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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH  

Indonesia merupakan Negara yang dijuluki “negeri seribu pulau”  karena terdiri dari 

banyak pulau kecil dan besar. Banyaknya pulau-pulau di Indonesia ini, menjadikan 

masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (plural society) yang terdiri dari 

berbagai-bagai suku bangsa dan diperkirakan berjumlah lebih dari 300 suku bangsa. Keunikan 

Indonesia sering dinilai dari keberagaman kebudayaan yang ada di masing-masing suku 

bangsa. 

Salah satu pulau terbesar di Indonesia yang juga memiliki berbagai tradisi di setiap 

daerahnya adalah pulau  Kalimantan yang terkenal di seluruh dunia dengan nama Borneo. 

Kalimantan terdiri dari empat provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Suku asli yang mendiamin Kalimantan dikenal 

dengan suku Dayak, dan Suku Dayak sendiri tediri dari banyak sub-sub suku. 

 Masing-masing sub Suku memiliki keunikan-keunikan yang berbeda satu dengan 

yang lainnya. Salah satu sub suku yang memiliki keunikan tradisinya adalah suku Dayak 

Pitap. Secara administratif, orang Dayak Pitap berada di 3 Desa yaitu Dayak Pitap, Langkap 

dan Mayanau pada Kecamatan Tebing Tinggi, Balangan. Semula, ketiga desa tersebut 

merupakan satu Dayak Pitap yang memiliki pemerintahan sendiri (kesukuan) dengan pusat 

pemerintahan berada di Langkap. Dengan adanya peraturan sistem pemerintahan desa pada 

tahun 1979 dibentuk pemerintahan desa Dayak Pitap dengan pusat pemerintahan waktu itu 

juga berada di Langkap. Dayak Pitap terbagi menjadi 5 kampung besar yaitu Langkap, Iyam, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dayak_Pitap,_Tebing_Tinggi,_Balangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Langkap,_Tebing_Tinggi,_Balangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Mayanau,_Tebing_Tinggi,_Balangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tebing_Tinggi,_Balangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Langkap,_Tebing_Tinggi,_Balangan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/1979
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/5
http://id.wikipedia.org/wiki/Kampung
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Ajung, Panikin, dan Kambiyain.
1
 Dalam literatur, Dayak Pitap dimasukkan kedalam rumpun 

Dayak Bukit, namun sebagian besar dari masyarakat Dayak ini lebih senang disebut orang 

Pitap dibandingkan Dayak Bukit. 

Bagi masyarakat kelompok etnis yang masih  menganut kepercayaan lama dari nenek 

moyang mereka, ada semacam kepercayaan bahwa alam di samping memberi kehidupan 

kepada manusia, alam juga dapat berbuat jahat kepada manusia.
2
 Alam menjadi bagian 

penting bagi masyarakat Dayak Pitap karena sumber penghidupan bagi masyarakat, sehingga 

masyarakat ini sangat menghargai dan menghormati alam.  Salah Satu tradisi yang masih 

sangat kental yaitu Pesta panen yang dalam bahasa Dayak Pitap adalah Aruh. Aruh 

dilaksanakan oleh keluarga-keluarga yang menganut kepercayaan Kaharingan. Aruh 

dilakukan berminggu-minggu karena dilakukan di rumah-rumah masing-masing keluarga 

secara bergilir. Di setiap kampung memiliki kepala adat masing-masing dan rumah adat 

masing-masing, kepala adat inilah yang berhak untuk memimpin ritual. Kekerabatan yang ada 

pada tiap kampung dan antar kampung sangat kuat, jika satu kampung atau satu keluarga 

melaksanakan Aruh  para tetangga ataupun penduduk dari kampung lain juga dapat hadir. 

Saya melihat  dalam kepercayaan sebuah suku ini, ada nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat 

di dalamnya dan ajaran tentang relasi dengan lingkungan sesama manusia dan alam sekitar.  

Tradisi Aruh ini telah ada dalam masyarakat Dayak Pitap jauh sebelum adanya agama-

agama modern (enam agama yang diakui negara) yang masuk ke Indonesia. Tradisi ini, juga 

sebagai salah satu bentuk sistem kepercayaan masyarakat dayak tersebut yaitu Kaharingan. 

Sebelum menganut sebuah agama modern, tradisi ini adalah salah satu bentuk kepercayaan 

terhadap sesuatu yang dianggap mereka berkuasa atas bumi (dewa-dewi). Walaupun Sebagian 

                                                 
1
 Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Dayak_Pitap “28-3-2011. 1:53” 

2
 Broto Moeljono, dkk, Upacara Tradisional  yang Berkaitan dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan 

Daerah Kalimantan Selatan, (Jakarta, Depdikbud,1985), hal.11. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Dayak_Pitap
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besar masyarakat telah menganut agama yang diakui negara, masyarakat Dayak Pitap 

khususnya yang telah menjadi agama Hindu Kharingan tetap mempertahankan tradisi ini, dan 

nilai-nilai yang diajarkan turun temurun tetap dapat dipertahankan. Bahkan dalam pelaksanaan 

ritual seluruh masyarakat ikut aktif tanpa membeda-bedakan agama yang mereka anut, tradisi 

ini juga cerminan dari kerukunan antar umat beragama yang mempertahankan suatu identitas 

kesukuannya melalui kebudayaan dan tradisi yang diwariskan dari nenek-nenek moyang. 

Menurut saya kekerabatan yang terjalin dalam masyarakat tidak pernah ditinggalkan hal itulah 

yang membuat budaya atau tradisi Dayak Pitap masih mampu bertahan sampai saat ini. 

Kebudayaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial 

masyarakat Indonesia yang Plural. Kebudayan sebuah suku bangsa diperoleh dan 

dipertahankan turun-temurun dalam sebuah komunitas suku tersebut. Dalam beberapa suku 

bangsa semakin berkembangnya zaman dan pengetahuan,  dalam pemahaman saya sebagai 

generasi muda, mengakibatkan tidak sedikit kebudayaan yang mulai ditinggalkan, terutama 

dalam hal tradisi-tradisi atau upacara-upacara adat. Yang kemudian menjadi permasalahan 

adalah terkadang nilai-nilai kebaikan dan makna yang sebenarnya harus dipertahankan dari 

sebuah tradisi juga hilang, terutama jika berhadapan Teologi yang eklusif. Jika teologi (gereja) 

melihat dengan kacamata harafiah ritual dalam sebuah budaya, pandangan yang kemudian 

muncul adalah hal tersebut merupakan dosa karena bertentangan dengan ajaran agama. Sikap 

semacam inilah yang terkadang menjadi tantangan bagi teologi (gereja) untuk berada diantara 

kebudayaan yang ada disetiap suku bangsa. Seperti konsep-konsep Kristus dan kebudayaan 

oleh Richard Niebuhr menganai Kristus melawan Kebudayaan, dimana dosa diam di dalam 

kebudayaan.
3
 Pertentangan dan persaingan dimungkinkan dapat terjadi jika sikap yang 

dimunculkan dari pemikiran-pemikiran teologi menentang kebudaya.Yang harus menjadi 

                                                 
3
 H. Richard Niebuhr, Kristus dan Kebudayaan (Jakarta Pusat: Petra Jaya),hal.56. 
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perhatian dalam memandang sebuah kebudayaan adalah dengan kesadaran untuk mau 

menghargai sebuah lingkup sosial yang hadir dalam kebudayaan. Untuk memulai memahami 

sebuah kebudayaan, teologi perlu mengkaji kebudayaan yang ada, dan salah satu budaya yang 

akan penulis teliti adalah tradisi Aruh dalam masyarakat Dayak Pitap Kalimantan Selatan. 

Hal yang menarik yang saya amati dari tradisi Aruh ini adalah nilai kekerabatan yang 

terus terjaga dan eksistensi dari tradisi ini yang terus terpelihara sampai sekarang walaupun 

sebagian besar masyarakatnya telah menganut agama-agama yang sah dihadapan negara dan 

perubahan lingkungan yang semakin modern. Dari hal ini saya sebagai penulis  ingin melihat 

dan meneliti  makna tradisi aruh ini terhadap kehidupan sosial masyarakat Dayak Pitap. 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang dipaparkan diatas, maka judul 

yang akan saya ajukan adalah sebagai berikut : 

 

ARUH 

(Suatu Kajian  Terhadap Makna Tradisi Aruh di Masyarakat Dayak Pitap  Kalimantan 

Selatan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

 Apa Makna tradisi Aruh dalam masyarakat Dayak Pitap di desa Langkap, kota 

Balangan Kalimantan Selatan? 

 Batasan Masalah 

Kebudayaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial 

masyarakat Indonesia yang Plural. Kebudayan sebuah suku bangsa diperoleh dan 

dipertahankan turun-temurun dalam sebuah komunitas suku tersebut. Dalam pandangan dan 

pengalaman saya sebagai generasi muda, semakin berkembangnya zaman dan pengetahuan, 

mengakibatkan tidak sedikit kebudayaan yang mulai ditinggalkan, terutama dalam hal tradisi-

tradisi atau upacara-upacara adat. Khususnya Yang kemudian menjadi permasalahan adalah 

terkadang nilai-nilai kebaikan dan makna yang sebenarnya harus dipertahankan dari sebuah 

tradisi juga hilang, terutama jika berhadapan  kehidupan yang lebih modern.  

Dari hal tersebut penulis akan memaparkan  tanggapan terhadap tradisi Aruh bagi 

warga Dayak  Pitap, dan akan menjadi bahan pembelajaran bagi kita sebagai orang yang 

beragama dan hidup dalam sebuah kebudayaan, yang tetap menjalankan tugas sebagai orang 

yang berteologi namun tetap mempertahankan keunikan dari setiap suku bangsa. Batasan 

masalah yang akan diteliti adalah mengenai tradisi Aruh pada masyarakat dayak Pitap di desa 

Langkap, kota Balangan yang akan diadakan sepanjang bulan Juli- Agustus. 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Dari penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai ialah: 

 Mengidentifikasikan makna dari tradisi Aruh dalam masyarakat Dayak Pitap di desa 

Langkap, kota Balangan Kalimantan Selatan. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat Teoritis 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tulisan ini bisa membantu untuk pembuka 

wawasan dalam  hal memahami salah satu kebudayaan atau tradisi di sebuah daerah 

yang sudah mengalami perkembangan zaman tetapi tetap mempertahankan tradisi-

tradisinya, dan juga memberi wawasan kepada mahasiswa Teologi bagaimana 

memandang budaya sebagai bagian dari kehidupan social yang juga menuntut peran 

serta dari Teologi untuk menyikapi secara bijaksana. Dalam hal ini memaparkan Teori 

yang berguna untuk mempertahankan hubungan harmonis antar manusia dan Alam.   

 Manfaat Praktis 

1. Memberi penghargaan dan penghormatan bagi masyarakat Dayak disebuah daerah 

yang tetap mempertahankan kebudayaan yang menjadi keunikan bangsa Indonesia, 

ditengah perkembangan zaman, dan pemanfaatan upacara tradisional sebagai salah 

satu bagian dari sosialisasi budaya yang ada di Indonesia.   

2. Memberi pemahaman bagi warga Kristen Dayak Pitap untuk lebih bijaksana dalam 

menghargai sebuah kebudayaan, khususnya mempertimbangkan hal mana yang pantas 

dilakukan dalam iman mereka kepada Tuhan.  

1.5. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kajian dalam mempelajari suatu peraturan-peraturan 

yang ada di dalam sebuah penelitian dan keseluruhan proses berpikir mulai dari menemukan 

permasalahan penelitian, menjabarkan dalam rangka teoritis tertentu serta pengujian data bagi 

pengujian empiris sampai dengan penjelasan dan penarikan kesimpulan dari gejala sosial yang 
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diteliti, dan yang menjadi obyek penelitian adalah manusia atau segala sesuatu yang 

dipengaruhi oleh manusia, termasuk tindakan dan perkataan manusia secara alamiah.
4
 Metode 

yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan Penelitian kualitatif . 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan 

yang sebenarnya dari objek yang diselidiki dan bertujuan untuk mendeskripiskan atau 

menjelaskan sesuatu hal seperti adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang 

situasi-situasi dilapangan apa adanya.
5
 Secara devinisi, penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social 

secara alamiah dengan mengedepankan  proses interaksi komunikasi yang mendalam antara 

peneliti dengan fenomena yang diteliti.
6
 Penelitian kualitatif ini dituangkan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
7
 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. In-dept Interviewing (wawancara mendalam tidak terstruktur) yaitu tahap 

wawancara yang dilakukan secara langsung dan terbuka serta mendalam antara peneliti dan 

informan serta untuk mendapatkan keterangan yang mendalam guna memperlengkapi data-

data terhadap obyek yang diteliti.
8
 

                                                 

4
 Prasetya Irawan, Logikan dan Prosedur Penelitian, (Jakarta: STIAN-LAN Press, 2002), hal: 15. 

5
 H. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), 

hal: 131. 
6
 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta, Penerbit Salemba 

Humanika, 2010), hal: 18. 
7
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal: 6. 

8
 Hariwijaya, Drs. & P.B. Triton, S.Si, M.Si, Febuari 2007, Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis (Yogyakarta 

:Oryza), p.64. 
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b. Observasi (pengamatan) bertujuan untuk mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikasi 

dari intterelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang secara 

kompleks, dalam pola-pola cultural tertentu
9
. 

c. Studi Kepustakaan dimana pengumpulan data-data diperoleh dari kepustakaan baik 

buku-buku, jurnal-jurnal, ataupun bahan-bahan tertulis yang dapat membantu dalam penelitian 

dan untuk menyusun landasan teoritis yang akan menjadi tolak ukur dalam menganalisa data 

penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

 Dayak Pitap desa Langkap, kota Balangan Kalimantan Selatan. 

4. Nara Sumber 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan proses wawancara terhadap orang-orang 

yang berpengaruh terhadap penelitian tradisi Aruh ini yaitu Kepala adat, perwakilan dari 

masyarakat yang mengadakan Aruh dan perwakilan dari keluarga Kristen Dayak Pitab yang 

mengikuti tradisi Aruh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 DR. Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung, Penerbit Mandar Maju,1996), 

hal:157. 
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I merupakan bagian Pendahuluan yang berisi; Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan penelitian, Signifikansi Penelitian, Metodologi penenlitian dan Sistematika 

Penulisan 

BAB II  merupakan  bagian Landasan Teori yang didalamnya berisi pemaparan mengenai 

teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori-teori yang digunakan berhubungan 

dengan kebudayan dalam konteks Indonesia dalam teori kebudayaan Bekker. 

BAB III merupakan bagian Deskripsi Subjek Penelitian dan Hasil Penelitian yang didalamnya 

memaparkan data-data hasil penelitian yang akan dikaji. 

BAB IV merupakan bagian Analisa Data pada bagian ini data-data penelitian akan dianalisis 

dengan teori-teori yang telah dipaparkan 

BAB V merupakan bagian Penutup, yang didalamnya terdapat Kesimpulan dari hasil-hasil 

penelitian yang telah dianalisa dan dikaji, dan juga berisi Saran yang bisa menjadi bahan 

rekomendasi kepada pihak-pihak lain yang akan menggunakan tulisan ini sebagai bahan 

kebijakan. 

 


