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Abstract 
 

It was in the Suharto presidency (1985) Buddhism was being introduced at Halong. It was when 
all levels of Indonesian’s subjects had to choose one of five official religions recognized by 
Government. Consequently, some of Dayak leaders initiated to opt one of the five religions that 
they considered appropriate with their custom or tradition. In the beginning, chief of Dayak 
Halong tribe chose Hinduism, but as their demands reluctantly served by the Hindus officers 
they turn to Buddhism. Buddhism (Theravada) now is the majority religion of Dayak Halong at 
Kapul District. It is interesting to see how Buddhism being introduced and gradually colored the 
life-style, customs, and in a certain degree the Halong’s local beliefs. To see this dynamic 
transformation, this paper will explore through the Halong’s traditional ceremony known as 
Aruh Baharin. Aruh Baharin is a traditional rite which is held once in every three or four years 
to be thankful for the good harvest. It is a ritual ceremony to express Halong’s thankfulness to 
gods and goddesses, ancestors and ultimately the One and Only God of whom they have made a 
successful harvest (paddy). Yet, in its development this ritual ceremony has expanded its 
function not just for commemorating harvest in every three or four years but also a thankfulness 
ceremony for yields of trading, cattle, and even successful carrier and others with no specific of 
time period. On the third day of the Aruh Baharin ceremony there is a ritual of sacrificing 
animal (hadangan) -customarily they slaughter a few of water buffaloes, goats, and chickens- 
lead by the balians (shaman). In line with the penetration of Buddhism teaching (dhamma), 
gradually this animal sacrificing session in the ritual is altered with act of buying meats from the 
market in order not to break the tenet of Buddhism as killing living beings is prohibited. Such of 
happening changes and transformation of the Halong religious identity and cultural expression 
as a result of negotiation with Buddhism is interesting to be explored, especially as seen it 
through the form and function of offerings in ritual ceremony of Aruh Baharin. Accordingly, 
using field research and interviews, this paper attempts to see how the Buddhism perspective of 
“Puja” (offerings/sesajian) as in Pattidana and Kutadanta sutta is synchronizing with the Dayak 
Halong perspective. In addition, it also wants to describe the meaning of dhamma in this ritual 
ceremony of Aruh Baharin in accordance with the spiritual leader of Dayak Halong: the balian, 
chiefs of tribe, and people of Dayak Halong as seen in its ritual and offerings. Furthermore, it 
quests how far the exposed of the current of globalization through the global capitalism and 
transmigration, in which Buddhism without doubt part of its manifestation discourse with those 
of transformations and changes.  
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A.  Pendahuluan  

Masyarakat di Halong yang dominan Dayak ini merupakan salah satu dari 
beragam suku yang terdapat di negara Indonesia. Suku ini mendiami hampir seluruh 
pelosok pedalaman Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Suku Dayak 
mendiami beberapa daerah yang identik dengan dataran tinggi sehingga jauh dijangkau. 
Suku Dayak Meratus (Bukit) berada di sekitar pegunungan Meratus dan sub-suku 
Dayak Meratus  erada di hampir penghujung kabupaten dari Kalimantan Selatan.  

Masyarakat Dayak yang bermukim di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan 
merupakan bagian dari rumpun Dayak Ngaju. Hal ini dapat ditelusuri melalui kemiripan 
dalam dialek dan beberapa tradisinya (Riwut dkk., 1993: 268). Masyarakat Dayak ini 
terpisah dari rumpun induknya (Dayak Ngaju) disebabkan oleh beberapa faktor: (1) 
perpindahan kelompok sub-suku Dayak Ngaju oleh insiden perang antara satu dengan 
lainnya, (2) raja-raja yang berasal dari Pulau Jawa yang kemudian menguasai wilayah, 
(3) kolonialisasi seperti pada masa kolonial Belanda, (4) pernikahan antara jenis suku 
yang mengakibatkan perbauran antara keturunan suku satu dengan suku lainnya). 

Secara geografis, wilayah permukiman suku Dayak Halong berada pada 
bentangan Pegunungan Meratus yang terletak diantara 115035’55″ sampai 115047’43″ 
Bujur Timur dan 02025’32″ sampai 02035’26″ Lintang Selatan. Kawasan permukiman 
tradisonal suku Dayak Halong/Dhea ini tersebar hampir di wilayah 10 (sepuluh) desa, 
yang meliputi. Desa Binuang Santang, Desa Marajai, Desa Mauya, Desa Mantuyan, 
Desa Tabuan, Desa Buntu Pilanduk, Desa Kapul, Desa Ha’uwai, Desa Liyu, dan Desa 
Aniungan. Adapun total luas kesepuluh desa yang menjadi kawasan permukiman Suku 
Dayak Halong tersebut mencapai sekitar 366,66 km2 atau 55,57% dari luas wilayah 
Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan (Efrani, 2011). 

Mayoritas masyarakat Halong bermata pencaharian berkebun pisang, mangga, 
rambutan, langsat, duren, padi, rempah-bumbu, dan lain-lain. Penghasilan terbanyak 
adalah buah pisang yang beraneka jenis dan padi. Namun, pada masa sekarang, 
sebagaimana terjadi di daerah lain di Nusantara, meluasnya pengaruh modernisasi 
(terutama dikultivasi melalui institusi pendidikan) di bidang politik, sosial, budaya, dan 
teknologi juga telah  membuat banyak masyarakat tertarik untuk menjadi pengusaha, 
pegawai negeri, dan tentu saja politikus. Selain pendidikan, paparan modernitas tersebut 
juga diakibatkan oleh derasnya arus globalisasi melalui masuknya kapitalisme 
global−perkebunan sawit dan karet, yang disokong dengan seperangkat infrastruktur 
dan teknologi transportasi-informasi. 

Budaya dan sistem kepercayaan masyarakat Halong mengalami transformasi 
yang begitu pesat dimulai sejak akhir tahun 1980-an. Pergeseran ini diawali dengan 
perubahan mata pencaharian dan migrasi penduduk pendatang, serta datangnya 
misionari agama-agama, khususnya agama Buddha di Halong pada tahun 1985. Pada 
tahun 1995, pergeseran mata pencaharian masyarakat Halong mulai tampak signifikan 
sejak adanya penyediaan lahan dan bibit karet oleh pemerintah melalui dinas 
perhutanan/perkebunan yang diprakasai dan bekerja sama dengan Asian Development 
Bank (ADB). Pada mulanya perencanaan perkebunan diadakan di beberapa desa dengan 
memberikan jatah masing-masing kepala keluarga satu lahan dan sekitar lima ratus bibit 
karet unggul. Ladang yang telah dibagikan itu kemudian akan ditanam padi sekaligus 
karet bibit unggul. Setelah beberapa tahun ketika pohon karet telah besar dan tinggi dan 
pohon karet siap untuk disadap (panen getah karet), saat itu pula tidak memungkinkan 
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lagi untuk berladang padi dan bahkan ditinggalkan karena nilai hasil yang lebih 
menjanjikan.  

Menilik keberhasilan warga desa yang mendapat bagian lahan perkebunan itu 
membuat masyarakat luas di Halong tertarik untuk berkebun karet. Hal ini secara per-
lahan membuat mata pencaharian para petani di Halong bergeser menjadi pekebun karet 
dan Sawit. Berladang, berburu, dan meramu bumbu mulai ditinggalkan masyarakat. 
Masyarakat mulai menikmati hasil perkebunan, terutama karet, kehidupan sepertinya 
menjadi lebih terjamin dan makmur. Perkebunan karet merupakan langkah awal dari 
masyarakat Dayak untuk beralih berprofesi sebagai pengusaha dan masuk lini bisnis 
dunia perdagangan. 

Seiring masuknya berbagai informasi dari dunia luar, kemakmuran berkat 
perkebunan dan perdagangan karet juga sawit ini telah mempercepat pula proses 
perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sistem kepercayaan masyarakat Halong. 
Dalam buku Religi Orang Bukit (2001), Noerid Haloei Radam memaparkan bahwa 
sistem keyakinan dan upacara orang Dayak Bukit (sekarang disebut Dayak Meratus) 
atau  dikenal sebagai “Agama Balian atau Kaharingan” berhubungan erat dengan aspek-
aspek kehidupan ekonomi dan ekologis berladang. Perubahan tatanan ekonomi dan 
ekologis perladangan menjadi kultur perkebunan seperti yang tengah terjadi pada Dayak 
Halong sehingga menjadi hal yang menarik untuk dikaji. 

Perubahan-perubahan ini membawa pada pertanyaan utama dari penelitian awal 
ini, yaitu apakah yang terjadi pada ritual-ritual adat, yang dahulu berlandaskan 
kosmologis perladangan, jika kini masyarakatnya semakin tergantung pada sistem 
“kosmologi” modern−perkebunan karet/sawit? Lebih khususnya, bagaimana serta 
seperti apakah peran Buddhisme dalam proses transformasi masyarakat Halong ini, 
seperti yang tampak pada ritual adat Aruh Baharin? 

B.  Buddhis Halong Melihat Dayak Halong: Sebuah Metodologi?  
“Suatu respon orang Meratus adalah menuntut praktek-praktek perdukunan sebagai 
agama resmi. Di perbukitan barat pada tahun 1970-an, sekelompok dukun mencoba 
membujuk pejabat pemerintah untuk memasukkan Balian (secara harfiah 
‘perdukunan’) sebagai agama. Sementara itu, di bagian timur, kelompok-kelompok 
ini berpendapat bahwa perdukunan ini adalah suatu bentuk agama Budha, yang 
sudah diakui sebagai agama resmi oleh negara. Pada tahun 1980-an, orang Meratus 
mulai menggunakan istilah Kaharingan, suatu istilah di Kalimantan Tengah untuk 
agama orang Dayak (Tsing, 1998: 400).”  

Demikian Tsing memberikan catatan apa yang tengah terjadi di aras kehidupan 
keberagamaan orang Dayak di masa awal 1970-an. Periode ini adalah saat Orde Baru 
tengah gencar menjalankan kebijakan “agamanisasi” atas nama membendung paham 
komunisme bagi masyarakat Indonesia. Peristiwa ini berimbas pada gelombang 
proselitisasi besar-besaran yang langsung dirasakan oleh penganut sistem kepercayaan 
lokal/adat yang seringkali dibayangi atas ketakutan tuduhan politis sebagai orang yang 
tidak beragama dan karenanya secara sepihak menjadi subjek yang subversif− pengikut 
komunis. Masyarakat Dayak Halong sepertinya tidak luput dari terpaan psikologis ini. 
Karenanya, dapat dibaca dari laporan Tsing di atas kesadaran untuk melindungi 
masyarakat dan adatnya, para elite lokal/adat berupaya menyandarkan “pandangan 
dunia” mereka dengan lima agama yang diakui oleh pemerintah.  
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Masih belum jelas mengenai apa yang tengah terjadi pada periode 70-80-an, saat 
awal proses reorientasi sistem kebergamaan lokal masyarakat Dayak Halong. Hanya 
dapat diperkirakan bahwa sepertinya mereka masih menyematkan diri pada agama 
Hindu atau Hindu Kaharingan. Bagi Masyarakat Dayak Ngaju Meratus di belahan lain 
Kalimantan, terutama di Kalimantan Tengah, periode tersebut adalah periode pem-
bentukan identitas keagamaan lokal mereka yang nantinya dikenal sebagai Kaharingan. 
Bentuk keagamaan yang merupakan proses negosiasi yang panjang dari Dayak Ngaju 
merespon objektifikasi dari agama-agama “luar” (Hindu [bali], Islam dan Kekristenan) 
dan label-label yang disematkan oleh para peneliti dan antropolog (Mahin, 2009). 
Hindu(-nisasi) Kaharingan ini juga sempat diakui oleh suku Dayak yang tinggal di 
Halong. Namun, dengan alasan tidak adanya perhatian yang serius dari lembaga Bimas 
Hindu, pada tahun 1985-an mereka secara resmi meminta dinas agama Buddha untuk 
membina masyarakat mereka atas pertimbangan adanya kesesuaian pada sistem 
kepercayaan yang ada pada adat-budaya dan tradisi mereka. 

Penelitian dan tulisan mengenai agama Dayak telah banyak dilakukan oleh para 
peneliti, baik yang bias agama Kristen, Hindu, atau Islam (Salim, 1996; Muttaqin, 2003; 
Lamry, 2007; Soehadha, 2003) maupun pendekatan seperti Marko Mahin yang mencoba 
melihat dari batin Kaharingan. Namun, perspektif dari Buddha, terlebih dari pandangan 
dunia Dayak Halong sendiri yang juga kebetulan perempuan barangkali belum terlalu 
banyak atau bahkan tidak ada sama sekali. Penelitian ini berangkat dari sebuah metode 
sederhana, yakni mencoba secara reflektif historis melihat dinamika kehadiran 
Buddhadhamma atas undangan tokoh masyarakat Dayak Halong di tengah perubahan 
sosial budaya ekonomi dan ekologis yang datang bersamaan dengan masuknya jejaring 
kapitalisme global lewat perkebunan karet dan sawit. Bagaimanakah buddhisme 
dinegosiasikan pada kehidupan Dayak Halong yang masih kental pandangan dunia 
keagamaan adat mereka seperti masih kentalnya pelaksanaan ritual-ritual adat mereka.  

Dengan melakukan kerja lapangan sekaligus “orang dalam” –yang karenanya 
tidak hanya sekadar pengamatan terlibat– dan wawancara pada tokoh serta masyarakat 
Dayak Halong dan para pelaku misionaris Buddhis serta memori dan spirit peneliti yang 
bias Buddhis. Negosiasi di penelitian ini belumlah jauh merujuk pada teorisasi 
“praksis”-nya Bourdieu1, namun masih dalam taraf artian yang umum, yakni dinamika 
respon-respon [masyarakat] Buddhis dalam menyemai misi buddhadhamma di tengah 
masyarakat Dayak Halong yang berkelindan dalam proses transformasi dunia Global. 
Sedikit lebih jauh penelitian awal ini juga mencoba melihat identitas seperti apakah 
yang tengah terbentuk. Melalui jendela ritus Aruh Baharin, yang sampai kini masih 
kental diadakan, penelitian ini akan mencoba menggambarkan dinamika negosiasi misi 
buddhadhamma di tengah-tengah masyarakat Dayak Halong yang perlahan namun pasti 
tak lagi berladang, berburu, dan meramu di hutan, namun berkebun karet dan sawit, 
berburu batu bara, dan meramu di kantor. 

C. Dari Ladang ke Kebun Dhamma: Misionaris Buddhis di Dayak 
Halong 

Sebagaimana sekilas diterangkan di Pendahuluan, agama Buddha mulai masuk 
menyebar di Halong pada masa kepresidenan Suharto, seluruh lapisan masyarakat 

                                                 
1 Tentang teori praksisnya Piere Bordiue lihat Outline of Theory of Practice (1977) atau Homo 

Academicus (1988) 
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diwajibkan untuk memeluk agama yang telah disetujui oleh pemerintah, yaitu Islam, 
Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Karena desakan pemerintah itulah, beberapa 
orang dari masyarakat Dayak berinisiatif untuk memilih agama yang sekiranya sesuai 
dengan adat mereka. Barangkali pada awal 80-an, beberapa masyarakat Dayak ini pergi 
ke Banjarmasin untuk mendaftarkan agama yang akan dianut. Pada awalnya kepala 
suku Dayak memilih agama Hindu, namun karena permintaannya tidak dilayani dengan 
sungguh-sungguh, ia tertarik dan beralih untuk menjadi beragama Buddha yang 
dianggap memiliki pandangan dunia yang serupa dengan kepercayaan mereka tutur 
Bhikkhu Santamano.2 Setelah itu mulailah misi Budhadhamma menembus pedalaman 
hutan di Kecamatan Balangan, tempat masyarakat Dayak Halong/Dhea tinggal. 

Kita dapat menduga bahwa saat perwakilan ini mendaftarkan keagamaan mereka 
di akhir 70-an atau awal 80-an di pemerintahan di Banjarmasin mereka mendapatkan 
buku-buku kecil pedoman dan pengantar agama-agama yang diterbitkan untuk Depag. 
Barangkali demikianlah para delegasi Halong membawa hasil diskusi dan buku-buku 
kecil tersebut untuk lebih didalami sebelum memutuskan. Pernyataan Ahol, salah satu 
tetua Dayak Halong, yang menceritakan ketertarikan para tetua ini pada ajaran Budha 
adalah pernyataan adanya kepercayaan bahwa Yang Maha Esa adalah sesuatu yang 
mutlak dan manusia adalah pencipta kehidupan individunya sendiri, hal ini seperti 
halnya orang yang sedang menanam maka ia akan memetiknya pula. Pandangan ini 
berkenaan dengan siapa yang menanam maka ia akan memetiknya pula sejalan dengan 
hukum kamma dalam buddhis, yang menitikberatkan kehendak perbuatan adalah modal 
utama manusia menjadi bahagia dan menderita.3 Persamaan persepsi budaya masyarakat 
Dayak di Halong inilah yang menjadi modal utama diterimanya agama Buddha di 
Halong. Sebelum memeluk agama Buddha, masyarakat menganut kepercayaan yang 
kini disebut Kaharingan. 

Dalam wawancara dengan Bhikkhu Santamano4, beliau menceritakan bahwa 
Bhikkhu pertama yang datang ke Halong adalah Bhikkhu Cittasanto. Bhikkhu 
Cittasanto datang di wilayah ini pada tahun 1986 dan menjadi pelopor dari 
perkembangan agama Buddha di Halong. Bhikkhu Cittasanto berkunjung ke Halong 
beserta umat Buddha di Banjarmasin yang antusias terhadap permintaan masyarakat 
Dayak berkenaan dengan pembinaan religi. Bhikkhu Cittasanto, yang pada masa itu 
berdomisili di Banjarmasin, dengan semangat dhamma telah mampu mengenalkan 
dhamma dan diterima oleh masyarakat Dayak Halong di tengah tradisi yang sangat 
kental. Selanjutnya pada tahun 1987, perkembangan agama Buddha diperankan oleh 
para tokoh agama Buddha, yaitu romo pandita dan guru agama Buddha. Mereka 
didatangkan melalui Depag provinsi yang disponsori oleh Bapak Lingga5, sebagai 
penyedia dana bagi para misionari. Salah seorang yang ikut dalam misi awal Dhamma 
itu adalah Ponidi, yang merupakan salah seorang guru agama Buddha yang pertama kali 
masuk ke Halong.  

                                                 
2 Wawancara dengan Bhikkhu Santamano lewat telepon pada 27 April 2013  
3 Pernyataan doktrin sederhana tentang ketuhanan dan kemanusiaan ini dapat ditemukan pada buku 

pedoman Agama Buddha Sangha Therevada yang diterbitkan pada akhir tahun 70-an yang disusun oleh 
suatu tim: Tim Penyusun. (1979). Pedoman Penghayatan dan Pembabaran Agama Buddha Mahzab 
Theravada di Indonesia. Jakarta: Yayasan Dhammadipa Arama 

4 Wawancara dengan Bhikkhu Santamano lewat telepon pada 27 April 2013 
5 Bapak Lingga adalah umat Buddha di Banjarmasin yang menjadi donatur tetap semasa hidupnya dalam 

perkembangan agama Buddha di Halong 
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Pada tahap selanjutnya, demikian Ponidi bercerita, dalam perkembangan agama 
Buddha pada tahun 1987-an, banyaknya permintaan binaan dari masyarakat membuat 
romo dan guru agama Buddha menjadi sangat sibuk. Untuk mempermudah proses 
pengabdian, para romo dan guru agama Buddha membuat jadwal binaan sehingga 
menjadi terstruktur dan terarah walaupun akses perjalanan dari satu desa ke desa binaan 
lainnya jauh dan sulit untuk dijangkau. Antusiasme dan semangat kaum muda Halong 
pada masa itu sangat membantu pengembangan agama Buddha. Masyarakat Dayak 
yang sangat antusias dalam penyebaran agama Buddha berperan lewat memberikan 
pinjaman tempat sebagai wadah pembabaran dhamma serta mendukung segala kegiatan 
yang telah diprogramkan untuk diselenggarakan dengan segala keterbatasannya. 

Perjuangan dalam menyebarkan agama Buddha di Halong bukan tanpa kendala-
kendala. Ponidi kembali meneruskan ceritanya, “Dari adat memang tidak bertentangan, 
namun dalam hunbungannya dengan pemerintahlah atau teman sejawat (guru) masalah 
itu ada. Sebagai contoh, para guru agama Buddha sedang mengajar di jenjang 
pendidikan formal tertentu sering dipersulit dengan mengaburkan identitas agama 
Buddhanya. Bahkan, ketika siswa yang beragama Buddha dimintai keterangan agama 
apakah yang ia anut, dalam pilihannya ada dicantumkan: Buddha kaharingan, Buddha 
Balian, dst. Pemerintah Indonesia yang mengakui adanya lima agama yang dapat dianut 
oleh penduduknya, salah satunya adalah agama Buddha, dalam praktiknya mengajarkan 
intimidasi serta mengelabui atau menipu siswa-siswa buddhis yang beretnis Dayak 
dengan cara mengaburkan sebutan dari agama Buddha kaharingan, dst.” 

Agama Buddha sekarang ini dapat berkembang pesat karena adanya peranan 
sinergis dari para dhammadutta dan donatur sebagai dermawan. Kini di Halong telah 
mampu dibangun lima vihara dan satu cetiya6 yang tersebar di beberapa desa.  Selain 
itu, pada tahun 2013, upaya perkembangan agama Buddha di Halong lebih mengemuka 
dengan kehadiran lima bhikkhu dan tiga samanera sebagai figur spiritual agama Buddha 
dan beberapa guru agama Buddha yang otentik berasal dari suku. Usaha lainnya adalah 
diadakannya latihan upasaka-upasika7, pabbajja,8 yang diprakasai oleh patria, 
wandani, magabuddhi9 setempat maupun kerja sama dengan Saṅgha Theravāda 
Indonesia. Dalam pembinaan ke pedalaman, masyarakat buddhis berpartisipasi melalui 
baksos sosial yang juga diprakasai oleh Wandani buddhis, Patria (perkumpulan Muda 
Buddhis), Magabuddhi dan lain sebagainya. Selain baksos juga diadakan pengadaan 
pelatihan khusus berupa Pabajja dan peranan abdi desa yang disponsori/diprogramkan 
oleh Ehipassiko Foundation10 yakni dengan mengadakan bimbingan belajar (bimbel) ke 
desa-desa secara terjadwal. 

Mulai masuk dan dikenalkannya perkebunan karet, sawit, dan kini batu bara 
membuat misionaris Buddha seperti Pak Ponidi11 merasakan adanya perubahan besar 
terutama dalam kemudahan transportasi dan telekomunikasi yang menyokong per-
cepatan pembabaran dhamma lewat pendidikan dan berdirinya Sangha. Seperti yang 

                                                 
6 Cetiya adalah tempat ibadah Agama Buddha yang tidak selengkap Vihara 
7 Upasaka-upasika adalah umat Buddha. Upasaka sebutan untuk pria dan upasika sebutan bagi perempuan 
8 Pabajja, latihan (retret) kehidupan tidak berumah tangga 
9  Magabuddhi adalah Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia 
10 Ehipassiko Foundation adalah yayasan nonprofit nonsektarian yang bermisi mewujudkan belas kasih 

dan kebijaksanaan melalui penerbitan buku, media elektronik, ceramah, dan program pelajar asuh. 
Untuk lebih jauh bisa dilihat di www.ehipassiko.net 

11 Wawancara dengan Bapak Ponidi di Halong pada 13 Mei 2013 
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diceritakan oleh Pak Ponidi bahwa pengabdiannya sebagai guru agama sangat 
mengesankan. Pak Ponidi ingat dengan jelas bahwa peran misionaris agama Buddha 
inilah yang juga merupakan salah satu faktor berkembang pesatnya edukasi dan 
modernisasi di Halong yang seiring dengan pembangunan modern oleh pemerintah dan 
perusahaan swasta. Seiring dengan waktu, kini kaum muda yang awalnya mengenyam 
pendidikan di Halong lalu ke luar kota terutama melalui jalur keagamaan. Mereka 
tinggal di vihara-vihara lalu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi agama Buddha di 
Pulau Jawa. Setelah para pelajar mulai mengenal lingkungan baru, mereka kemudian 
mengajak sanak-keluarganya untuk mengenyam edukasi di luar daerah dengan mulai 
tinggal di kos-kos atau kontrakan. Melalui motivasi orang tua yang bersungguh-
sungguh memodali anaknya agar terdidik hingga ke jenjang yang tinggi, mereka pun 
mencoba meningkatkan ekonomi keluarganya dengan membuka lahan perkebunan karet 
unggul sebanyak mungkin. 

Balangan, sebagai kabupaten termuda dalam Provinsi Kalimantan Selatan, terus 
membangun untuk meningkatkan SDA dan SDM-nya. Pemerintah Balangan dalam hal 
ini juga membuat kerjasama dengan PT Adaro12 untuk membiayai pendidikan bagi 
putra daerah hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sampai ke perguruan 
tinggi. Mulanya banyak yang diberikan beasiswa dan kontrak kerja setelah kuliahnya 
selesai, khususnya bidang kebidanan. Selain itu, pengadaan beasiswa dan bantuan 
lainnya kepada para pelajar, hingga menghasilkan putra daerah yang berpendidikan, 
mampu membangun Halong. 

Masyarakat Dayak Halong, khususnya, dipandang termaju dalam bidang 
edukasi, tatanan social, dan sebagainya. Pada awalnya, kesadaran untuk menempuh 
jenjang pendidikan bermula dari keinginan para orang tua yang menginginkan 
generasinya tidak seperti masa dulu dan mampu beradaptasi dengan perkembangan 
zaman. Perubahan persepsi ini membuat kaum muda di Dayak di Halong berlomba-
lomba mengenyam edukasi setinggi-tingginya, sehingga pengetahuan dan kearifan 
tradisional lambat laun mulai ditinggalkan. Kaum muda sudah kurang mengenal tradisi 
yang eksis sekarang. Orang tua di era sekarang sibuk mencari nafkah guna membiayai 
pendidikan anak-anaknya. Kaum muda yang belajar di luar daerah/kota menjadi 
kebanggaan bagi orang tua sehingga atas desakan ini pula kaum tua memerlukan 
komunikasi jarak jauh melalui media elektronik, yaitu telepon. Karena kesibukan dalam 
mencari nafkah dan membiayai anak, hanya beberapa dari kaum tua saja yang mengerti 
tentang tradisi seutuhnya. Ini adalah konsekuensi dari modernisasi − kekuatan kapital 
global− dan kebijakan pemerintah. Masyarakat Halong telah bertransformasi menjadi 
masyarakat modern.  

Demikianlah, ciri-ciri modern berikut: 1). individualisme−era modern individu 
mempunyai peran yang sangat besar dalam sistem sosial, gaya hidup, konsumsi; 2) 
deferensiasi yaitu terjadinya spesialisasi bidang kerja dan profesionalisme, sehingga 
memerlukan keragaman keterampilan,; 3) rasionalitas yaitu adanya ciri efisiensi dan 
rasional dalam aspek kehidupan; 4) ekonomisme yaitu adanya dominasi aktivitas 
ekonomi, tujuan ekonomi, kriteria ekonomi, dan prestasi ekonomi; 5) perkembangan, 
modernisasi cenderung memperluas jaringan jangkauannya terutama ruangnya (menurut 

                                                 
12 PT Adaro Energy Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam pertambangan batu bara di Balangan. 

Meski banyak menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan ekologis, tidak dipungkiri bahwa perusahaan 
ini telah memajukan perekonomian masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. 
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Kumar dalam Stompzka, 2004); kini mulai tampak menjadi pemandangan umum di 
masyarakat Halong seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini.  

Ponidi dan informan lainnya seperti Ahol dan Armaun menuturkan bagaimana 
perkembangan dan pembangungan akses serta fasilitas jalan menuju kecamatan Halong 
di era 1987-an sangatlah memprihatinkan. Untuk mencapai Kecamatan Halong 
kendaraan memerlukan waktu sehari semalam dengan mobil era dulu yang kadang kala 
harus mogok di jalan tengah hutan karena jalannya yang masih berupa tanah dan batu 
saja. Pemandangan di sekitar jalan raya penuh pepohonan dan semak belukar, sangat 
jarang ditemukan rumah maupun bangunan lainnya. Media komunikasi juga sangat 
jarang ditemukan karena jaringan telekomunikasinya belum dibangun. Masyarakat 
setempat pun masih menggunakan lampu penerangan alami berupa “lampu duduk”. 
Beberapa dari kaum tua yang dapat merasakan masa peralihan modernisasi ini seperti 
halnya Ahol13, tetua adat Dayak yang kini menginjak usia 80 tahun lebih meng-
gambarkan bagaimana pada masa dahulu jika ingin bepergian biasanya menggunakan 
sepeda kayuh sebagai alat transfortasi dan pada zaman sekarang beliau menggunakan 
sepeda motor sebagai alat transfortasi. Ahol juga menjelaskan perubahan lainnya, yakni 
dahulu sangat jarang ditemukan pernikahan berdasarkan tanpa perjodohan yang diatur 
oleh orang tua. Sekarang kaum muda bebas untuk memilih pasangan dan peran orang 
tua hanya sebagai pemberi saran, diterima tidaknya saran bergantung pada si pribadi 
masing-masing. Demikianlah, semua perubahan dalam waktu yang relatif cepat itu 
terasa sejak dan seiring masuknya program ADB di tahun 1995 dengan perkebunan 
karetnya. Modernisasi di Halong dan sekitarnya berlangsung dengan pesat terutama 
akses jalan dan fasilitas pembangunannya.  

Tak dapat dipungkiri bahwa terjadi perubahan positif saat masyarakat beralih 
mata pencaharian pokoknya sebagai pekebun karet yang lebih memakmurkan secara 
ekonomi. Hal ini seiring dengan dibangunnya sekolah-sekolah dan perkantoran untuk 
menopang masyarakat yang lebih modern ini juga mulai tumbuh dengan cepat 
mengikuti arus pendatang transmigran dan pegawai ahli perkebunan. Semuanya ini ikut 
memutar lebih cepat roda perekonomian dan perdagangan. Imbas dari percepatan 
kemakmuran ini yang menempatkan kebun di atas ladang dan dikarenakan sebagian 
masyarakat ini masih juga mengenal dan melakukan acara Aruh Baharin mereproduksi 
ritual tersebut dengan latar mereka sebagai pekebun. Aruh Baharin yang dahulu khusus 
diselenggarakan untuk mengungkapan rasa syukur hasil panen dan dilakukan oleh 
sekelompok keluarga dan berkala kini tak jarang diadakan sewaktu-waktu untuk mereka 
yang mampu secara ekonomi sebagai ungkapan rasa bersyukur atas kesuksesan hasil 
kebun yang mereka raih. Upacara Aruh Baharin yang dulunya diselenggarakan sebagai 
rasa syukur yang ditujukan kepada para dewa dan dewi, leluhur, dan terutama Tuhan 
Yang Maha Esa yang turut berperan serta dalam suksesnya panen padi kini juga tak 
jarang diadakan untuk mensyukuri hasil dari berdagang, beternak, dan lain sebagainya. 

Namun, semua berkah positif ini, demikian renung Ponidi sebagai pendidik 
dengan nada prihatin, juga membawa imbas negative, apalagi kini dengan cepat 
terjalinnya jejaring sosial yang dengan mudah membawa kebudayaan yang berbeda baik 
dengan nilai adat-tradisi maupun nilai-nilai dharma yang tengah dibangun para 
misionari Buddhis seperti beliau. Sepertinya sebagaimana juga terjadi di lain tempat di 

                                                 
13 Wawancara dengan Bapak Ahol di Halong pada 11 Mei 2013 
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pelosok Nusantara, kekhawatiran akan merosotnya tata moralitas dan terkikisnya 
tatakrama adat lokal juga dirasakan di Halong. 

Laju perkembangan modernisasi, demikian cerita Armaun14, berimbas cepat 
pada gaya hidup yang bebas pada kalangan remaja, tatakrama dan adat mulai 
ditinggalkan. Gaya berpakaian dan pergaulan layaknya perkotaan serta kurangnya 
perhatian dari orang tua mengakibatkan kaum muda bebas bertindak sesukanya. Ada 
juga orang tua yang memperhatikan dan mengawasi anaknya namun kaum muda mudah 
terseret oleh pergaulan sesama temannya sendiri, sehingga ketika diberi nasihat si anak 
tidak lagi mendengarkan dan bahkan mengelak. Tambahan lagi, anak pada masa 
sekarang lebih ditekankan untuk selalu mengasah keterampilan berupa menghafal 
kosakata bahasa maupun pelajaran lainnya, tanpa landasan pendidikan karakter yang 
jelas. Pelajaran, yang dalam pandangan Armaun ini, idealnya dilakukan  secara  sehat di 
waktu pagi/dini hari kini hampir-hampir tidak ada waktu luang bahkan hingga malam. 
Armaun, warga Dayak dari Desa Kapul ini mengisahkan dengan penuh harap tentang 
pembentukan karakter anak Dayak pada masa dahulu. Moralitas dan karakter luhur 
lainnya, demikian Armaun menceritakan, diajarkan sejak usia dini, melalui dongeng 
rakyat sebagai pengantar menjelang si anak tidur malam. Cerita rakyat ini hendaknya 
dilestarikan karena memiliki pesan moral yang sangat banyak yang dapat mendidik 
anak-anak yang nantinya dapat menanamkan  karakter yang baik, demikian Armaun 
berharap seakan mewakili kaumnya. Armaun sepertinya mengeluh karena sekarang 
waktu luang dan peran itu diambil alih oleh hiburan modern lewat televisi maupun 
game yang sajiannya dirasa kurang akan pesan moral dan hanya bersifat menghibur 
saja.  

Di sisi lain cerita, di ranah pembabaran Buddhadhamma, acara adat semacam 
Aruh Baharin ini menjadi sebuah wacana tersendiri. Misalnya, tempat sesajian (ancak) 
yang digunakan untuk sesaji menjadi sebuah dilema bagi masyarakat pemeluk Buddha. 
Secara konvensional, masyarakat luar memandang sistem keberagamaan Dayak Halong 
sebagai penyembah berhala yang mengandalkan kekuatan mistik sebagai penjaga 
kelestarian lingkungan (dalam bahasa antropologi menganut Animisme-Dinamisme). 
Hal ini diperparah pula oleh pandangan orang luar yang sering kali menganggap 
penganut Buddha sebagai penyembah berhala/rupang.15 Dengan demikian, masyarakat 
luar melihat bahwa ajaran Buddha dan ummat Buddha Dayak Halong adalah agama 
yang percaya akan ritual-ritual magis dan agama penyembah berhala dan karena itulah 
Buddhadhamma dapat sejalan dengan tradisi masyarakat Dayak di Halong. Padahal, 
hingga saat ini tidak ada keterlibatan ritual Buddhis secara langsung dalam ritual Aruh 
Baharin. Namun demikian, bukan berarti ajaran Buddha tidak berhasil mengubah 
pandangan dunia umat Buddha Dayak Halong, seperti yang kini semakin tampak 
dengan adanya modifikasi dalam salah satu elemen utama di ritual Aruh Baharin yaitu 
pemotongan hewan kurban. 

Sebagaimana diketahui, ajaran Buddhadhamma yang telah diajarkan oleh para 
Bhikkhu lewat Sangha dan lembaga pendidikan mengenal ajaran dan praktik pañcasīla 

                                                 
14 Wawancara dengan Armaun di Halong pada 12 Mei 2013 
15 Masyarakat luas di Halong sering kali memandang agama Buddha dan tradisi Dayak memiliki 

kemiripan dalam hal menyembah berhala. Hal demikian tidaklah tepat karena ajaran Buddha (dhamma) 
tidak menganjurkan untuk menyembah berhala. Rupang di depan altar hanyalah afirmasi simbol 
layaknya bendera merah putih yang dihormati oleh warga Indonesia dan ancak di sini juga bukan 
merupakan objek sesembahan. 
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buddhis yang salah satunya adalah larangan untuk membunuh makhluk hidup. 
Sementara itu, dalam ritual Aruh Baharin, pada hari ketiga diadakan upacara 
penyembelihan hewan kurban, biasanya babi, kambing, dan ayam. Umat Buddha yang 
taat mencari solusi terhadap penghindaran dari pembunuhan makhluk hidup meskipun 
tidaklah mudah karena adat merupakan akar dari budaya dan kekerabatan tidak dapat 
lestari apabila budaya dihilangkan. Pada proses selanjutnya, menurut versi Yusdianto, 
warga Desa Kapul yang menjadi guru agama Buddha di Banjarmasin, masyarakat 
Dayak Halong Buddhis yang telah bertetangga dengan masyarakat yang beragama lain 
mengganti hewan kurban babi ini dengan hadangan atau kerbau agar para tetamu yang 
beragama lain bisa ikut menikmati hidangan syukuran ini.16 Perlu  diketahui bahwa 
dahulu pembunuhan ini dilakukan dengan penombakan berkali-kali (lebih jauh prosesi 
ini akan dijelaskan di sesi lain makalah ini) hingga si kerbau mati kehabisan darah dan 
darahnya diperebutkan serta dioleskan pada tubuh mereka –terutama anak-anak– agar 
diberkahi keselamatan. Namun, kini hal itu paling tidak dianjurkan, pembunuhan itu 
harus secara singkat dan mematikan tanpa model yang menyiksanya (bisa jadi 
perlakuan ini berdasarkan permintaan bukan dari warga Buddhis). “Penyembelihan” 
hadangan ini pun kini mulai ditinggalkan bagi mereka yang telah lebih taat dalam 
beragama Buddha dan kini berubah menjadi pembelian daging kerbau, kambing, dan 
ayam dari pasar setempat daripada menyembelihnya sendiri.  

Semangat kebersamaan pada masa dahulu membangun rasa kekeluargaan dalam 
masyarakat Dayak di Halong, seperti ketika akan diadakan suatu upacara adat aruh, 
warga setempat secara serempak turut membantu persiapan upacara. Namun, pada masa 
sekarang masyarakat telah disibukkan oleh pekerjaannya untuk mencari nafkah hingga 
tak jarang mereka tidak ikut datang di prosesi acara. Kondisi ini dipandang oleh 
masyarakat sebagai gejala pemisahan diri pada komunitas adat mereka.  Hingga kini 
masyarakat masih memandang apabila keluarga yang melaksanakan upacara aruh adat 
tidak pernah membantu atau jarang mengikuti upacara aruh adat lainnya di rumah 
keluarga masyarakat maka balasannya adalah mereka tidak akan banyak dibantu. 
Kepamrihan dalam membantu orang lain mulai ada dalam masyarakat, hal ini tidak lain 
disebabkan oleh desakan faktor ekonomi yang harus mencukupi kebutuhan masyarakat 
di era sekarang. 

Dampak negatif lainnya dalam Aruh Baharin adalah maraknya perjudian sebagai 
saluran pemborosan kekayaan dan sering kali menjadi arena pesta miras serta pergaulan 
bebas. Pada mulanya semua ini barangkali dipicu oleh adanya suatu permainan 
tradisional berupa bagasing, basungki, bakalikir17 dalam tradisi Aruh Baharin.  Akan 
tetapi, sebagaimana permainan tradisional yang melibatkan orang banyak, permainan-
permainan semacam ini akan dengan mudah berubah menjadi arena perjudian yang 
kapan saja dapat menyeret masyarakat Halong ke dalam kemerosotan moral. 

Terlepas dari itu semua, upacara adat Aruh Baharin, ataupun acara adat lainnya, 
dapat dilihat kini tidak semeriah dahulu lagi, demikian para tetua adat di atas 
menyepakati. Hal ini dikarenakan banyaknya kaum muda yang mengenyam pendidikan 
di luar kota dan telah berpikir rasional ekonomis dan moderen. Pada zaman dahulu, 
personel balian dalam Aruh Baharin sangatlah banyak dan Berjaya. Berbeda dengan era 
                                                 
16 Lihat “Aruh baharin, Pesta panen padi Dayak”, akses 14/03/2013 di 

http://kompasonline.com/2009/12/09/Aruh-baharin-pesta -panen-padi-dayak/ 
17 Bagasing atau vernaian gasing, basungki atau permainan ranting kayu yg diletakkan di lobang tanah, 

bakalikir atau permainan kelereng 
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sekarang, personel balian sedikit karena sedikitnya orang yang ingin belajar tentang 
balian dan tradisi-tradisi lainnya. Kalaupun kini ada pesta lengkap ritual Aruh Baharin 
yang meriah, yang dipusatkan di Desa Kapul biasanya itu adalah upacara yang 
disponsori oleh dinas maupun DAD yang lebih bertendensi sebagai event pariwisata dan 
pelestarian budaya. 

Selain itu, masyarakat kini lebih tertarik dengan dunia hiburan modern seperti 
televisi, game, dan rekreasi. Imbas globalisasi ini tidak dapat dipungkiri oleh kaum tua, 
bahkan Ahol18, tetua adat Dayak, menyatakan bahwa ia menginginkan cucu-cucunya 
berkehidupan sebagaimana adanya khalayak ramai. Ia pun memberikan mereka fasilitas 
transportasi untuk sekolah berupa sepeda motor dan kebutuhan lainnya. Kaum muda 
Dayak pada era sekarang merupakan subjek hasil dari modernisasi yang lebih cepat 
dibanding para tetua dan orang tuanya, sehingga pelbagai permasalahan yang kompleks 
dapat ditemukan pada setiap individu kaum muda. Terkikisnya nilai-nilai adat-
tradisional yang diakibatkan hilangnya kosmologis perladagangan akibat arus 
globalisasi dan modernisasi ini sepertinya menjadi berkah yang tersembunyi bagi nilai-
nilai keagamaan yang memiliki institusi yang lebih modern seperti sangha dan yayasan 
pendidikan yang dimilikinya. Namun demikian, jalan pembabaran Dhamma menjadi 
lebih terbentang dan menantang.  

Pada sesi berikutnya akan digambarkan lebih jauh bagaimana ajaran buddha-
dhamma bernegosiasi dengan ritual Aruh Baharin untuk melihat bahwa perubahan atau 
transformasi nilai-nilai adat oleh faktor luar seperti agama Buddha atau lainnya ini 
tidaklah berdiri sendiri. Namun, faktor eksternal lainnya dalam hal ini dampak langsung 
dari terpaan globalisasi dan modernisasi-lah yang membuat nilai-nilai baru sebagai 
rujukan tatanan moral menjadi sebuah keniscayaan alternatif bagi masyarakat yang 
mulai kehilangan sendi-sendi pandangan dunianya. 

D.  Melafal Sutta (Dhamma) Memakna Aruh  

Upacara adat Aruh Baharin sebenarnya adalah upacara yang diselenggarakan 
secara meriah oleh perkumpulan puluhan kepala keluarga. Pada mulanya upacara ini 
hanyalah upacara kecil-kecilan yang diadakan sebagai wujud berbagi kepada sanak 
saudara, makhluk halus maupun para leluhur atas panen yang diperoleh dengan baik. 
Perkembangan selanjutnya upacara ini dihadiri oleh banyak orang sehingga 
memerlukan banyak hidangan makanan untuk menjamu para tamu. Dari awal inilah 
kerbau menjadi menu utama karena dilihat dari besarnya kapasitas untuk memenuhi 
konsumsi, demikian penjelasan Watek19, balian Dayak di Halong. Lebih lanjut Ahol 
menceritakan perbandingan suasana pesta ada Aruh Baharin pada tahun 1980-an, 
dengan masa sekarang yang kini dirasa memilki pergeseran makna dan fungsi. “Aruh 
Baharin pada masa dulu,” demikian Ahol mengenang, “adalah asli merupakan upacara 
syukuran setelah panen atau menyemai padi, sedangkan pada masa sekarang sepertinya 
upacara Aruh Baharin terasa direkayasa oleh masyarakat dengan sengaja membuat-buat 
ladang padi yang kemudian dipanen. Barangkali hal ini dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, yaitu perubahan mata pencaharian yang tidak lagi banyak sebagai peladang dan 
sempitnya lahan ladang akibat globalisasi.” 

                                                 
18 Wawancara dengan Bapak Ahol di Halong pada 11 Mei 2013 
19 Wawancara dengan Bapak Watek (tokoh balian) di Halong pada 11 Mei 2013 
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Secara lebih detail Asmuni,20 warga desa Kapul di Halong, menceritakan 
transformasi sikap masyarakat Halong pada upacara adat Aruh Baharin pada masa 
dahulu dengan sekarang. “Pada masa dahulu upacara adat Aruh Baharin digelar 
berdasarkan gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi antara satu 
dengan lainnya, namun sekarang budaya itu mengalami sedikit kemerosotan karena 
masyarakat di era sekarang lebih mengutamakan kesibukan pribadi. Sebagai  contoh, 
bagi masyarakat yang memiliki kebun karet maka sebelum ia menghadiri aruh baharin, 
terlebih dahulu ia menyadap karet. Hal ini dipicu oleh kebutuhan ekonomi yang sangat 
mendesak yang menjadi beban para orang tua khususnya yang memiliki anak 
bersekolah di luar daerah [kota].” 

Kemudian Asmuni lebih jauh memberikan analisisnya, “Pada masa dulu mata 
pencaharian masyarakat Dayak di Halong adalah pertanian, pekebun pisang dan aneka 
buah, berburu serta meramu bambu. [Datangnya] Pekebunan sawit dan karet merupakan 
faktor utama menyempitnya lahan pertanian bidang padi. Masyarakat berasumsi hasil 
panen karet dapat digunakan untuk membeli bahan pokok termasuk beras, selain itu segi 
waktu yang lebih longgar dibandingkan dengan bercocok tanam padi. Akibatnya, kini 
ritual Aruh Baharin hanya sebatas formalitas saja dan berladang padi pun juga 
formalitas. Pendapatan pekebun karet yang lebih banyak dan menjanjikan dibandingkan 
dengan padi merupakan motif utama perubahan ini.” 

“Kini budaya kepraktisan pun sudah mewabah di sela-sela upacara Aruh 
Baharin,” demikian Asmuni menjelaskan. “Contohnya, pada saat makan bersama 
maupun musyawarah persiapan upacara, air kemasan secara praktis lebih banyak 
digunakan. Ini berbeda dengan kebiasaan dulu menyediakan air minum yang ditampung 
dalam wadah ember besar yang disajikan melalui proses perebusan air. Sekarang hal 
tersebut sangat jarang ditemukan karena penyediaan air menggunakan air minum yang 
telah dikemas dan praktis untuk dikonsumsi [aqua gelas]. Perubahan lainnya adalah 
menipisnya kerja sama dan kebersamaan antara satu dengan lainnya dalam acara masak-
memasak hidangan untuk upacara. Hal ini lagi-lagi disebabkan oleh praktisnya 
peralatan dapur seperti alat untuk membuat terigu, alat untuk menghaluskan bumbu 
masakan, yang bisa digunakan sendiri tanpa harus melibatkan banyak orang”, demikian 
analisis Asmuni. 

Masyarakat Dayak yang beragama Buddha juga menjalankan tradisi Aruh 
Baharin. Pada masa sekarang masyarakat buddhis mulai mengurangi pembunuhan 
makhluk hidup sebagai hidangan dengan membeli ayam atau kerbau yang dijual di 
pasar. Sebagai contoh, dalam perayaan hari raya agama Buddha seperti hari raya 
Waisak, umat Buddha tidak membunuh ayam, namun membeli daging ayam di pasar 
sebagai bentuk penghindaran terhadap pembunuhan makhluk hidup. Solusi ini 
merupakan manifestasi nyata dari tingkat pemahaman umat Buddha di Halong terhadap 
dhamma. Hal ini dilakukan terutama oleh keluarga yang semakin mengerti dhamma 
yang biasanya dalam keluarganya terdapat salah satu anggotanya yang menjadi guru 
agama Buddha, sekolah bhikkhu, atau pernah mengikuti pelatihan pabbaja, retret 
meditasi vipassana, dan lain sebagainya. 

Imbas dari semakin memahami ajaran Buddha membuat penganut Buddha ini 
mencoba menafsirkan makna-makna yang ada dalam adat tradisi Dayak Halong mereka. 
Salah satunya adalah sesajian yang ada di acara ritual aruh Baharin. Sesajian itu sendiri 
                                                 
20 Wawancara dengan Asmuni di Halong 10 Mei 2013 
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menurut definisi antropologis adalah suatu rangkaian makanan kecil, benda-benda kecil, 
bunga-bungaan, serta barang hiasan yang semuanya disusun menurut konsepsi 
keagamaan sehingga merupakan lambang (simbol) yang mengandung arti (Purwasito, 
2003: 103). Sesaji berarti penyerahan sesaji pada saat-saat tertentu dalam rangka 
kepercayaan terhadap makhluk halus, di tempat-tempat tertentu, seperti di bawah tiang 
rumah, di persimpangan jalan, di kolom jembatan, di bawah pohon-pohon besar, di tepi 
sungai, serta tempat-tempat yang dianggap keramat yang mengandung kekuatan gaib 
(Koentjaranigrat, 2002: 348).  

Berikut ini tafsir yang sering dibabarkan oleh para pendhamma yang menjawab 
kegalauan memaknai arti dan fungsi sesajian di ritus-ritus adat Dayak mereka berkenaan 
dengan ajaran Buddha yang mereka anut. 

Dalam upacara adat Aruh Baharin, jenis-jenis sesajian ini berupa kue khas 
tradisional seperti dodol putih, dodol merah, lamang (ketan), lamang merah, telur rebus 
dan telur goreng, ragi beras, ayam panggang, ayam kukus, ikan tawar dengan jenis 
tertentu yang dipanggang, sejenis makanan ketoprak berbentuk ayam yang berisi ketan 
putih, aneka daun tertentu, dan bunga kemangi. Objek persembahan sesajian ini adalah 
para leluhur, keluarga yang telah meninggal, para dewa, dan makhluk yang tidak dapat 
dilihat dengan kasat mata. Objek persembahan yang lebih luas disusun secara sistematik 
adalah makhluk-makhluk yang berada di luar Pulau Kalimantan, Jawa, dan sampai pada 
penghujung, yaitu negara Arab kemudian kembali ke Indonesia, Kalimantan, tempat-
tempat keramat di Kalimantan, depan rumah aruh, dan yang terakhir memasuki dalam 
rumah, yaitu para leluhur puhun (tuan rumah). Inilah jenis-jenis makhluk tidak kasat 
mata yang diundang untuk turut hadir dalam rangka Aruh Baharin Ganal dan menerima 
sesajian yang telah disediakan.21  Sesajian diletakkan di beberapa ancak22 yang telah 
disediakan. Ansak ini nantinya akan diletakkan di beberapa lokasi di luar balai. Sesajian 
juga diletakkan di atas atau bawah sanggar. Untuk Baharin Ganal23 dan Baharin Puja 
Mea24, sesajian diletakkan di hampir setiap sanggar. Sesajian juga diletakkan di 
penghujung banua atau perkampungan dan rumah setempat tempat acara aruh 
berlangsung serta rumah puhun. 

Anjuran Buddha yang termuat dalam sesajen bermakna sebagai bentuk 
keyakinan (saddha). Sesajian juga merupakan simbol untuk mempermudah pemberian 
pesan dhamma. Dalam Dhammapada Atthakata (V: 9) diuraikan bahwa Sumana 
menebarkan segenggam bunga kepada Buddha yang sedang berada di dalam tandu. 
Kemudian Bhikkhu Ananda bertanya kepada Buddha, mengapa Buddha tersenyum. 
Buddha pun menjawab bahwa dengan kekuatan penghormatan ini, setelah melewati 
lingkaran seratus ribu kalpa di antara para dewa dan manusia, Sumana akan menjadi 
Pacceka Buddha yang bernama Sumanissara. Jadi, penghormatan melalui materi/sesajen 
memiliki makna yang sangat besar dalam perkembangan batin seseorang. Seperti halnya 
dalam ajaran Buddha dan makna sesajian di Aruh Baharin, sesajian merupakan simbol 
berdema, melalui materi yang ditujukan kepada para leluhur dan makhluk halus. Dalam 

                                                 
21 Penyebutan dan pemanggilan para ruh-ruh ini juga menyiratkan perjalanan sejarah masyarakat Dayak 

Halong yang pernah mengalami ‘penaklukan’ secara politis dan spiritual dari luar, lihat Riwut dkk. 
(1993: 268). 

22 Ancak adalah tempat sesaji yang diletakkan di pohon, rumah, pahumaan 
23 Baharin ganal adalah aruh yang diselenggarakan selama enam hari 
24 Baharin Puja Mea merupakan Aruh bergengsi yang diselenggarakan selama tujuh hari. Kedua jenis 

Baharin ini sama-sama merupakan upacara pesta panen padi 
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tradisi buddhis sikap Pattidana ini merupakan wujud dari rasa hormat dan bhakti serta 
berdema melimpahkan jasa kepada para leluhur dan berbelas kasih pada ruh-ruh 
makhluk halus. 

Sesajian yang dihaturkan kepada para makhluk ini dijabarkan dalam ajaran 
Buddha dengan tujuan untuk kedamaian, yakni solidaritas antara manusia dengan 
makhluk halus, dalam khuddakapāṭha (K. VI Syair 2) “Duhai para makhluk, 
perhatikanlah! Perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih! Lindungilah mereka 
tanpa lengah, sebagaimana mereka menghaturkan sesajian siang dan malam.” Sesajian 
yang dihaturkan oleh manusia berupa materi maupun jasa ini dilimpahkan kepada 
makhluk-makhluk halus. Dengan demikian, seyogyanya para makhluk melindungi 
manusia dari segala kesialan, mendatangkan kesejahteraan. Sesajian yang  ditujukan 
kepada Tiratana, guru dan orang tua. Sesajian ini berbentuk materi berupa makanan dan 
lain sebagainya yang fungsi dan maknanya adalah sebagai ungkapan rasa hormat dan 
bakti kepada yang berjasa serta untuk para mendiang, leluhur maupun makhluk lainnya.  

Hakikat dari sesajen dalam perspektif buddhis adalah bagian dari beramal, 
berbagi dan peduli yang merupakan manifestasi dari cinta kasih dan membalas jasa 
orang lain. Oleh karena itu, selayaknya pemberian sesajen dipraktikkan berdasarkan 
pikiran yang benar. Kesamaan makna tradisi sesajian dalam Aruh Baharin ini dengan 
ajaran Buddha dapat dipertemukan seperti memiliki keyakinan bahwa orang yang rajin 
memberi akan disayangi oleh makhluk alam peta maupun makhluk alam deva bahkan 
antara manusia, dan ditolong oleh para deva dan peta, serta dicintai lingkungan karena 
ramah dengan lingkungan. Memberi persembahan kepada para leluhur maupun makhluk 
tidak kasat mata lainnya hendaknya berlandaskan pengertian yang benar dan welas asih. 
Pengertian benar berawal dari tidak adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan dan 
welas asih muncul karena melihat penderitaan makhluk lain. Nilai fundamental ini dapat 
dikembangkan menjadi ketulusan memberikan sesaji, tidak berdasarkan takut kepada 
oknum tertentu dan tidak karena menginginkan imbalan. Dengan demikian, antara si 
pemberi dan penerima tidak memiliki ketergantungan karena saling membutuhkan, 
tetapi kedamaian dan keharmonisan yang lebih tinggilah sebagai konsekuensinya. 

Pada prinsipnya memang secara umum dan langsung dampak dhamma terhadap 
prosesi ritual aruh Baharin tidaklah tampak, namun dalam segi lainnya memiliki banyak 
kemiripan seperti halnya penuturan Awes, Kepala Adat Dayak di Halong. Awes 
melugaskan analogi kue dodol yang berwarna hitam dan putih yang disajikan dalam 
satu wadah (mangkok/piring) di dalam sesajian. Awes mengilustrasikan bahwa dalam 
kehidupan seseorang pasti memiliki berbagai keinginan yang berujung pada pencapaian 
puncak atau cita-cita. Usaha untuk menjadi termasyur ataupun sejahtera ini haruslah 
disertai dengan kesahajaan, tidak berlebih-lebihan, sehingga tidak menjadi manusia 
serakah yang merupakan sumber dari kemerosotan moral dalam masyarakat luas. 
Ilustrasi dari dodol hitam adalah usaha-usaha dalam meraih keinginan, sedangkan dodol 
putih sebagai penyeimbang agar manusia tidak serakah. Dalam ajaran Buddha, pespektif 
ini mengarah kepada bagaimana mata pencaharian dan usaha benar yang membawa 
kesuksesan (Anguttara Nikaya, VIII.54: 535) 

Pengaruh dhamma dalam jenis upacara adat lainnya dapat dilacak seperti dalam 
upacara Aruh Mambatur. Sebelum terimbas dhamma masyarakat secara langsung 
menombak kerbau berkali-kali sebagai syarat dalam ritual. Belakangan dalam masya-
rakat yang telah mengenal dhamma proses menombak dikurangi menjadi satu kali yang 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 364 

kemudian kerbau langsung dibunuh langsung. Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan 
agar kerbau tidak merasa terlalu kesakitan atau menderita. Pengaruh dhamma lainnya 
adalah pada proses menjelang penguburan. Dahulu biasanya orang yang berkabung 
mengadakan ritual penyiksaan terhadap hewan ayam, namun sekarang ada beberapa 
orang dari masyarakat Dayak yang telah meninggalkan ritual tersebut. Biasanya 
masyarakat yang berani mulai meninggalkan adat ini berdasar pada amanat dari 
mendiang yang meminta secara pribadi apabila ia kelak meninggal, ritual yang 
dilakukan harus secara buddhis saja. 

Suatu kecenderungan dan kebiasaan budaya sangatlah sulit untuk diubah karena 
menyangkut aspek sosial masyarakat Dayak dan kepercayaannya. Bahkan, dalam era 
modernisasi pola pikir masyarakat Dayak di Halong belum mampu diubah secara 
penuh. Suatu budaya akan mengalami kepunahan apabila masyarakat tidak membutuh-
kan tradisi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Apalagi kini bahasa asli Dayak 
mereka ini –yang merupakan wahana budaya tradisi– tidak lagi dikenal dan digunakan 
oleh generasi muda. Jadi, eksistensi suatu tradisi bergantung pada tingkat kebutuhan 
masyarakat. Menilik kaum muda di masyarakat Halong, terjadi pergeseran yang tampak 
mulai terlihat jelas terutama pada kurangnya minat dalam mempelajari ilmu per-
dukunan ataupun lainnya. Barangkali solusi menghindari pembunuhan hewan dalam 
ritual adat mereka tersebut juga muncul dan disokong dari kesadaran kaum muda yang 
lebih dekat dengan pendidikan agama Buddha. 

Dalam wawancara dengan majalah Dhammacakka Jaya (Tim Redaksi, 2010: 
47), Bhikkhu Santamano mengutarakan bahwa dahulu hingga kini  keluarga beliau 
masih menjalankan tradisi adat Dayak, tetapi sudah tidak lagi melakukan pembunuhan 
terhadap hewan atau lainnya. Meskipun pada awalnya penduduk desa memusuhinya, 
pelan-pelan penduduk desa dapat memahaminya setelah semakin mengerti dhamma. 
Dari pembicaraan dengan penduduk Dayak lainnya, Bhante mengetahui bahwa di 
upacara adat zaman dahulu, justru yang disembelih adalah orang. Kesadaran juga hadir 
di beberapa keluarga yang telah semakin mengerti dhamma. Bahkan, mereka ada  yang 
menentang keras pembunuhan hewan dalam ritual upacara kematian. Semua ini adalah 
merupakan bibit dari pergeseran perspektif dan kebutuhan dalam suatu keluarga 
dikarenakan dalam keluarga tersebut terdapat seorang putra yang sekolah di institusi 
Buddha atau bahkan kemudian menjadi bhikkhu, sebagai contoh Bhikkhu Santamano.  

Diskusi mengenai permasalahan yang ada dalam ritus-ritus adat Halong telah 
menjadi kepedulian bagi pembina keagamaan Buddhis seperti Ibu Hariani dan lainnya. 
Ibu Hariani, penyuluh agama Buddha tingkat kabupaten, menjelaskan bahwa dalam 
menilai tradisi Dayak dalam Aruh Baharin haruslah terlebih dahulu memisahkan sudut 
pandang adat dan agama.25 “Dari sudut pandang adat, budaya adat ini banyak manfaat 
baiknya seperti adanya nilai-nilai silaturahmi, kerja sama, berkumpul, dan menghormati 
leluhur. Namun, dari sudut pandang agama, tradisi ini melanggar sila pertama, yaitu 
pembunuhan makhluk hidup seperti kerbau yang dikorbankan demi kebaikan orang 
banyak. Unsur pembunuhan hewan ini menjadi sebuah masalah bagi masyarakat Dayak 

                                                 
25 Pandangan dikotomi adat dan budaya merupakan hal yang bisa diperdebatkan lebih jauh, namun  paper 

ini tidak akan membahasnya secara detail. Hanya perlu dicatat bahwa ada kesan yang umum di 
kalangan agamawan bahwa agama (yang diakui oleh Negara) lebih superior, dalam bahasa Marko 
Mahin: kolonialis, terhadap “agama kecil” yang ada di masyarakat-masyarakat adat “asli” Nusantara.  
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buddhis karena suatu tradisi yang telah mengakar kuat tidaklah mudah untuk diubah. 
Solusinya hanya dengan mengurangi kadarnya saja.”26 

Wasiati, Kepala Sekolah Dasar Kapul, menjelaskan bahwa “sebagai generasi 
penerus kaum muda hendaknya tidak semata-mata membabi buta terhadap tradisi turun 
temurun ini. Memang pembunuhan atau menyakiti binatang adalah tidak sejalan dengan 
ajaran Buddha karena beberapa dari kaum tua atau tetua memiliki dogma bahwa 
binatang dipelihara oleh manusia dan selayaknya binatang adalah kuasa manusia. 
Sebagai generasi penerus hendaknya lebih mengutamakan amanat dari orang tua. Jika 
orang tua meminta anaknya untuk mengadakan ritual adat maka selayaknya diseleng-
garakan oleh anak atau penerusnya. Sebaliknya, jika orang tua tidak meninggalkan 
amanat bahwa harus menjalankan prosesi ritual adat, maka itu adalah tergantung dari si 
anak atau penerusnya. Tergantung dari penerus artinya orang tua memberikan 
kebebasan bagi keturunannya dalam meneruskan adat ataupun meninggalkan adat. 
Kebijakan ini merupakan salah satu imbas dari pemikiran yang maju didasarkan pada 
kondisi masyarakat dan lingkungan saat ini.”27 

Tampaknya pembaharuan tradisi dan adat selalu terjadi ketika perspektif-
perspektif lain/luar mulai diterima oleh masyarakat setempat. Agama kemudian diyakini 
dan mendorong menuju pembaharuan dari suatu tradisi. Tak dapat dipungkiri, dunia 
edukasi juga berperan serta dalam berubahnya pemikiran bahwa perempuan berhak 
mengenyam dunia pendidikan. Dahulu, bagi masyarakat petani Halong, perempuan 
memiliki peran ganda yang sangat berat untuk dilakoni. Perempuan Halong berperan 
besar sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Ajaran Buddha yang 
masuk ke Halong juga telah memberi kesempatan pada kaum perempuan untuk 
bersekolah agama, bahkan secara tidak langsung membuka jalan kesadaran untuk 
menyekolahkan anak perempuan ke pendidikan formal lainnya hingga ke tingkat yang 
lebih tinggi. Namun demikian, kekhawatiran dan euforia akan perubahan yang cepat ini 
juga membawa pada kesadaran siapa dan bagaimana Dayak Halong itu sebenarnya di 
dunia global dan modern ini. 

E.  Dewan Adat Dayak: Identitas Plural yang Tunggal 

Tuntutan kebutuhan dan perkembangan daya berpikir manusia merupakan salah 
satu kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Munculnya generasi muda yang memiliki 
intelektual menandakan suku Dayak di Halong sangatlah terbuka terhadap globalisasi. 
Afirmasi kaum muda dengan terbentuknya organisasi Dayak merupakan manifestasi 
dari suku Dayak tidaklah primitif. Kaum terpelajar Dayak berpolemik mengapa suku 
Dayak terbelakang dari lainnya tidak lain adalah tidak adanya suatu wadah 
perlindungan yang valid bagi kaumnya, sehingga kadang kala sering dikelabui oleh 
oknum tertentu. Hal ini menerangkan bahwa organisasi dalam suku Dayak dapat 
memodernisasikan masyarakat Dayak secara keseluruhan. Karena itu,organisasi 
sangatlah penting pada era sekarang (Maunati, 155: 2004). Menghadapi semua itu 
generasi muda ini pun tergerak membentuk Dewan Adat Dayak (selanjutnya disebut 
DAD). Berikut penjelasan Endra28 mengenai pembentukan DAD dalam wawancara. 

                                                 
26 Wawancara dengan Hariani di Halong  pada13 Mei 2013 
27 Wawancara dengan Wasiati di Halong pada 11 Mai 2013 
28 Wawancara dengan Endra di Halong 15 Mei 2013 
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Endra mengakui bahwa pembentukan dewan adat tentu tidaklah murni demi 
kepentingan umum. Kadang kala ego individualistik muncul dalam diri anggota Dewan 
Adat. Pelbagai isu dan keluhan masyarakat terhadap DAD ini hendaknya direspon 
secara positif oleh anggota Dewan Adat sebagai evaluasi. Endra, Anggota Dewan Adat 
bidang hukum melugaskan keberadaan dewan ini sebagai organisasi yang masih baru 
dibentuk, tentulah memiliki banyak kekurangan karenanya pengalaman ini menjadi 
contoh untuk rencana-rencana masa yang akan datang. Lebih lanjut, Endra menerang-
kan pelantikan Pengurus DAD Kabupaten Balangan yang berlangsung pada 14 Oktober 
2012 bersamaan dengan berlangsungnya Aruh Buntang.29 Pengurus DAD Kabupaten 
Balangan dilantik oleh Ketua DAD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Difriadi Darjat, 
disaksikan langsung oleh Bupati Balangan H. Sefek Effendi, Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah Kab Balangan, Wasekjen MAD Nasional, Sekretaris Daerah Kab. 
Balangan serta pejabat dan para undangan lainnya. Selanjutnya, Mandan, S.Ag, yang 
dilantik menjadi Ketua DAD Kab. Balangan, dalam sambutannya mengatakan bahwa 
kegiatan Aruh kali ini akan menjadi sejarah bagi warga Dayak di Kabupaten Balangan 
khususnya karena akan menjadi momentum untuk memajukan warga Dayak agar tidak 
kalah dengan warga lainnya dalam membangun bangsa dalam bingkai NKRI. Mandan 
juga menegaskan bahwa faktor pendidikan sangat penting bagi setiap warga, khususnya 
warga Dayak Kalimantan. 

Kepala adat berperan penting dalam kehidupan sosial Dayak di Halong. Kepala 
adat beserta perangkat adat bertugas menentukan jadwal Aruh seperti pada September 
sampai dengan Desember yang merupakan waktu khusus untuk upacara adat Aruh 
Baharin, sementara Ngundii lampau30 dilakukan pada Januari hingga Februari. 
Kemudian tugas lainnya adalah membuat daftar jadwal aruh yang bekerja sama dengan 
tuan rumah yang ingin melakukan aruh. Tujuannya adalah agar tidak terjadi tabrakan 
antara satu dengan lainnya. Tugas yang berhubungan dengan pemerintah adalah 
membuat surat yang ditujukan kepada kepala desa, kantor kecamatan setempat, kantor 
polisi, dan sebagainya sebagai pemberitahuan bahwa akan ada Aruh dalam sebuah desa.  
Ketua dewan adat berbeda dengan kepala adat. Ketua dewan adat beserta jajarannya 
bertugas sebagai perantara urusan dengan pemerintah. Dewan adat memiliki hukum 
adat yang layaknya dipatuhi oleh seluruh tatanan sosial masyarakat Dayak di Balangan 
dan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Dayak di Halong. DAD di 
Balangan memiliki anggota tidak hanya dari kalangan Dayak saja, namun pejabat 
daerah seperti  Bupati Kabupaten Balangan Sefek Efendi yangjuga menjadi bagian dari 
dewan pertimbangan adat Dayak di Halong. Untuk memperkuat keberadaan dewan adat 
pada tahun 2011, dikukuhkan DAD Balangan oleh Bupati Balangan. Institusi ini 
berperan dalam upacara Aruh. Hukum adat diberlakukan dalam upacara ini seperti 
ketika terjadi kasus yang mengganggu upacara Aruh Baharin, orang yang membuat onar 
tersebut dijatuhi denda dan apabila tidak memenuhi denda, orang itu akan diserahkan 
kepada aparat keamanan pemerintah/polisi. 

Awes31, Kepala adat Dayak di Halong menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya 
organisasi DAD Balangan adalah untuk mempersatukan masyarakat yang bersuku 
Dayak di Kabupaten Balangan. Dewan Adat juga berfungsi sebagai penghubung antara 
masyarakat adat dengan pemerintahan dan perusahaan swasta. Sebagai contoh, saat 

                                                 
29 Aruh Buntang merupakan upacara adat Dayak Maanyan 
30 Ngundii Lampau adalah aruh yang diadakan sebagai rasa syukur berhasilnya membangun rumah baru. 
31 Wawancara dengan Awes di Halong 10-11 Mei 2013 
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masyarakat yang tidak terima adanya perusahaan yang menggali batu bara, dewan adat 
berperan sebagai wadah musyawarah mufakat antara masyarakat dengan perusahaan. 
Selain itu, dengan didirikan dewan adat ini, semua kegiatan adat terstruktur, sehingga 
dewan adat beserta jenjang dewan adat dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab 
masing-masing. Mamnfaat lain dari pelantikkan DAD melalui pemerintah tingkat 
kabupaten pada tahun 2012 adalah makin kuatnya keberadaan institusi adat ini.  

Perlu dicatat bahwa kesadaran buddhis tidak semata-mata mengatasnamakan 
etnis Dayak saja karena dalam masyarakat Halong yang beragama Buddha, ada pula 
yang bersuku Jawa, Madura, Bali, Cina, dan lainnya. Hanya saja di kecamatan ini etnis 
Dayak dominan memeluk agama Buddha. Kaum muda Buddha, khususnya etnis Dayak 
yang merantau ke luar kota, tak jarang berkreasi dan unjuk kepercayaan diri dengan 
identitas etnis Dayaknya. Para pelajar menganggap agama dan etnis bukanlah suatu 
penghalang seseorang ingin maju. Mereka mampu memahami bahwa etnis dan agama 
tidak terpisahkan dari kehidupan kaum pelajar Dayak. Meskipun kaum pelajar Dayak 
masih dibayangi  anggapan stereotipe sebagai etnis yang dianggap primitive, atas 
persepsi itu pulalah kaum muda tertantang untuk bisa unjuk kebolehan, berkreasi. 
Sekarang mulai bermunculan putra daerah yang mengapresiasikan diri sebagai pejabat 
sipil, politikus, anggota DPR, pengusaha, PNS, dan jenjang karier lainnya. 

DAD Balangan ini diprakarsai oleh mayoritas putra daerah yang bersuku Dayak. 
Mereka adalah orang yang berpendidikan dan berpengaruh terhadap khalayak ramai. 
Usaha dalam memperjuangkan identitas Dayak ini dimulai lewat eksploitasi khazanah 
budaya Dayak seperti mengikuti kompetisi budaya, pelestarian tari gentur, tarian balian, 
mengikuti festival-festival di pelbagai daerah, promosi upacara adat Aruh Baharin 
melalui jejaring sosial, situs, dan surat kabar. Para pelajar juga diberi kebebasan dan 
dukungan untuk melakukan riset karya ilmiah. Dalam masyarakat di Halong terdapat 
pelbagai jenis etnis yang berasal dari transmigrasi, perpindahan keyakinan dan 
perkawinan, sebagai contoh masyarakat etnis Dayak yang mengislamkan dirinya 
dikenal beretnis Melayu Banjar. Namun demikian, menurut hukum adat Dayak, 
walaupun seseorang berpindah keyakinan, secara turunan ia tetaplah bersuku Dayak. 
Hanya saja ia tidak melakukan tradisi lagi. DAD Balangan menimbang meskipun 
seseorang yang memiliki leluhur Dayak tinggal di luar negeri, ia tetaplah memiliki 
darah seorang Dayak atau beretnis Dayak dan termasuk orang yang berlindung dalam 
hukum adatnya. Jadi, etnis Dayak tidak bergantung dari jenis keyakinan yang dianut. 
Meskipun beberapa agama ada yang memutuskan tradisi karena berdasarkan ajaran atau 
aturan yang dianut, seorang yang memiliki keturunan Dayak tetaplah dianggap beretnis 
Dayak. 

Melalui pelestarian tari tradisional seperti tari gentur, tari balian, budaya Dayak 
dapat terjaga. Pada hari raya agama Buddha tari-tarian tradisi dan tari-tarian kreasi dari 
kaum muda buddhis ini sering digelar sebagai pembuka dalam suatu acara. Kaum muda 
yang berminat dalam seni menari maupun sebagai pemusik tradisional adalah bagian 
kecil dari tradisi yang masih eksis, namun dalam ilmu magis dan sebagainya kaum 
muda kurang meminatinya. Sampai sekarang usaha dalam melestarikannya sangat 
sedikit. Aspek fundamental sangat jarang dapat ditemukan dari seorang penari kaum 
muda. Lain halnya dengan para tetua yang telah berpengalaman sebagai balian ataupun 
lainnya yang dikenal sebagai tokoh spiritual Dayak. Kerajinan tangan seperti seni rupa 
di era sekarang sangatlah memprihatikan karena kaum muda lebih tertarik dalam dunia 
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edukasi. Kaum muda mulai melupakan kreasi-kreasi tersebut. Selayaknya dewan adat 
menindaklanjuti hal-hal yang seperti ini.  

Rencana investigasi untuk membudidayakan dan melestarikan kerajinan tangan 
berupa anyaman dan lain sebagainya sebenarnya telah pernah dibahas dalam forum 
dewan adat. Wasiati memaparkan bahwa Desa Kapul direncanakan akan dijadikan 
sebagai pusat kebudayaan dan wisata Dayak di Halong melalui perumah tangga yang 
berwira usaha membuat keterampilan kerajinan tangan. Hasil kerajinan itu dapat 
dipamerkan dan dijual di sekitar Desa Kapul. Desa Kapul dipilih sebagai rencana pusat 
kebudayaan Dayak karena desa ini mudah dijangkau, sangat dekat dengan pusat 
kecamatan. Selain itu, di wilayah desa ini terdapat pemandangan gunung beserta 
perkebunan karet yang asri dan indah. Gunung Belawan memiliki beberapa gua yang 
sering dikunjungi karena menarik dan perkebunan karet yang tertata rapi dan indah itu 
dapat memikat para pendatang yang berkunjung di pemukiman Dayak. 

Sebagai penduduk yang bermata pencaharian bertani dan berkebun, lahan 
perladangan adalah hal yang sangat penting. Sering kali pertikaian disebabkan sengketa 
tanah, apalagi Halong merupakan salah satu incaran perusahaan yang ingin menggali 
kekayaan alam seperti batu bara. Organisasi DAD berperan sebagai wadah mufakat 
antara masyarakat dengan perusahaan dan kalaupun ada oknum tertentu yang ingin 
membuka pertambangan di kawasan hutan lindung yang dilindungi oleh adat, oknum 
tersebut akan berpikir berkali-kali dalam memutuskan kehendaknya karena mengetahui 
adanya perhimpunan Dayak yang secara sah diakui oleh pemerintah.  

Meski kegiatan Aruh sering kali tampak merosot, tingkat gotong royong, 
kebersamaan, dan solidaritas di Halong dalam menyuarakan hak-haknya pada dunia luar 
sangatlah tinggi mengingat masyarakat Halong memiliki nenek moyang yang sama dan 
tradisi yang mirip. Dengan demikian, gejolak apatis masyarakat sangatlah tipis, acap 
kali masalah masyarakat dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat bersama. 
Perbedaan keyakinan bukanlah hal yang dapat memicu adanya kerusuhan masyarakat di 
Halong. Sengketa lahan/ tanah perladanganlah yang biasanya sering menjadi konflik 
karena masyarakat yang berpopulasi sedikit ini memiliki lahan yang cukup banyak dan 
menjadi rebutan investasi negara dan pengusaha. Pada era sekarang masyarakat mulai 
menyadari pentingnya lahan perladangan sebagai aset kekayaan maupun warisan untuk 
keturunannya, sehingga masyarakat mulai membuat sertifikat tanah sebagai bukti lahan 
perladangan merupakan miliknya yang sah. Lahan perladangan biasanya diperoleh 
secara turun-temurun dalam suatu keluarga yang dibagi secara verbal berupa amanat 
kepada anak-anaknya. Adanya setifikat tanah membantu memperkuat hak kepemilikan. 

F. Kesimpulan  

Ada tiga teori globalisasi kultur menurut Jan Nederveen Pieterse (2004). 
Pertama, Cultural Differentialism, yang memandang bahwa globalisasi memang 
mempengaruhi kultur masyarakat, namun perbedaan tetap ada. Kultur hanya 
terfragmentasi tanpa menghilangkan kultur asli dari suatu masyarakat. Kedua, Cultural 
Hybridization yang memiliki asumsi bahwa tidak ada yang murni dalam suatu kultur, 
namun kultur merupakan hasil dari proses yang kompleks yang hasilnya tidak pernah 
sama dengan komponen-komponen pembentuknya. Ketiga, Cultural Convergence yang 
memiliki asumsi bahwa globalisasi kultural erat kaitannya dengan imperialisme 
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kultural, yang di dalamnya ada kultur yang muncul dan mendominasi serta mereduksi 
kultur lain.  

Pembacaan pada teori di atas pada kasus perjumpaan agama Buddha dan budaya 
global (modernitas?) sebagai bentuk sistem kultur luar yang masuk ke dalam 
masyarakat sistem budaya Halong yang berakarkan pada sistem kepercayaan tradisi 
memperlihatkan bahwa terjadi adanya proses Cultural Convergence atas kultur Buddhis 
pada kultur Halong, yang ditandai dengan mulainya tradisi aruh (me?)disesuaikan 
dengan buddhadamma. Sementara itu, upaya pelestarian tradisi yang dilakukan DAD, 
dan bahkan di kelompok Buddhis terutamanya, memperlihatkan arah adanya proses 
Cultural Differentialism. Kedua arah ini sepertinya yang akan memberi ruang bagi 
proses ketiga− Cultural Hybridization yang tampak dalam upaya menyejajarkan 
ataupun pembabaran makna baru dari ritual maupun elemen sesajian aruh yang sesuai 
dengan ajaran dhamma. 

Diterimanya agama Buddha dalam masyarakat Halong selama tiga puluh 
tahunan terakhir ini merupakan realita yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ajaran 
Buddha selaras dengan adat Dayak, apalagi secara prinsip penghormatan pada leluhur 
dan ruh yang tak tampak, baik dewa-dewi, luluhur, dan makhluk-makhluk tak kasat 
mata lainnya, mendapat tempat pula di ritual Buddhis. Hanya saja terdapat beberapa hal 
yang tidak selaras seperti pembunuhan hewan, sementara kemerosotan moralitas seperti 
main judi, pergaulan bebas, dan sikap imoral lain sebagainya tidak hanya menjadi 
keprihatinan umat Buddha, tetapi juga agama lain dan bahkan norma modern. 

Kultur global/modernitas memang telah mengubah sebagian besar mentalitas 
tradisi dan bahkan dalam taraf terntentu pada agama, namun sepertinya paradoks 
globalisasi seperti yang diwacanakan oleh John Naisbitt (1994) dalam level tertentu 
tengah terjadi seperti kesadaran adanya pembentukan Dewan Adat Dayak. Sejauh mana 
narasi lokal ini mampu bernegosiasi dengan lindasan global, sejarahlah yang akan 
menjadi saksinya. Demikianlah, DAD juga bertujuan dan berperan besar dalam 
bernegosiasi dengan kekuatan ekonomi global terhadap hak-hak lokal dan melindungi 
tatanan sosial politik mereka. Namun demikian, sejauh ini narasi lokal masih 
tervisualisasi dalam level upaya museumisasi atas nama pelestarian dan pariwisata 
budaya.  Semoga tidak hanya sekadar komodifikasi budaya untuk konsumsi global yang 
nanti akan terjadi. Untuk sementara, adat dan agama sepertinya dapat bersatu 
menghadapi kekuatan ekonomi global selain karena tidak adanya penolakan berarti atas 
tawaran modernitas dan sampai saat ini telah dinikmati dengan senang hati. Sepertinya, 
dalam logika globalisasi ini, selama hak ekonomi masih bisa dinikmati secara 
berimbang, konflik etnis yang sering kali berbalut agama tak akan pernah terjadi. 

Sebagai catatan akhir, makalah ini masih belum mengungkapkan dengan jelas 
bagaimana peran perempuan dalam arus keagamaan dan globalisasi. Bagaimana pula 
perang wacana yang dibangun dari agensi-agensi yang berperan dalam pembentukan 
identitas Dayak Halong, terutama narasi-narasi dari tokoh balian sebagai figur sentral 
identitas budaya Dayak. Hal-hal tersebut dan lain sebagainya yang belum dibahas 
memerlukan penelitian yang lebih lanjut dan mendalam. 
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G. Lampiran 

 
Gambar 1. Tarian adat oleh warga budhist Halong dalam suatu acara 

 

 
Gambar 2. Gambar ancak 

 

 
 

Gambar 3. Wawancara dengan salah satu tokoh adat 
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