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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Pada bagian ini, akan dimuat mengenai kesimpulan dari hasil analisis dari data 

lapangan dan teori-teori yang dimuat dalam BAB IV. Kesimpulan ini dimuat berdasarkan  

beberapa argument yang muncul dari hasil analisa. Pertama, penyebutan Batang Garing atau 

Batang Haring memilliki beberapa unsur perbedaan dari beberapa tokoh adat dan juga dari 

Kitab Panaturan. Perbedaan seperti ini dipengaruhi oleh lafal dari kosakata orang Dayak yang 

pada zaman dahulu tidak mengenal huruf. Perdebatan yang demikian tidak mengesampingkan 

nilai-nilai dari makna yang terkandung di dalamnya. Kedua, Kitab Panaturan yang menjadi 

acuan untuk memahami makna Batang Garing sebagai Pohon Perjanjian, hal ini bebeda 

dengan makna berdasarkan pemahaman dari Juli Noman, Fridolin Ukur, dan Y. Natan Ilon 

yang menyebutkan bahwa Batang Garing sebagai Pohon Kehidupan. Akan tetapi, perbedaan 

pemahaman simbol Batang Garing dari beberapa sumber ini merupakan sebuah 

perkembangan makna yang bersama-sama mengandung unsur sosial kolektif. 

 Ketiga, sejarah Batang Garing memang memiliki berbagai versi baik itu dari kitab 

Panaturan maupun dari cerita beberapa tokoh menyangkut sejarah terciptanya. Perbedaan 

cerita ini memang menimbulkan spekulasi bahwa Batang Garing ternyata memiliki beberapa 

sumber yang berbeda yakni diceritakan secara lisan dan disampaikan turun menurun. 

Meskipun demikian, sejarah Batang Garing yang memiliki cerita berbeda ini tetapi memiliki 

kandungan makna yang bermanfaat bagi umat manusia dan juga kelangsungan hidup mereka 

yaitu sebagai Pohon Perjanjian dan Pohon Kehidupan. 
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Keempat, Batang Garing sudah lama dikenal di Kalimantan Tangah, simbol ini dikenal 

sebagai simbol Dayak Ngaju dan menjadi simbol identitas kolektif. Batang Garing pada 

mulanya dikenal sebagai simbol agama Hindu Kaharingan dipergunakan dalam ritus dan juga 

sebagai simbol kebersamaan yang menandakan keberadaan mereka. Mengkaitkan simbol 

Batang Garing sendiri sebagai sebuah simbolisme dalam suatu komunitas yang berada di 

Kalimantan. Simbol ini menjadi wujud identitas bersama sebagai masyarakat yang mendiami 

Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut, bahkan masyarakat yang berada di 

Kalimantan Tengah. Simbol Batang Garing kemudian dipakai sebagai simbol yang di 

dalamnya mengandung arti hidup rukun dalam kehidupan bersama sebagai makhluk sosial.  

Kelima, Batang Garing memiliki beberapa arti dalam masyarakat yaitu sebagai pohon 

Perjanjian, Sebagai Pohon Kehidupan, maupun sebagai Pohon Suci yang jika diterapkan 

dalam kehidupan bermasyarakat maka menunjukkan bahwa Batang Garing menjadi simbol 

kehidupan bersama sebagai masyarakat yang mendiami Kalimantan Tengah. Batang Garing 

juga memunculkan pemahaman sebagai sebuah simbol yang mengandung unsur identitas, 

keilahian, kehidupan, dan perjanjian yang jika dikaitkan dalam hidup sosial bermasyarakat 

dapat diwakili sebagai sebuah unsur yang patut diterapkan bersama. 
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B. Saran 

1. Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah agar menjaga budaya lokal melalui Dinas 

Pariwisata sebagai sarana pengembangan dan pemeliharaan budaya/tradisi nenek 

moyang masyarakat Dayak Ngaju dan supaya kebudayaan lokal yaitu tentang simbol 

Batang Garing lebih dikenal oleh masyarakat Dayak Ngaju maupun di luar masyarakat 

Dayak Ngaju. 

2. Masyarakat Dayak Ngaju: Batang Garing merupakan sebuah simbol yang sering 

dijumpai bahkan digunakan dalam berbagai macam ornamen. Sebagai sebuah simbol, 

Batang Garing menjadi simbol yang penting untuk menunjukkan suatu komunitas, 

terlebihnya bagi suku Dayak Ngaju. Simbol Batang Garing juga dapat dikatakan 

sebagai simbol kolektif yaitu sebuah simbol yang mengandung pengertian bahwa 

Batang Garing menjadi simbol kehidupan bersama. Oleh sebab itu, masyarakat Dayak 

Ngaju harus memiliki kesadaran untuk tetap menjaga, melestarikan, bahkan 

menceritakan baik itu sejarah maupun makna dari simbol Batang Garing tersebut. 

Partisipasi setiap individu dalam menjaga dan melestarikan simbol Batang Garing 

tentunya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keutuhan masyarakat Dayak 

Ngaju. Tanpa adanya motivasi di dalam diri setiap individu untuk terlibat, maka 

masyarakat yang hidup pada generasi ke depan akan kehilangan identitasnya sebagai 

masyarakat Dayak Ngaju.  

3. Gereja Kalimantan Evangelis: Gereja perlu menyadari bahwa masyarakat Dayak kaya 

akan kebudayaan, sehingga diharapkan gereja agar memahami budaya lokal dalam 

masyarakat Dayak Ngaju. Terlebihnya mengenai simbol Batang Garing yang sekarang 

ini bisa dikatakan sebagai simbol kolektif yang tidak hanya sebagi simbol bagi suku 
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tertentu, melainkan sebagai simbol bersama baik itu dalam perbedaan ras, bahasa, 

maupun agama. 

4. Dewan Adat Masyarakat Dayak Ngaju: Perlunya sosialisasi mengenai Batang Garing 

bagi masyarakat umum, terlebihnya simbol Batang Garing hanya dikenal dan dipahami 

makna maupun sejarahnya hanya dikalangan tokoh-tokoh adat Dayak Ngaju. Jika 

sosialisasi dilakukan, baik sejarah maupun makna yang terkandung dari simbol Batang 

Garing akan dikenal dan dipahami oleh semua orang. Terutama Dewan Adat Dayak 

Ngaju yang memiliki otoritas untuk menyampaikan tujuan tersebut, supaya Batang 

Garing dipahami sebagai simbol yang kolektif. 


