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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Penelitian ini berusaha menelaah Politik Identitas dan Hak 

Multikulturalisme masyarakat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Agama 

ini dulunya adalah sebagai budaya, kepercayaan warga Dayak asli di Kalimantan 

Tengah yang diangkat dan diperkenalkan oleh masyarakat Dayak sendiri dan 

tokoh-tokoh Dayaknya sendiri seperti Tjilik Riwut Gubernur kedua Kalimantan 

Tengah, Lewis KDR salah satu tokoh perjuangan integrasi Kaharingan dengan 

Hindu, serta jajarannya pada awal-awal kemerdekaan ini
1
. 

Sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah mengakui keberadaan 

kepercayaan adat yang berada di Indonesia. Ini dibuktikan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 tentang Hak Kebebasan Beragama, pasal 29 ayat 2 “Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”
2
, 

meskipun begitu  perwujudan hak kebebasan beragama atau berkepercayaan 

belum sepenuhnya yang diharapkan seperti di Kalimantan Tengah.  

Masih banyak peraturan pemerintah yang sangat diskriminatif terhadap 

pemeluk aliran kepercayaan ini, hal ini pula yang dialami dan dirasakan oleh 

pemeluk kepercayaan Hindu Kaharingan, sebagai salah satu kepercayaan lokal 

                                                           
1
 Nolan, Brooke. 2009. Dayak Kaharingan Belief Systems. Hal. 4. 

2
 Republik Indonesia. UUD 1945. Pasal 29. Ayat 2. Hak Kebebasan Beragama. 
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tertua di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah
3
, sebagai kepercayaan yang 

dianut suku Dayak di Kalimantan Tengah, hingga saat ini keberadaanya masih 

sangat kurang terakomodasi dan terayomi sesuai dengan hak warga masyarakat 

secara resmi oleh pemerintah republik ini, apalagi dari segi peraturan daerah. 

Agama Hindu Kaharingan
4
 mulai di kenal masyarakat luas sekitar tahun 

1957 dari aspek-aspek beberapa kepercayaan  masyarakat Dayak
5
. Salah satu jenis 

Suku Dayak yang mendominasi di Kalimantan Tengah adalah Dayak Ngaju, dan 

kebanyakan asal suku ini bertinggal di pedalaman tepi-tepi sungai.  Sejak dahulu 

kala tahun, dinamika dari proses perjalanan umat Hindu Kaharingan, hampir tidak 

lepas dari permainan politik yang memanfaatkan identitas umat sebagai alat untuk 

memenangkan sebuah kompetisi politik di Kalimantan Tengah. 

 Adapun ritual umat Hindu Kaharingan yang sangat sakral, dalam 

kehidupan umat Hindu Kaharingan, disebut Tiwah (upacara kematian terakhir 

bagi umat Kaharingan yang sudah meninggal). Ritual dari Hindu Kaharingan ini, 

tidak berlangsung sebentar tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Ritual 

Tiwah ini, biasa dilakukan memakan waktu seminggu bahkan sampai satu bulan 

atau tiga puluh hari. Ritual ini bagi umat Hindu Kaharingan, bertujuan untuk 

arwah manusia yang sudah meninggal diangkat bagi umat Hindu Kaharingan 

                                                           
3
 Hasil wawancara dengan Dra. Sisto Hartati, M.Si selaku kepala Bidang Hindu Kaharingan di 

Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di kantor Kementrian Agama Provinsi 

Kalimantan Tengah, tanggal 4 Agustus 2016, pukul 10.00 WIB. 
4
 Kaharingan merupakan suatu sistem kepercayaan hingga tahun 1980, ketika diakui sebagai 

agama, dan dengan demikian berada di bawah aturan Departemen Agama yang mengurus serta 

mengontrol semua hal-hal yang bersangkutan dengan agama termasuk kegiatan, upacara, 

pendidikan dan ritual. 
5
 Schiller, A. (1996). “Old” Religion in “New Order” Indonesia: Notes on Ethnicity and Religious 

Affiliation. Sociology of Religion. 57:4, hal. 409-417. 
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adalah surga, agar bisa bersama dengan saudara-saudara arwah tersebut di surga, 

berserta nenek moyang awrah yang sudah meninggal. 

Ritual sakral ini, sangat rekat hubungannya dengan suku asli Dayak di 

Kalimantan Tengah. Ritual tersebut tidak sembarang dilaksanakan, banyak proses 

yang dilewati, seperti sembahyang dan lain-lain. Ritual sakral yang pada saat ini 

mengalami perubahan, karena perlu penyesuaian dengan peraturan dari 

Kementrian Agama dan pihak luar yang ikut masuk dalam sistem perubahan 

tersebut. 

Tujuan dari tulisan ini untuk melihat serta menganalisis, bagaimana bentuk 

Politik Identitas yang di perjuangkan masyarakat umat Hindu Kaharingan sendiri 

dan hak Multikulturalisme sebagai warga negara, karena adanya perubahan 

peraturan dari pemerintah, yang mengatur tentang proses-proses pelaksanaan 

kegiatan keagamaan dan harus sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Hindu Kaharingan mulai tahun 1957, mulai terubah dalam sistem 

Kepercayaan dalam proses perjananannya.  

Sekitar pada tahun 1950, mulai banyak persoalan bagi umat Hindu 

Kaharingan, karena adanya pergesekan dengan etnis banjarmasin Kalimantan 

Selatan tepatnya dengan agama Islam. Gejolak yang dialami umat Hindu 

kaharingan tidak adanya titik henti, dan pada saat itu suku Dayak menyatukan 

suara untuk berpisah dengan Kalimantan Selatan, untuk membentuk Provinsi 

baru. Agar mendapat pelayanan dan terakomodasi lebih terpusat kepada 

masyarakat suku Dayak. 
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 Kebangkitan Identitas masyarakat Dayak khususnya umat Hindu 

Kaharingan, terjadi dan mulai berproses dalam perkembangannya setelah 

keinginan mereka untuk di bentuk Provinsi Kalimantan Tengah.  Provinsi khusus 

Dayak, yang berkeyakinan Kaharingan agar menghentikan pergesekan dengan 

etnis selain suku Dayak. Tuntutan politik seperti aspirasi masyarakat untuk 

perkembangan wilayah baru pun, menjadi faktor dari pemisahan tersebut. Banyak 

ragam suku Dayak di berbagai pedalaman sepakat untuk menamakan satu 

kepercayaan yang disebut Kaharingan.
6
 . 

Sebagai agama peninggalan leluhur, Hindu Kaharingan erat kaitanya 

dengan aktifitas keseharian masyarakat setempat. Yakni merambah hutan, berburu 

serta pelaksaan upacara adat. Akan tetapi seiring waktu berjalan kegiatan upacara 

keagamaan dan kebudayaan masyarakat Dayak Hindu Kaharingan telah 

mengalami pergeseran dan kehilangan makna, desakan teknologi yang makin 

canggih dan merambah hingga ke pedalaman dimana warga Dayak tinggal. 

Mendorong generasi mudanya beranggapan bahwa pelaksaan upacara adat 

dipandang sebagai hal yang “Mistis”. 

Pada tahun 1980, para penganut Kaharingan dengan terpaksa berintegrasi 

dengan Hindu, karena keinginan untuk pengakuan Kaharingan untuk menjadi 

agama yang terakui oleh Negara belum bisa Umat Kaharingan dapatkan, dan dari 

situlah perjuangan para tokoh Dayak yang terkhusus yang berumat agama 

Kaharingan, perjuangan Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan. Berdarsarkan 

kebijakan pemerintah yang mengharuskan seluruh warga negara memilih salah 

                                                           
6
Brooke Nolan, 2009. Dayak Keharingan belief systems. Hal. 2. 
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satu agama yang sudah diakui negara. Oleh sebab itu, kepercayaan Kaharingan 

mulai membentuk identitas baru dengan berintegrasi dengan agama Hindu pada 

tahun 1980.
7
 

Adanya persamaan dalam pelaksanaan ritual sakral umat Hindu 

Kaharingan, yang hingga kini penganut Hindu Kaharingan masih 

memperjuangkan dan mempertahankan hak multikulturalismenya, agar 

Kaharingan sebagai kepercayaan nenek moyang secara turun-temurun mereka 

diakui sebagai agama di Indonesia. Belum terpenuhi hak tersebut Kaharingan 

sebagai agama menyulitkan masyarakat Dayak yang menganut Kaharingan 

sehingga berdampak semua pintu, mulai dari pintu politik, pintu pernikahan, 

pendidikan, pekerjaan, hingga birokrasi pemerintah akan tertutup bagi mereka. 

Penyebab pemerintah tidak mengakui agama Kaharingan sebagai agama 

resmi di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia melihat Kaharingan hanya 

sebagai “agama” “suku” atau “aliran” kepercayaan atau salah satu aspek “adat” 

atau “kebudayaan”  karena itu kaharingan ditempatkan dibawah Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Ini menyebabkan para penganut agama Kaharingan secara tidak langsung 

dianggap sebagai orang-orang yang belum mempunyai agama. Berbagai usaha 

telah dilakukan agar Kaharingan dapat menjadi agama resmi yang diakui oleh  

Negara. Usaha itu belum berhasil karena belum memenuhi persyarakat dari 

pemerintah yaitu mempunyai kitab suci, mempunyai nabi/penyebar dan 

mempunyai komunitas internasional.  

                                                           
7
 Marko Mahin. 2009. Kaharingan: Dinamika Agama Dayak Di Kalimantan Tengah. Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Hal 3. 
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Keadaan yang dialami pemeluk Kaharingan ini dapat menimbulkan 

konflik, misalnya pada tahun 60-an dimana sentimen anti PKI/komunis merebak, 

masyarakat Dayak yang menganut Kaharingan ini bisa dianggap komunis karena 

tidak beragama. Sehingga banyak penganut Kaharingan memeluk agama yang 

diakui pemerintah cuma sebagai formalitas keperdataan saja. Tahun 20 Februari 

1980 para penganut Kaharingan berintegrasi dengan Hindu, menjadi Hindu 

Kaharingan
8
. 

Pemerintah Indonesia pada masa itu mewajibkan penduduknya agar 

memilih agama yang sudah diakui Negara Indonesia. menganut salah satu agama 

yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Kaharingan dan juga beberapa religi suku 

lainnya–kemudian “dimasukkan” dalam kategori agama Hindu karena dinilai 

adanya persamaan dalam tatacara beribadahnya, bahkan ada yang dipindahkan ke 

agama lainnya seperti Kristen, Islam
9
. Penyamarataan ini konon juga dikarenakan 

karena Hindu adalah agama tertua di Kalimantan dan mempunyai kedekatan 

sejarah dengan wilayah itu. 

Tapi ini ternyata sama sekali tidak menyelesaikan masalah, dan bahkan 

membuat masalah baru, Secara mendasar dan dalam praktiknya, Kaharingan tak 

sama dan jauh berbeda dengan Hindu, Sehingga secara faktual di lapangan, 

penggabungan Hindu dan Kaharingan tak pernah bisa disamakan. Secara sadar 

umat Kaharingan memisahkan diri dari umat Hindu, dan tak pernah menganggap 

bahwa Kaharingan adalah serupa atau bagian dari Hinduisme. 

                                                           
8
 Marko Mahin. 2009. Kaharingan: Dinamika Agama Dayak Di Kalimantan Tengah. Fakultas 

Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. hal. 186. 
9
 Hasil wawancara dengan Parada, S.Ag.,M.Si selaku selaku ketua umum pemuda hindu 

kaharingan pusat, bertempat di Kantor sekretariat Balai Basarah Pusat Kalimantan Tengah, tanggal 

16 september 2016, pukul 10.00 WIB. 
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Peneliti disini melihat ada sisi menarik dari permasalahan ini, dengan 

adanya peleburan atau integrasi dari agama asli masyarakat Dayak yaitu 

Kaharingan ini dengan agama resmi Indonesia yaitu hindu. Pemerintah 

menganggap agama kedua ini sama persis, padahal dalam kenyataannya sangatlah 

berbeda dari sisi budaya pun sudah sangat jelas berbeda serta bahasa, dan 

mengapa agama kaharingan ini dileburkan dengan agama hindu yang mana 

menjadi Hindu Kaharingan, oleh sebab itu bagaimana masyarakat Hindu 

Kaharingan dalam Politik Identitas dan memperjuangkan hak Multikulturaslime 

dengan adanya integrasi itu. Dari masyarakat umat Hindu Kaharingan sendiri 

sampai saat ini masih mempermasalahkan ini di dalam internal umat Hindu 

Kahairngan sendiri, karena menginginkan agama Kaharingan tumbuh sendiri 

tanpa ada nama hindu yang melekat di nama agama mereka. 

Apakah jika Kaharingan berintegrasi akan mendapat pelayanan seperti 

agama lainnya di negara ini, Apakah jika tidak digabungkan agama kedua ini 

agama Kaharingan tidak dapat diakui, dan bagaimana perkembangan 

eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat, apakah lebih maju, Dari syarat 

keagamaan dapat diakui jika suatu agama tersebut mempunyai landasan yang jelas 

seperti kitab agamanya, tempat ibadah, tata cara ibadah dan budaya agama 

tersebut.  

Jika melihat agama Kaharingan sendiri sudah sangat jelas bahwa agama 

Kaharingan sendiri mempunyai kitab sebagai pedoman agama mereka bahkan 

mempunyai populasi yang sudah banyak dan seperti agama-agama resmi lainnya 



8 
 

memenuhi syarat, dan dimana salahnya, Kenapa harus digabungkan dahulu agar 

umat Kaharingan dapat pelayanan dan hak yang sama. 

Sebagai kepercayaan, Kaharingan memuat aturan hidup. Nilai dan isinya 

bukan sekadar adat-istiadat, tapi juga ajaran berperilaku yang disampaikan secara 

lisan turun temurun. Aturan hidup tersebut terdapat dalam sejumlah buku suci 

yang memuat ajaran dan juga seperangkat aturan adalah: Panaturan (sejenis kitab 

suci), Talatah Basarah (kumpulan doa), pedoman Tawar (tata cara meminta 

pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras), Pemberkatan dalam acara 

Perkawinan dan Buku sumpah/ acara pengambilan sumpah jabatan. Sebagai 

agama kepercayaan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Bedasarkan BPS, 

pada tahun 2007, di Kalimantan Tengah yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 

Kotamadya terdapat 223.349 orang penganut agama kepercayaan tersebut.
10

  

Jika melihat UUD 1945, Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD 1945)  

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali.”
11

  

 

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945  

 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu.”
12

 

 

                                                           
10

 BPS, pada tahun 2007. 
11

 Republik Indonesia. UUD 1945. Pasal 28E. Ayat 1. Tentang Hak Asasi Manusia. 
12

 Republik Indonesia. UUD 1945. Pasal 29. Ayat 2. Tentang Hak Kebebasan Beragama. 
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Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(“UU HAM”) 

 “Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 

untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 

siapapun.”
13

  

 

Pasal 22 UU HAM: 

 “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara 

menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
14

  

 

Di dalam UUD 1945 yang memuat pasal-pasal tentang kebebasan hak 

dalam berbangsa bernegarayang menyangkut dalam hal berkumpul, berserikat, 

memeluk agama sesuai keinginannya dan kepercayaannya yang tertera di atas 

semua ayat sangat bersangkutan dalam permasalahan yang diangkat ini, sehingga 

ketika ada masyarakat lokal yang sudah mempunyai kepercayaannya dari leluhur 

lama dan tidak sebagai keterangan paslu dalam bernegara, bagaimana pemerintah 

memenuhi hak-hak masyarakat yang masih kurang terpenuhi khususnya 

masyarakat  dayak kalimantan tengah dengan kepercayaan agama Kaharingan. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

                                                           
13

 Republik Indonesia. UUD 1945. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 
14

 Republik Indonesia. UUD 1945. Pasal 22. Ayat 1-2. Hak Asasi Manusia. 
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Berdarsarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil yaitu :  

1. Bagaimana masyarakat umat Hindu Kaharingan dalam 

memperjuangkan Politik Identitas (Identitas Legitimasi, Identitas 

Resisten, Identitas Proyek) di Kalimantan Tengah? 

2. Bagaimana masyarakat umat Hindu Kaharingan mempertahankan hak 

Multikulturalisme (Hak Atas Pemerintahan Sendiri, Hak Polietnis, 

Hak Perwakilan Khusus) sebagai warga negara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Politik Identitas 

1.  Menganalisis Politik Identitas dalam penentuan identitas masyarakat 

umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. 

2. Menganalisis upaya pembentukan indentitas dari masyarakat umat 

Hindu Kaharingan untuk keberlangsungan hidup mereka. 

3. Menganalisis masyarakat umat Hindu Kaharingan dalam berproses 

keterwakilan mereka agar masuk dalam posisi struktur masyarakat. 

1.3.2 Multikulturalisme 

4. Menganalisis upaya masyarakat umat Hindu Kaharingan agar 

terakomodasi untuk melindungi haknya di Kalimantan Tengah. 

5. Menganalisis masyarakat umat Hindu Kaharingan dalam 

mempertahankan hak multikulturalisme di Kalimantan Tengah tanpa 

menghalangi keberhasilan mereka di Kalimantan Tengah. 
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6. Menganalisis upaya masyarakat umat Hindu Kaharingan masuk dalam 

posisi struktur masyarakat dalam memperjuangkan dan 

mempertahankan hak multikulturalismenya di Kalimantan Tengah.  

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1.4.1 Akademis 

1. Memaksimalkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan identitas 

masyarakat  umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. 

2. Sebagai penyemangat masyarakat umat Hindu Kaharingan dalam     

membentuk resisten untuk keberlangsungan hidup. 

3. Mengetahui cara berproses masyarakat Hindu Kaharingan dalam 

memperjuangkan haknya dan keterwakilannya di Kalimantan Tengah. 

4. Mengetahui seberapa jauh masyarakat Hindu Kaharingan 

terakomodasi dalam hak multikulturalismenya di Kalimantan Tengah. 

5. Mengetahui cara masyarakat umat Hindu kaharingan dalam 

mempertahakan hak multikulturalisme di Kalimantan Tengah. 

6. Mendapatkan solusi alternatif dalam menentukan posisi dalam 

struktur masyarakat dalam memperjuangkan hak umat Hindu 

Kaharingan di Kalimantan Tengah. 

1.4.2. Praktis 

1. Dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya untuk 

penelitian yang terkait dengan masyarakat adat dan kebijakannya. 
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2. Mengetahui apa yang telah dirasakan masyarakat umat Hindu 

Kaharingan setelah berintegrasi dengan Hindu di Kalimantan Tengah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 Bab ini menjabarkan tentang definisi dan teori yang digunakan dalam 

penelitian. Pisau teori analisis yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah 

Politik Identitas dengan pendekatan konsep Kewarganegaraan dan  konsep 

Multikulturalisme. Dalam bab ini juga akan menjelaskan tentang alur pikir 

penelitian dan studi terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai pembeda 

antara penelitian ini dengan penelitian serupa yang lain.  

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan delapan penelitian terdahulu 

untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian serupa. Pertama, 

penelitian ini dilakukan oleh Arma diansyah tahun 2011, berjudul Eksistensi 

Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di 

Palangkaraya. Penelitian ini mengenai empat permasalahan pokok yaitu: pertama, 

pengaturan kedudukan dan kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian 

Adat. Kedua, implementasi kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian 

Adat. Ketiga, budaya hukum masyarakat Dayak dalam hubungannya dengan 

kedudukan dan fungsi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat, dan kempat, 

upaya pemberdayaan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat. 

Penelitian ini menggunakan, hukum empiris yang bersumberkan pada data 

primer dan data sekunder. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara 

kualitatif. simpulan dalam tesis ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

(1).Eksistensi kedudukan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat diakui secara 
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yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih ditaati oleh 

masyarakat Dayak di Palangkaraya; (2).Dalam pelaksanaan fungsinya Damang 

sebagai Hakim Perdamaian Adat senantiasa mengedepankan cara-cara 

penyelesaian perkara secara perdamaian yang dilandasi asas kerukunan, yaitu 

saling asah, saling asih, saling asuh, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan 

secara tuntas dan hasilnya dapat memuaskan semua pihak; (3).  

Kenyataannya budaya hukum masyarakat Dayak di Palangkaraya masih 

mendukung efektifnya pelaksanaan tugas Damang sebagai Hakim Perdamaian 

Adat, dari kasus yang masuk ke kedemangan belum ada yang membawa kasusnya 

ketingkat di atas kedemangan atau banding ke pengadilan negeri setempat; 

(4).Dalam kondisi sekarang ini paranan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat 

perlu ditingkatkan kemampuannya agar tetap efektif dan tidak kehilangan 

fungsinya. Langkah pemberdayaan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 

Secara internal lebih pada peningkatan SDM dan cara-cara dalam menyelesaikan 

kasus-kasus adat. Kemudian secara eksternal lebih kepada penyediaan sarana dan 

prasarana penunjang pelaksanaan tugas Damang sebagai Hakim Perdamaian 

Adat.
15

 

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Anshar Nugraha, tahun 2011. 

Berjudul Hak Beragama Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Bernegara Di 

Indonesia. Penelitian ini mengenai pengaturan hukum mengenai kebebasan 

beragama dalam ruang lingkup NKRI; Untuk Menganalisis dan memahami 

peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi kebebasan 
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beragama oleh warga Negara sebagai bagian dari hak-hak dasar. Data yang 

penulis peroleh kemudian diolah untuk mencapai tujuan tersebut penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian 

lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap nara sumber dari 

instansi terkait. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa : 

(1) Semua warga Negara berhak menjalankan ibadah menurut 

kepercayaannya, selama yang ia yakini tidak mengganggu kepercayaan orang lain 

,hak beragama bagi setiap warga negara Indonesia dijamin undang-undang dalam 

UUD NKRI 1945 sebagai norma dasar (grundnorm). (2) Perlindungan hukum 

yang dapat diberikan kepada warga Negara dalam upaya menjamin kerukunan dan 

ketentraman umat beragama dapat dalam bentuk:(a). perlindungan hukum secara 

preventif yaitu dalam bentuk pembuatan perundang-undangan yang menjamin 

kebebasan beragama dan berkeyakinan;(b). perlindungan hukum secara represif 

yaitu melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan dengan tujuan 

menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan; dan (c). perlindungan hukum 

secara kuratif dan rehabilititatif yaitu untuk memulihkan kembali kesadaran para 

pelaku kekerasan agar kembali menyadari bahwa kerukunan dan ketentraman 

umat beragama adalah hal yang patut dijaga dan dihargai.
16

 

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Hasse J. Dkk Tahun 2011, berjudul 

Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia Studi Atas Persoalan Posisi 

Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi. Penelitian ini 
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mengenai, posisi hukum Towani Tolotang setelah adanya pembatasan mengenai 

agama di Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada penelitian pada agama Towani 

Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang.   

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriminasi, regulasi, relasi 

agama dan konsep negara. agama lokal yang hingga kini masih bertahan di tengah 

berbagai upaya pemusnahan terhadap mereka. Upaya tersebut dilakukan bukan 

hanya dari kelompok atau kalangan yang tidak setuju dengan kehadiran agama-

agama non-resmi, tetapi juga terjadi dari adanya regulasi negara mengenai agama-

agama yang diakui. Diskriminasi yang dialami oleh Towani Tolotang datang dari 

dua arah. Pertama, dari masyarakat yang berupa anggapan-anggapan yang 

mencela mereka, dan kedua adalah format diskriminasi yang dihadirkan oleh 

pemerintah melalui berbagai macam regulasi yang membatasi ruang gerak Towani 

Tolotang dalam mengembangkan ajaran-ajarannya.
17

  

Keempat, penelitian tesis ini dilakukan oleh Mukharis, tahun 2011, 

berjudul nilai-nilai pendidikan multikulturalisme dalam pelajaran Al-Qur‟an-

Hadis. Tesis ini mengenai nilai-nilai pendidikan multikultiral yang terkandung 

dalam materi program pengembangan silabus dan sistem penilaian Al-Qur‟an-

Hadis MA Ali maksum Pondok Pesantren krapyak Yogyakarta TA 2009-2010. 

Serta mengetahui kesesuaian terhadap tujuan lembaga pendidikan MA Ali 

Maksum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang datanya diperoleh 

melalui penelitianm literatur dan juga penelitian lapangan. Simpulan dari 

penelitian ini bahwa materi program pengembangan silabus dan sistem penilaian 
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Al-Qur‟an-Hadis ini sudah terkandung dalam nilai-nilai pendidikan 

multikultural.
18

  

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Munawir Aziz, tahun 2012, berjudul 

Identitas Kaum Samin Pasca Kolonia Pergulatan Negara, Agama, Dan Adat 

Dalam Pro-Kontra Pembangunan Pabrik Semen Di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 

Penelitian ini mengenai menggali aksi kaum Samin ketika berhadapan dengan 

kekuasaan, yang pada konteks ini tampak pada aparatur Negara dan perusahaan 

semen. 

 Selain itu, proses kaum Samin untuk mengkonstruksi pandangan hidup 

dan identitasnya pada masa pascakolonial, khususnya ketika terjadi perbenturan 

dengan Negara, agama, dan kuasa ekonomi. Dengan menggunakan pisau analisis 

subalternity Gayatri Spivak, artikel ini berusaha menggali politik identitas dalam 

gerakan kaum Samin pascakolonial.  

Penelitian ini juga menyimpulkan Gerakan kaum Samin pada masa 

pascakolonial tidak hanya reaktif, tetapi juga aktif „menyuarakan‟ aspirasinya 

dengan ekspresi kultural, yaitu (1) keteguhan sikap menolak eksploitasi alam; (2), 

perlawanan terhadap represi kekuasaan dengan politik ingatan untuk membentuk 

kesatuan komunal; dan (3) transformasi pengetahuan dan kebudayaan melalui 

sistem „pondok pasinaon‟. Dari pondok pasionaon inilah, nilai-nilai moral dan 
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etika sedulur sikep diwariskan kepada generasi mudanya, termasuk sikap terhadap 

eksploitasi lingkungan.
19

  

Keenam, penelitian ini dilakukan oleh Siti Hidayah, tahun 2012, berjudul 

the politics of religion the invention of “Agama” in Indonesia. Tulisan ini 

mempelajari “kondisi-kondisi yang memungkinkan” munculnya wacana “Agama” 

di Indonesia. Kerangka teoritis foucault dipakai untuk mengkaji penciptaan 

“agama” di Indonesia. Penulisan ini membatasi perbincangan hanya pada 

kepercayaan-kepercayaan dan praktik-praktik historis dan sosiologis yang 

membuat wacana agama dan fokus pada agama sebagai sebuah kategori yang 

bersifat operasional dalam politik di indonesia. Dalam tulisan ini menyimpulkan 

bahwa formalisasi agama dan rutinisasi agama formal ini secara konsisten telah 

dibajak untuk melegitimasi atura-aturan yang sering kali sangat keras menyasar 

kelompok-kelompok minoritas di indonesia.
20

  

Ketujuh, penelitian ini dilakukan oleh, Fikri Adrian, tahun 2013, berjudul 

Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI 

Jakarta Tahun 2012). Penelitian ini mengenai pemahaman tentang perilaku elite 

yang mengatasnamakan etnis untuk mendapatkan kembali identitas yang dianggap 

terkubur. Etnisitas kenyataannya digunakan untuk kepentingan politik dan etnik, 

karena keduanya merupakan legitimasi untuk memperoleh identitas. Inti dari 

perspektif diatas menyebutkan bahwa identitas etnis adalah sesuatu yang muncul 

tidak secara alamiah, karena keberadaannya merupaka sumber politik sekaligus 
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sebagai instrumen artikulasi politik demi kepentingan individu dan kelompokmya. 

Kerangka teori yang digunakan peneliti ini teori etnisitas dan politik identitas. 

Dari hasil analisa menggunakan kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa 

para elit politik dan calon kepala daerah, seolah sengaja memelihara atau 

memainkan politik identitas itu, untuk kepentingan politik dan hegemoni 

kekuasaan.
21

  

 Kedelapan, penelitian ini dilakukan oleh Amalia Diamantina, tahun 2014, 

berjudul Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Menjamin Hak 

Kewarganegaraan Perempuan. Penelitian ini, mengenai Perlindungan terhadap 

hak kewarganegaraan perempuan dalam Undang-Undang Kewarganegaaran sudah 

disusun sedemikian rupa sehingga perempuan dapat menurunkan status 

kewarganegaraan kepada anaknya. Penelitian ini menggunakan pendektana 

citizenship dan deskrptif UU. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghilangkan 

diskriminasi terhadap perempuan dalam pengaturan kewarganegaraan masih 

terdapat nuansa diskriminatif yaitu terhadap status kewarganegaraan perempuan 

dalam perkawinan campuran.
22
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu dan Faktor Pembeda 

No Penelitian Temuan Penelitian Terdahulu Perbedaan Dengan 

Penelitian Peneliti 

1 Eksistensi 

Damang Sebagai 

Hakim 

Perdamaian Adat 

Pada Masyarakat 

Suku Dayak Di 

Palangkaraya. 

Arma Diansyah 

(2011) 

Membahas Empat Permasalahan Pokok 

Yaitu: Pertama, Pengaturan Kedudukan 

Dan Kewenangan Damang Sebagai 

Hakim Perdamaian Adat. Kedua, 

Implementasi Kewenangan Damang 

Sebagai Hakim Perdamaian Adat. 

Ketiga, Budaya Hukum Masyarakat 

Dayak Dalam Hubungannya Dengan 

Kedudukan Dan Fungsi Damang 

Sebagai Hakim Perdamaian Adat, Dan 

Kempat, Upaya Pemberdayaan Damang 

Sebagai Hakim Perdamaian Adat. 

Penelitian Dengan 

Peneliti Juga 

Membahas Tentang 

Adat Dan Suku 

Dayak, Tetapi Peneliti 

Lebih Spesifik 

Mengangkat 

Keagamaan 

Kaharingan Sebagai 

Agama Asli 

Masyarakat Dayak 

Kalimantan Tengah. 

2 Hak Beragama 

Dan 

Implementasinya 

Dalam 

Kehidupan 

Bernegara Di 

Indonesia. 

Anshar 

Nugraha,(2011). 

Mengenai Pengaturan Hukum Mengenai 

Kebebasan Beragama Dalam Ruang 

Lingkup NKRI; Untuk Menganalisis 

Dan Memahami Peranan Pemerintah 

Dalam Memberikan Perlindungan 

Hukum Bagi Kebebasan Beragama Oleh 

Warga Negara Sebagai Bagian Dari 

Hak-Hak Dasar 

Peneliti Lebih 

Spesifik Untuk 

Membahas Kebebasan 

Agama Serta 

Mengangkat 

Terjadinya 

Penggambungan Dua 

Agama Yang Berbeda. 

3 Diskriminasi 

Negara Terhadap 

Agama Di 

Indonesia Studi 

Atas Persoalan 

Posisi Hukum 

Towani Tolotang 

Pasca Pengakuan 

Agama Resmi. 

Hasse J. Dkk 

(2011) 

Mengenai, Posisi Hukum Towani 

Tolotang Setelah Adanya Pembatasan 

Mengenai Agama Di Indonesia. 

Yang Menjadi 

Perbedaan Dengan 

Peneliti Adalah 

Agama, Permasalahan 

Yang Diangkat Dalam 

Penelitian, Lokasi, 

Kondisi 

Keberlangsungkan 

Agama. 
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No Penelitian Temuan Penelitian Terdahulu Perbedaan Dengan 

Penelitian Peneliti 

4 Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Multikulturalisme 

Dalam Pelajaran 

Al-Qur‟an-Hadis. 

Mukharis (2011). 

Mengetahui Nila-Nilai Pendidikan 

Multikultural Dalam Materi Program 

Pengembangan Silabus Dan Sistem 

Penilaian Mata Pelajaran Al-Qur‟an-

Hadis MA, Serta Kesesuaian Nila-Nilai 

Pendidikan Multikultural. 

Penelitian Ini Hanya 

Ada Sedikit 

Keterkaitan Sama 

Sama Mengangkat 

Konsep 

Multikulturalisme 

Hanya Peneliti Dalam 

Keagagamaan. 

5 Identitas Kaum 

Samin Pasca 

Kolonia 

Pergulatan 

Negara, Agama, 

Dan Adat Dalam 

Pro-Kontra 

Pembangunan 

Pabrik Semen Di 

Sukolilo, Pati, 

Jawa Tengah. 

Munawir Aziz 

(2012)   

Menggali Aksi Kaum Samin Ketika 

Berhadapan Dengan Kekuasaan, Yang 

Pada Konteks Ini Tampak Pada Aparatur 

Negara Dan Perusahaan Semen. 

Peneliti Sama-Sama 

Membahas 

Suku,Adat,Agama 

Asli Nusantara. Tetapi 

Berbeda Fokus 

Penelitian, Lokasi, 

Dan Bahasan Yang 

Diangkat. 

6 The Politics Of 

Religion The 

Invention Of 

“Agama” In 

Indonesia. Siti 

Hidayah (2012) 

Ini Mempelajari “Kondisi-Kondisi Yang 

Memungkinkan” Munculnya Wacana 

“Agama” Di Indonesia. 

Fokus Penelitian 

Peneliti Juga Tentang 

Agama Tetapi Lebih 

Spesifik Agama Lokal 

Yang Diangkat. 

7 Identitas Etnis 

Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah 

(Studi Pemilihan 

Gubernur Dki 

Jakarta Tahun 

2012). Fikri 

Adrian, (2013) 

Pemahaman Tentang Perilaku Elite 

Yang Mengatasnamakan Etnis Untuk 

Mendapatkan Kembali Identitas Yang 

Dianggap Terkubur. 

Pembeda Dengan 

Peneliti Fokus 

Penelitian Etnis Lokal 

Diperjuangkan Untuk 

Tidak Digabungkan 

Dengan Agama 

Lainnya. 
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8 Politik Hukum 

Kewarganegaraan 

Indonesia Dalam 

Menjamin Hak 

Kewarganegaraan 

Perempuan. 

Amalia 

Diamantina 

(2014). 

Mengenai Perlindungan Terhadap Hak 

Kewarganegaraan Perempuan Dalam 

Undang-Undang Kewarganegaaran 

Sudah Disusun Sedemikian Rupa 

Sehingga Perempuan Dapat Menurunkan 

Status Kewarganegaraan Kepada 

Anaknya. 

Penelitian Dengan 

Peneliti Juga 

Membahas Hak-Hak 

Warga Negara, Tetapi 

Berbeda Konteks Dan 

Pendalaman 

Permasalahan Yang 

Diangkat. 

Sumber : Diolah Peneliti,2016 

 

2.2 Pengertian Warga Negara 

 

Warga negara sebagai pendukung suatu negara dalam artian bagian bagi 

adanya negara. Dengan kata lain,  warga negara sebagai salah satu aspek penting 

bagi negara, selain unsur lainnya.
23

 Warga negara itu sendiri bisa diartikan dengan 

orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara.
24

  

Sebagai anggota dari bagian yakni negara, yang berdiri dengan rasa 

kebersamaan, tanggung jawab bersama, serta kepentingan dan tujuan bersama
25

, 

sebagai warga negara sudah seharusnya untuk aktif terhadap suatu negara. Dengan 

alasan tersebut warga negara akan terlihat sebagaimana mestinya di negara.  

Maka dari itu, seluruh warga negara berhak persamaannya di hadapan 

hukum. Seluruh warga negara mempunyai hak, privasi, dan tanggung jawab. 

                                                           
23

Srijanti, A. Rahman, Purwanto S.K. Arti dan Karakteristik Kewarganegaraan: Etika 

berwarganegara. Jakarta: Salemba Empat, 2006. 
24 ICCE UIN. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta : ICCE 

UIN Syarif hidayatullah dengan The Asia Foundation dan Prenada Media. hal. 73. 
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entitas-entitas yang beragam, lalu disarikan hubungan kesadaran dan diikat oleh asas kemaslahatan 

bersama yang dituangkan dalam bentuk system legislasi dan hukum perundang-undangan. System 

ini diberlakukan padatanah kehidupan yang dinamakan tanah air (wathan). Pada gilirannya 

hubungan tersebut diatur oleh kekuasaan yang dinamakan negara. Lihat Muhammad Syahrur, 

Dirasat Islamiyyah Muashirah fi al Daulat wa al Mujtama', terjemah Saifudin Zuhri dan Badrus 

Syamsul Fata "Tirani Islam, Genealogi Masyarakat dan Negara", Yogyakarta : LKIS, cet. ke-1, 

2003, hal. 90. 
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Sejalan dengan definisi di atas, menurut AS Hikam mendefinisikan bahwa warga 

negara (citizenship), anggota dari komunitas yang membentuk negara itu sendiri. 

Istilah itu menurutnya lebih baik.
26

 

Oleh karenanya, kewarganegaraan menurut AS Hikam harus mencakup 

tiga dimensi utama: 1) Dimensi keterlibatan aktif dalam komunitas, 2) dimensi 

pemenuhan hak-hak dasar yaitu hak politik, ekonomi, dan hak sosial kultural, 

serta 3) dimensi dialog dan keberadaan ruang publik yang bebas.
27

 

Dalam Teori ini, akan melihat bagaimana dimensi keterlibatan aktif dalam 

komunitas yang di kaitkan dengan masyarakat umat Hindu Kaharingan, yang 

berperan aktif dalam pembentukan provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai 

penggagas dari terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana masyarakat 

umat Hindu Kaharingan dalam politik identitas memperjuangkan dan 

mempertahankan hak mereka dan eksistensi identitas mereka sebagai masyarakat 

asli Dayak yang mempunyai kepercayaan lokal yaitu Kaharingan yang sekarang 

sudah berintergasi dengan Hindu Kaharingan. 

Dimensi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat umat Hindu Kaharingan 

di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Tengah hak politik mereka sangatlah di 

manfaatkan oleh aktor-aktor politik dalam setiap momentum pemilihan umum 

untuk menentukan posisi. Suara mereka sangatlah gampang untuk di abil untuk 

kepentingan politik yang ada di Kalimantan Tengah. Hanya saja kepentingan yang 
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membawa nama Hindu Kaharingan ini, berenti di perjuangkan saat aktor politik 

tersebut sduah mendapat posisi dalam struktur masyarakat.  

Dalam segi pendanaan untuk masyarakat umat Hindu Kaharingan, 

sangatlah minim yang dialokasikan untuk kegiatan mereka, hal ini terlihat pada 

saat mereka melakukan kegiatan keagamaan mereka, umat bersukarela 

menyumbang dalam perkegiatan dua ribu sampai tiga ribu, itu digunakan untuk 

keberlangsungan kegiatan mereka terlebih untuk, pengumpulan dana mereka 

untuk acara sakral yaitu acara tiwah, yang mana acara tersebut tidak sedikit 

memakan dana. 

Hak sosial kultur umat Hindu Kaharingan yang didapat dari masyarakat 

maupun juga sangat kurang di perhatikan malahan, jika di lihat seperti mendapat 

diskriminasi yang kejam, bisa dilihat pada saat mereka mengikuti acara festival 

film budaya adat di Kalimantan Tengah. Umat dan lembaga Hindu Kaharingan 

merancang sedemikian rupa dalam pembuatan film yang akan di lombakan pada 

festival film tersebut, tetapi pada saat mengikuti acara tersebut film mereka 

dikatakan sangatlah berbau keagamaan atau mistis, padahal dalam pembuatan film 

tersebut mereka sangatlah mengeluarkan semaksimal mungkin budaya dan adat 

Dayak Kaharingan agar masyarakat dapat melihat bagaimana budaya Dayak pada 

aslinya. 

dimensi ini nantinya akan melihat bagaimana segala hak umat Hindu 

Kaharingan terakomodasi dan terpenuhi sebagai layaknya warga negara seperti 

agama lainnya. Sebagai warga negara ataupun sebagai penduduk negara selalu 
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mempunyai konsekuensi hukum, dalam setiap tindakan yaitu menyangkut hak-

hak dan kewajibannya. 

Sanksi setiap warga negara, mempunyai hal berbeda dari pada penduduk, 

hal ini dikarenakan beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara 

dengan orang asing berbeda. Hak dan kewajiban penduduk yang bukan warga 

negara adalah terbatas.
28

 

2.3 Hak dan Kewajiban Warga Negara 

 

Warga negara secara umum dikatakan, bahwa warga negara merupakan 

bagian dari negara yang mempunyai kedudukan sangt penting bagi negaranya. 

Warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dikatakan seperti 

memberi dan menerima, dan sebagai warga negara yang baik akan mendahuluan 

kewajibannya setelah itu berhak meminta haknya.  

Hak-hak tersebut antara lain adalah hak atas kebebasan beragama dan 

beribadat sesuai dengan kepercayaannya, kebebasan untuk berserikat dan 

berkumpul, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, hak atas persamaan di 

depan hukum dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan 

hak-hak asasi lainnya.
29

 

2.4 Politik Identitas Dalam Masyarakat Umat Hindu Kaharingan 

Secara teoritis politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau 

ada dalam setiap etnis, di mana keberadaannya bersifat laten dan potensial dan 

sewaktu-waktu dapat muncul ke permuakaan sebagai keluatan polittik yang 
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mendominasi. Secara empiris, politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi 

politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami 

proses internalisasi secara terus menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya 

dalam suatu jalinan interaksi sosial.
30

  

Menurut Castells, politik indentitas merupakan partisipasi individual pada 

kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. 

Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari 

seseorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, 

karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksil 

sosial.
31

  

Dalam hubungan ini, brown (Buchari, 2015: 21) mengatakan bahwa 

identitas kelompok menunjang konstruksi sosial untuk mempromosikan 

keterwakilan kepentingan kelompoknya. Perilaku sosial politik menjadi terkait 

dengan identitas kelompoknya untuk pada suatu momen tertentu dibangkitkan 

demi kepentingan kelompok. Dalam hal ini peran organisasi sebagai keterwakilan 

dari agama kaharingan untuk menunjang perjuangan yang mereka kehendaki 

selama ini belum terjadi dengan permasalahan yang bisa di anggap kompleks bagi 

masyarakat dayak beragama kaharingan seperti di anggap kecil karena 

penggambungan agama dengan hindu.
32

 

Sebagaimana makna yang dikandung dalam istilah hak bebas memeluk 

agama yang juga sudah dijelaskan dalam UUD 1945 sebagai landasan hukum 

                                                           
30
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bernegara kita, politik identitas disni esensinya adalah upaya untuk mencapai hak 

atau memperjuangkan tujuan dari agama kaharingan ini dalam kehidupan dan 

panggung masyarakat, dimana pengakuan dan keberadaaan wakil-wakil dari 

kelompok etnis merupakan bagian penting dari perjuangan yang dilakukan demi 

kepentingan kelompok etnisnya di masyarakat. 

Dalam hubungan ini, Castells menyebutkan tiga bentukan pembangunan 

identitas yang dikemukakannya menurut peneliti dapat digunakan untuk analisis 

dan membantu menjelaskan peran organisasi
33

, yaitu: 

a. Identitas legitimasi (legitimizing identity) yaitu identitas yang 

diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu 

masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan 

dominasinya terhadap aktor-aktor sosial. 

b. Identitas resisten (resistance identity) yaitu sebuah proses 

pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam 

kondisi tertekan dengan adanya dominasi dan stereotip oleh 

pihak-pihak lain, sehingga membentuk resistensi dan 

pemunculan identitas yang berbeda dari pihak yang 

mendominasi, dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup 

kelompok dan golongannya. Sebuah terminologi yang 

disebutkan ketika Calhoun mengidentifikasi munculnya politik 

identitas. 

c. Identitas proyek yaitu suatu identitas dimana aktor-aktor sosial 

membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan posisi-

posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentransformasi 

struktur masyarakat secara keseluruhan.   

 

Dari tiga bentukan masyarakat umat agama Kaharingan merupakan 

pembentukan identitas proyek.  Masyarakat umat agama Kaharingan dalam 

kondisi didominasi dan tertekan ingin terakomodasi dan terayomi serta binaan 

dari pemerintah seperti pihak lain yaitu agama-agama lain, terutama pada agam 

hindu. 
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Agama Kaharingan ini tidak menggangap masalah selesai dengan dapat 

diakuinya agama Kaharingan tetapi masuk dalam agama Hindu, dengan sangat 

jelas dijelaskan di awal awal bahwa agama kaharingan ini sangatlah berbeda 

dengan agama hindu dari segi apapun, memang persembahan ada persamaan 

melakukan ritual, tetapi ritual kaharingan dengan agama hindu sangatlah berbeda 

mulai dari tata caranya dan cara interaksinya.  

Dalam konteks dan realitas sosial budaya dan budaya dan politik 

tampilnya etnis secara intensif dan total dalam dinamika perpolitikan, tidaklah 

sebagai sesuatu yang begitu saja kemunculannya. Secara faktual, status etnis 

bangkit dan menggugat dan mempersoalkan sesuatu hal yang terkait dengan 

masalah keadilan,  keadilan terhadap segala penderitaan berupa marjinalisasi dan 

diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, dimana hal tersebut dialami 

mereka dalam kurun waktu yang amat panjang di masa lalu. 

Dengan demikian, politik identitas didalam fenomena empiris 

memperlihatkan secata nyata proses terjadinya perubahan besar pada etnis dalam 

memperjuangkan perikeadilan, dan perikemanusiaan, secara kukuh dan kuat 

marena mereka merasa diabaikan dan tertekan oleh bentuk dan praktik 

ketidakadilan secara politik, sosial budaya dan ekonomi. 

Sehingga mereka sengsara dalam hampir setiap aspek dan dimensi 

kehidupannya, seperti yang dialami masyarakat adat dayak yang beragama 

kaharingan dikalimantan tengah yang sampai saat ini terus memperjuangkan 

haknya dalam memeluk agama, karena sesuai dengan UUD 1945 dalam 
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kebebasan memeluk agama, berkumpul, berserikat. Tetapi dalam kenyataannta 

agama ini seperti menjadi adik atau anak dari agama resmi di Indonesia. 

Dengan pada akhirnya semua hal terkait dengan masalah yang dialami 

etnis terkait dengan masalah ketidakadilan yang mereka alami dalam berbagai 

segi kehidupan. Dalam masyarakat multikultural, identitas terutama adanya 

identitas nasional. Sebuah masyarakat multikultural cenderung berada dalam 

kondisi yang stabil, kohesif, hidup dan nyaman dalam dirinya apabila memenihu 

syarat tertentu. 

Syarat-syarat itu meliputi sebuah struktur kekuasaan yang didasari pada 

kesepakatan, hak-hak konstitusional uang dapat diterima secara keloktif, sebuah 

negara yang adil dan tidak memihak, sebuah kebudayaan umum yang terbentuk 

secara multikultur dan pendidikan multikultur, serta adanya padngan identitas 

nasional yang plural dan insklusif. 

Berbagai fenomena dalam kaitannya dengan etnis dayak pada agama 

kaharingan menginformasikan berbagai temuan tentang terkukuhnya teori manuel 

castells, bahwa politik identitas merupakan partisipasi individu dan lebih 

ditentukan oleh budaya dan psikologi seseorang. Jika proses pembentukannya 

dalam kondisi tertekan dengan adanya dominasi pihak lain maka akan muncul 

identitas yang dalam peristilahan calhoun disebut politik identitas.  

Dalam hal ini, jika peneliti mendapat temuan hasil penelitian, akan dapat 

memperkuat teori manuel castells ini dan akan dikembangkan sebagai berikut: 

bahwa marginalisasi dan diskriminasi etnis akan memicu kemunculan 
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primordialisme, sedangkan primordialisme yang semakin menguat akan 

memunculkan politik identitas etnis. 

2.5  Kewarganegaraan Dalam Negara Multikulturalisme 

Masyarakat modern semakin sering dihadapkan pada kelompok minoritas 

yang menuntut pengakuan atas identitas mereka, dan diterima perbedaan budaya 

mereka. Multikulturalisme merupakan pola pikir yang menuntut kesediaan untuk 

menerima kehadiran kelompok dan sistem nilai lain dalam kehidupan bersama 

tanpa memperdulikan perbedaan budaya, stratifikasi sosial, gender, dan agama. 

Konsep ini sejalan dengan pandangan yang menyakatan multikulturalisme 

sebgai ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dan kesederajatan 

manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat sekaligus 

dengan kebudayaannya.
34

 

kita juga dapat melihat pandangan konservatif seperti tercermin dalam 

gagasan Kymlicka tentang multikulturalisme. Menurut sudut pandang Kymlicka, 

multikulturalisme beranngkat dari pemikirkan bahwa budaya adalah landasan 

dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem politik yang ideal adalah 

menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap kelompok budaya untuk 

mengekspresikan identitas dan aspirasinya. 

Sehubungan dengan ini perlu kebijakan yang spesifik untuk 

mengakomodasikan perbedaan kebangsaan dan etnis yang sekurang-kurangnya 

terlihat dalam tiga bentuk:  
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1. Hak atas pemerintahan sendiri, yang dimaksud pada tingkat ekstrem, 

bangsa dapat menginginkan melepaskan diri, apabila mereka berpikir 

bahwa penentuan nasib sendiri itu tidak mungkin didalam negara yang 

lebih besar. Hak kelompok kebangsaan anak penentun nasib sendiri 

mendapat pengakuan di dalam hukum internasional. satu mekanisme 

untuk mengakui tuntutan akan pemerintahan sendiri adalah 

federelisme, yang membagi-bagi kekuasaan antara pemerintahan pusat 

dan sub-unit regional (provinsi).
35

  

2. Hak polietnis, langkah langkah positif untuk membuang diskriminasi 

dan prasangka, terutama terhadap minoritas yang terlihat. Tuntutan 

etnis seperti pendanaan sosiasi kebudayaan, majalah dan festival. 

Kebijakan-kebijakan khusus kelompok itu yang dimaksud hak 

polietnis untuk membantu kelompok etnis dan minoritas agama untuk 

menyatakan kekhasan budayanya dan harga diri tanpa menghalangi 

keberhasilan mereka dalam lembaga ekonomi dan politik dari 

masyrakat dominan, seperti halnya hak atas pemerintah sendiri, hak 

polietnis itu tidak dipandang sebagai hak semetara, karena perbedaan 

budaya yang dilindungi oleh mereka tidaklah merupakan sesuatu yang 

ingin kita hapus.
36

  

3. Hak perwakilan khusus, proses yang lebih mewakili, dikatakan, akan 

menyertakan anggota dari minoritas etnis dan ras, perempuan orang 

miskin, penyandang cacat, dan lain-lain. Keterwakilan yang kurang 

dari kelompok-kelompok yang secara historis dirugikan merupakan 

fenomena yang umum. Satu cara untuk mereformasi proses itu adalah 

menjadikan partai politik lebih inklusif dengan mengurangi hambatan 

yang menghalangi perempuan, minoritas etnis, atau kaum miskin, 

untuk menjadi calon dari partai atau pemimpin partai; cara lainnya 

adalah menerapkan bentuk perwakilan proporsional, yang secara 

hostoris telah dihubungkan dengan keterbukaan yang lebih besar bagi 

calon.
37

  

 

Sampai saat ini pemerintah dan masyarakat Indonesia masih sangta minim 

terhadap model Multikulturalisme macam apa yang harus diterapkan di 

Kalimantan Tengah terkhususnya masyarakat umat Hindu Kaharingan ini. Selain 

membutuhkan kajian-kajian antropologis yang lebih mendalam, tampaknya juga 

diperlukan kajian filosofis terhadap multikulturalisme itu sendiri sebagai sebuah 

Ideologi.  

                                                           
35

 Will Kymlicka. 2015.  Kewargaan multikultural. Jakarta: LP3ES. Hal. 40. 
36

 Ibid,. Hal 45. 
37

Ibid,. Hal 47, 49. 



32 
 

Berbeda dari yang dipahami orang awam, ternyata multikulturalisme 

mengandung asumsi-asumsi problematis yang harus sebaiknya dikenali, diakui 

sepenuhnya atau direvisi sesuai realitas khas setiap negeri, sebelum pemerintah 

dan masyarakat dapat memutuskan apakah akan memeluk ideologi 

multikulturalisme dan selanjutnya menormatifkannya.
38

  

Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup 

mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka 

menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang 

semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar. Dengan penjelasan diatas 

bentuk ini sangat menggambarkan keadaan lingukungan yang dihadapi agama 

Kaharingan yang dianut masyarakat dayak asli Kalimantan Tengah, yang ingin 

diakomodasi oleh pemerintah identitasnya sebagai warga dayak asli yang 

mempunyai kepercayaan sendiri. 

 Telaah permasalahan yang diangkat sangat berkaitan dengan apa yang 

dijabarkan para ahli diatas tersebut, dan agama kaharingan saat ini dileburkan 

pada agama hindu dengan faktor yang sangat tidak bisa di terima dari petuah 

petua agama Kaharingan di Kalimantan Tengah yang sampai saat ini masih 

memperjuangkan haknya dalam memeluk agama bukan memasukan agama 

mereka ke dalam satu agama lainnya, dengan bisa di artikan agama Kaharingan 

ini adalah agama adik/anak agama resmi salah satu agama yang diresmikan di 

Indonesia. 
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sebagaimana telah dikemukakan dalam permulaan bab ini, peneliti 

menggunakan teori tiga  model konsep multikulturalisme menurut Will Kymlicka 

untuk mengulas hak-hak masyarakat agama kaharingan dalam bermasyarakat 

menurut peneliti dapat membantu penelitian ini.  

 

 

Bagan 2.1 

Alur Pikir Penelitian 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Hasil penelitian 

Politik Identitas: 

1. Identitas Legitimasi: masyarakat umat Hindu Kaharingan berjuang sendiri dalam 

memperkenalkan Identitas mereka untuk dapat berkembang di perhatikan. 

2. Identitas Resisten: membuat organisasi-organisasi kecil yang disatukan menjadi SKDI (Serikat 

Kaharingan dayak Indonesia) untuk mempertahankan kepercayaan Kaharingan agar tidak 

hilang dan berpindah ke agama lain dan sebagai alat berjuang untuk hak pengakuan 

kepercayaan Kaharingan yang saat ini dikenal sebagai Hindu Kaharingan. 

3. Identitas Proyek: masyarakat umat Kaharingan sepakat untuk berintegrasi dengan Hindu, agar 

mendapat pengakuan keagamaan serta mendapat pelayan dan perhatian dari pemerintah. 

Multikulralisme: 

4. Hak Atas Pemerintahan Sendiri: permintaaan untuk berpisah dari Kalimantan Selatan 

membentuk Provinsi baru dikabulkan yang saat ini berkembang yaitu Kalimantan Tengah. 

5. Hak Polietnis: masih minim Hak ini dirasakan dan didapatkan oleh masyarakat umat Hindu 

Kaharingan, seperti: Kurikulum pendidikan Hindu Kaharingan, kebebasan mengikuti acara 

festival film budaya Dayak, pendanaan terbagi-bagi, dan peraturan daerah yang mengatur 

tentang Hindu Kaharingan masih minim terealisasi. 

6. Hak Perwakilan Khusus: masih sangat minim didapatkan oleh masyarakat umat Hindu 

Kaharingan, hanya sebagian kecil dari elit-elit umat saja yang masih bisa mendapatkan itu pun 

melalui proses yang sangat sulit tidak serta-merta mendapatkannya. 

1. Bagaimana masyarakat umat Hindu Kaharingan dalam Politik Indentitas (Identitas 

Legitimasi, Identitas Resisten, Identitas Proyek) di Kalimantan Tengah? 

2. Bagaimana masyarakat umat Hindu Kaharingan mempertahankan dan 

memperjuangkan hak Multikulturalisme (Hak Atas Pemerintahan Sendiri, Hak 

Polietnis, Hak Perwakilan Khusus) sebagai warga negara? 

 

Masalah :  

Dalam produk hukum yang mengatur tentang bebas berkumpul, berserikat, beragama, bebas 

memeluk agama sesuai keyakinan tertera dalam UUD 1945 dalam pasal 28(beserta ayat), dan 

pasal 29 (berserta ayat). Dikaitkan dengan permasalahan sebagai warna negara oleh 

masyarakat umat Hindu Kaharingan untuk memperjuangkan haknya dan mempertahankan 

dalam politik identitas yang sepenuhnya kurang diakomodasi dalam pemenuhan hak 

kebebasan memeluk agama sesuai yang tertera dalam UUD 1945. 

 

Konsep Kewarganegaraan 

multukulturalisme Will Kymlicka: 

Hak Atas Pemerintahan Sendiri 

Hak-Hak Polietnis 

Hak Perwakilan Khusus 
 

Teori Politik Identitas Castells: 

Identitas legitimasi 

Identitas resisten 

Identitas proyek 
 



34 
 

 

 

 

 

Sumber: Diolah peneliti, 2016 

Berdarsarkan alur pikir penelitian pada bagan 2.1, untuk menjawab 

rumusan masalah alur pikir penelitian, peneliti menggunakan teori Politik 

Identitas  untuk melihat dan menganalisis bentuk perjuangan umat Hindu 

Kaharingan identitasnya di Kalimantan Tengah. Teori tersebut akan di bantu 

dengan konsep Multikultulralisme yang akan mempertajam analisa peneliti, dalam 

meihat dan mengalanisis bentuk proses mempertahankan, hak multikulturalisme 

umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Di tengah-tengah pemerintah dan 

agama yang diakui Negara mendominasi di Kalimantan Tengah. 

Melalui keenam variabel di atas akan ditarik suatu kesimpulan mengenai 

hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota 

Palangkaraya dalam masalah tersebut, mendapatkan jawaban atas apa yang 

menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengakuan agama 

dengan sendiri tanpa mengikuti agama Hindu sebagai syarat jika ingin diakui, 

serta proses perjuangan dan cara mempertahkan hak multikulturalisme Hindu 

Kaharingan di Kalimantan Tengah. 
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   BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian yang digunakan oleh peneliti 

yaitu  penelitian metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi 

Kalimantan Tengah, kota palangkaraya, dan desa kaladan dengan penentuan informan 

yang memiliki keterkaitan dengan gambaran umum  penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data serta 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

3.1 Metode Penelitian 

Setiap metodologi penelitian diselaraskan dengan karya ilmiah yang dibuat. 

Peneliti berkewajiban sangat memahami, metodologi yang digunakan dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Berdarsarkan fokus penelitian yang diteliti, 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Ini didasarkan pertimbangan 

untuk memahami politik identitas etnis, yang dimulai dari mengamati bersifat luas 

dan mendalam etnis tersebut, setelah itu berlanjut dengan pengumpulan serta 

menganalisis data yang didapat pada fokus yang diteliti. 

Tahapan awal, peneliti mengamati lokasi yang menjadi pusat umat Hindu 

Kaharingan. Selanjutnya menentukan orang yang dirasa dapat menjadi sumber data 

dalam pengumpulan data yang diinginkan, serta mengembangkan keterkaitan sumber 

data yang dirasa penting. Penelitian menurut david William dalam moeleng, 

penelitian yang dilakukan secara pengumpulan data suatu latar bersifat ilmiah dengan 
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menggunakan metode yang alamiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara 

alamiah.
39

 Secara umum, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang 

bertujuan agar memahami, perilaku seseorang yang berasal dari pengamatan secara 

menyeluruh dengan memanfaatkan metode yang alamiah dan dapat dijelaskan secara 

deskriptif.
40

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan latar secara alamiah dengan 

metode wawancara, obervasi, serta dokumentasi sebagai penegas bahwa penelitian ini 

merupaka penelitian kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk 

melihat interaksi sosial antara peneliti dengan sumber data yang diteliti. Dalam hal 

ini, umat Hindu Kaharingan Kalimantan Tengah, tokoh-tokoh Hindu Kaharingan, 

Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Umum Lembaga Hindu 

Kaharingan, Pemuka tokoh Pemuda Hindu Kaharingan. Tujuannya agar mendapatkan 

sumber yang relevan dengan rumusan yang rangkai. David Mars dan Gerry Stoker 

mengutip Lareau dan Shultz, mengungkapkan metode kualitatif: 

“Istilah generik untuk menyebutkan berbagai teknik seperti observasi, observasi 

partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara kelompok fokus, yang berusaha 

memahami pengalaman dan praktik informan kunci untuk menempatkan mereka secara 

tepat dalam konteks”
41

  

 

Agar dapat memudahkan melakukan pengembangan, peneliti melakukan 

wawancara dengan mengajukan pertanyaan umum, kepada informan yang diteliti. 

Informasi berupa wawacara akan dipilah dan dianalisis oleh peneliti. 
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3.2 Jenis Data 

Pada jenis data penelitan ini, ada dua jenis daya yang diperoleh peneliti, data 

Primer dan data Sekunder. Dalam data primer maupun data sekunder akan digunakan 

peneliti, sebagai sumber data acuan dalam penelitian. Penjelasan lebih lanjut akan di 

jelaskan diparagraf selanjutnya. 

Data Primer, sumber data yang paling utama diperoleh peneliti secara 

langsung dari narasumber yang dituju, tanpa ada perantara secara langsung. Data 

yang sudah diperoleh tersebut, sebagai tolak ukur untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah dirangkai.
42

 Proses mendapatkan data primer berupa wawancara langsung 

yang dilakukan kepada infoman kunci tidak lain, orang-orang yang terlibat dengan 

perjuangan politik identitas dan orang-orang yang mempertahankan hak 

multikulturalisme Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah.  

Data sekunder, sumber data yang didapatkan oleh peneliti, data ini berupa 

data tidak langsung dari informan kunci. Peneliti mendapatkan sumber data sekunder 

tersebut, untuk memperkuat analisa dan pelengkap dari argumen peneliti. Sumber 

data sekunder ini, data berupa dokumen, data jumlah penganut, data jumlah tempat 

ibadah di Kalimantan Tengah. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Proses pengumpulan data penelitian di lapangan, peneliti menggunakan 

beberapa teknik, yakni: 

3.3.1 Wawancara 
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Wawancara merupakan data primer yang diperlukan peneliti, sebagai acuan 

dalam menjawab pertanyaan rumusan masalah. Data ini berupa, percakapan antara 

peneliti dengan informan kunci, dengan cara tanya jawab, tanpa diwakili diluar 

peneliti dan informan kunci. Pertanyaan secara langsung kepada informan kunci, 

dilakukan dengan alat perekam dan dicatat oleh peneliti.
43

 Teknik seperti ini, dalam 

pengumpulan data sangat penting dan berguna, agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dalam penulisan ulang dalam transkip wawancara yang dibuat oleh peneliti. 

Wawancara yang dilakukan, berbeda dengan percakapan untuk kesaharian. 

Percakapan dua arah ini, sengaja dilakukan dan jelaskan kepada informan, agar 

peneliti dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan. Dalam 

wawancara yang dilakukan, peneliti harus bersikap netral agar informasi yang 

didapatkan menjadi relevan dan selaras.
44

 Apa yang akan diwawancara dengan 

informan dapat bersifat informasi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang 

bisa menjadi sumber data bagi peneliti. 

Informan yang ada di lapangan, dapat berasal dari mana saja, maka dari itu 

peneliti sudah mempersiapkan daftar informan untuk mendapatkan informan yang 

jelas dan selaras, dengan apa yang diinginkan peneliti. Daftar informan yang dibuat 

peneliti pun tidak menyertakan secara sembarangan, peneliti penyertakan informan 

dan pertanyaan sesuai dengan kapasitas informan. 

 

3.3.2 Observasi 
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Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara pengamatan 

secara langsung di lapangan terhadap yang ingin diteliti. Pengamatan yang dimana 

peneliti, terjun langsung dalam kehidupan sehari-hari objek, sehingga peneliti dapat 

langsung mengetahui secara detail, dan melihat langsung bagaimana tradisi budaya, 

yang objek miliki.
45

 memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang 

dikatakan, mempelajari informasi yang menarik, mempelajari dokumen yang 

dimiliki.  

Berdarsarkan penjelasan diatas, observasi yang dilakukan peneliti, dapat 

membentuk peneliti sebagai orang, yang dapat mengakses kehidupan yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, subjek tidak akan merasa terganggu, dalam kehidupan sehari-

harinya, dan dengan seperti itu di lapangan akan alami seperti biasa, tidak dibuat-

buat. Menurut Michael Quinn Patton, observasi memilki banyak manfaat, antara lain: 

a. Dengan berada di lapangan, peneliti lebih mampu memahami konteks 

data dalam keseluruhan situasi, jadi ia dapat memperoleh padangan 

yang holistik atau menyeluruh. 

b. Pengalaman langsung memungkinkan peneliti menggunakan 

pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep-konsep atau 

pandangan sebelumnya. Pandangan induktif membuka kemungkinan 

melakukan penemuan. 

c. Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang 

lain, khususnya orang yang berada di lingkungan itu. 

d. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan 

terungkapkan oleh informan, dalam wawancara karena bersifat sensitif 

atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga. 

e. Peneliti dapat menemukan hal-hal di luar persepsi informan, sehingga 

peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehesif. 

f. Di lapangan peneliti tidak hanya dapat mengadakan pengamatan, akan 

tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi. 

g. Dengan cara terjun langsung ke lapangan, peneliti dapat memperoleh 

gambaran secara langsung mengenai kondisi umum objek yang di 
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teliti, selain itu juga peneliti mempunyai banyak kesempatan atau 

mendapatkan data yang lebih banyak, yang dapat dijadikan dasar 

untuk mendapatkan data yang nyata dan akurat.
46

 

 

3.3.3 Dokumentasi 

 

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data, berupa dokumen 

maupun catatan fenomena kejadian yang bisa dikaitkan dengan sumber data lainya, 

sebagai pelengkap dan memperkuat kejadian di lapangan atau pun dokumen yang 

memperkuat analisa rumusan masalah. Menurut Moeleng sumber data dokumentasi, 

yaitu: “dokumen sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan bahkan 

meramalkan”.
47

 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dokumentasi penelitian dari berbagai 

buku, catatan wawancara, profil Kalimantan Tengah, foto-foto, dan arsip-arsip 

lainnya yang diperlukan. 

3.4  Teknik Analisis Data 

Dalam proses pengumpulan data, tidak hanya dianalisis setelah semua data 

terkumpul, tetapi proses pengumpulan data terus berlanjut. Dalam proses 

menganalisis, sumber data sangat diperlukan fisik kesehatan yang baik dan pikiran 

dari peneliti, serta  sumber data yang dimiliki peneliti, juga memmerlukan 

penyelarasan dengan kepustakaan akademik. Setelah keseluruhan proses 

pengumpulan data penelitian telah diselesaikan, maka seorang peneliti mulai 

pengolahan data dan analisis data. Pada analisis data kualitatif, peneliti menjabarkan 
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kata-kata dari hasil wawancara penelitian  atau pengamatan data yang diperlukan 

untuk dideskripsikan. 

Pengolahan data penelitian yang dilakukan antara lain reduksi data, penyajian 

data, serta penarikan kesimpulan dari hasil pengumpulan data penelitian.
48

 Proses 

pengolahan sumber data yang didapat, pertama dengan cara proses menelaah  data 

yang ada dari berbagai sumber di lapangan, antara lainnya rekaman wawancara, 

pengamatan lapangan yang sudah ditulis di vatata peneliti selama proses pengamatan, 

berbagai dokumen kategori pribadi, berbagai dokumen resmi, gambar, foto, dan lain-

lain. 

Keseluruhan data tersebut, ditelaah dengan baik serta dipelajari, setelah itu 

proses reduksi data yang dilakukan dengan cara rangkuman inti, segala pernyataan 

yang dianggap penting terjaga agar tetap ada. Setelah itu, masuk dalam proses 

penyusunan sumber data penelitian, dan di bagikan dalam satuan. Seperti berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan rangkuman dari pengolahan data yang 

sudah dicatat, pada saat proses penelitian di lapangan, catatan 

tersebut akan dipilih inti-intinya yang dianggap berhunbungan 

dengan permasalahan penelitian, catatan itu kemudian akan ditata 

agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih jelas, dan akan 

membantu dalam pencarian data kembali. 

2. Penyajian Data 
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Penyajian sumber data sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui hasil 

data secara keseluruhan dari penelitian, baik dari grafik, bagan, tabel, 

dari situlah peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap permsalahan 

dan dengan sumber data yang di kumpulkan, serta peneliti dapat 

memaknai hasil dari kesimpulan data tersebut.  

3. Kesimpulan Dan Verifikasi  

Dari sumber data yang sudah didapatkan dan tersusun, untuk 

mendapatkan kesimpulan yang maksimal dan mendapat keselarasan 

dengan permsalahan yang diangkat, data tersebut sebaiknya dan 

seharusnya didiskusi dengan pihak selain peneliti. Karena dengan 

begitu kesimpulan yang didapatkan dari proses pengolahan data 

diatas, kesimpulan benar-benar mendapatkan, jawaban dna hasil 

penelitian yang selaras dengan teori yang digunakan dan argumen 

untuk memperkuat hasil dalam penelitian. 

3.5  Informan 

Menurut James Spradley
49

  informan adalah seorang pembicara asli dengan 

mengulang kata-kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model 

imitasi dan sumber informasi. Informan merupakan pembicara asli (native spaker) 

diminta oleh peneliti untuk berbicara dalam bahasa atau dialeknya sendiri dan 

memberikan model untuk dicontoh oleh peneliti.  
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Pengambilan sumber data penelitian ini menggunakan teknik “purpose 

sampling” yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pilihan peneliti tentang aspek 

apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus-

menerus sepanjang penelitian, sampling bersifat purposive yaitu tergantung pada 

tujuan fokus suatu saat. daftar informan kunci yakni: 1). Pemerintahan Daerah 

Kalimantan Tengah; 2). Tokoh umat masyarakat asli Dayak Kaharingan Kalimantan 

Tengah; 3). Masyarakat Kalimantan Tengah; 4). Kementrian Agama Provinsi 

Kalimanta  Tengah. 

Peneliti dengan validasi informan struktur keorganisasian serta pengalaman 

menangani permasalahan peleburan agama Kaharingan. Adapun juga peneliti 

memilih informan pada pemerintah daerah yang mengatur kebijakan-kebijakan atas 

aturan agama kaharingan di Kalimantan Kengah sesuai kebutuhan tujuan penelitian, 

Sedangkan informan selanjutnya ditentukan dengan cara dipilih secara bergulir. 

 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

NO JABATAN/KEDUDUKAN INFORMAN NAMA 

1 Ketua Umum Lembaga Hindu Kaharingan.  Drs. Walter S. 

Penyang 
2 Pemuka/Dewan tokoh Adat Agama Kaharingan. 

3 Pemuka/Dewan Tokoh Organisasi Adat Dayak 

Kaharingan. 

Parada, S.Ag., M.Si 

4 Masyarakat Penganut Agama Kaharingan. Ibu Kuwu (anak basir 

Kaharingan Itar Ilas) 
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6 Tokoh Pemuda Adat Dayak kaharingan Parada, S.Ag., M.Si 

7 Kementrian Agama Adat Dayak Kaharingan Dra. Sisto Hartati, 

M.Si 

Sumber: hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

3.6 lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota 

Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi dimana kantor pusat adat agama kaharingan 

berdiam di Kota Kalangkaraya sebagai langkah awal selanjutnya penelitian mengikuti 

alur jawaban dan pertanyaan. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah 

penganut agama Kaharingan bisa di katakan mayoritas, terutama Interaksi yang 

terjalin antara masyarkat terhadap adat, budaya, agama Kaharingan tersebut sehingga 

menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI KONTEKS POLITIK IDENTITAS DAN 

MULTIKULTURALISME MASYARAKAT UMAT HINDU KAHARINGAN 

DI KALIMANTAN TENGAH 

 

4.1   Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah 

4.1.1 Latar Belakang  

Di daerah pesisir Kalimantan Tengah, pada dasarnya sudah banyak berbagai 

etnis yang mendominasi (Banjarmasin, Madura, Batak, Bugis), suku asli Dayak 

masih banyak di pedalaman Kalimantan Tengah. Tulisan pada bab ini, menjabarkan 

gambaran umum Provinsi Kalimantan Tengah serta suku asli yang sudah 

memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, mulai dari sejarah 

Kalimantan Tengah, keadaan geografis, demografi penduduk, lahirnya penamaan 

kepercayaan Kaharingan, hingga bagaimana budaya Dayak Kaharingan di 

Kalimantan Tengah. Selanjutnya akan dijabarkan satu persatu dibawah ini. 

Pada tahun 2014, Kalimantan Tengah terbagi menjadi 13 kabupaten  dan  1  

kota dimana  Murung  Raya merupakan wilayah terluas (23.700  km 2 )  dan  Kota 

Palangka Raya merupakan wilayah terkecil di Provinsi Kalimantan Tengah (2.400 km 
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2 ).  Kalimantan Tengah di bagian utara  dibatasi  Kalimantan Barat dan Kalimantan 

Timur, sedangkan di bagian selatan berbatasan  dengan  Laut Jawa. Sebelah  barat  

berbatasan dengan Kalimantan Barat, dan  sebelah  timur berbatasan  dengan 

Kalimantan  Timur  dan Kalimantan Selatan.
50

 

4.1.2  Sejarah Kalimantan Tengah 

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan  Negara Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945 hingga tahun 1956, aspirasi (hasrat dan keinginan) 

masyarakat Kalimantan Tengah untuk terbentuknya provinsi tersendiri (terpisah dari 

Kalimantan Selatan) telah diperjuangkan melalui berbagai saluran seperti IKAD 

(Ikatan Keluarga Dayak) tahun 1952 yang memprakarsai pembentukan PPHRKT 

(Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah) tahun 1954, SKDI (Serikat 

Kaharingan Dayak Indonesia).
51

 

Derasnya perjuangan, pada tanggal 2 s/d 5 Desember 1956 di Banjarmasin, 

digelar Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang menghasilkan Resulusi
52

 : 

1. Mendesak kepada Pemerintah RI agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 

Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan suatu Provinsi Otonom. 

2. Membentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah  

Pada tanggal 10 Desember 1956 dikeluarkan pengumuman yang dibacakan 

oleh Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan "MILONO" tentang 

terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi daerah Kabupaten 

Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin. 
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Puncak perjuangan, berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 10 tahun 

1957, Lembar Negara Nomor 53 tahun 1957, tambahan Lembar Negara Nomor 1284 

yang berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957 menjadi tanggal lahir atau terbentuknya 

Provinsi Kalimantan Tengah.
53

 

4.1.3   Keadaan Geografis dan Administrasi 

Kalimantan Tengah di bagian utara  dibatasi  Kalimantan Barat dan 

Kalimantan Timur, sedangkan di bagian selatan berbatasan  dengan  Laut Jawa. 

Sebelah  barat  berbatasan dengan Kalimantan Barat, dan  sebelah  timur berbatasan  

dengan Kalimantan  Timur  dan Kalimantan Selatan. Seperti provinsi lainnya di 

Indonesia,  Provinsi Kalimantan Tengah memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh 

musim hujan dan musim kemarau
54

. 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasif Provinsi Kalimantan tengah 
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sumber: Bapedda Kalimantan Tengah 2015 

 

Kondisi geografis di Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota. 

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai ciri-ciri wilayah, antara lainmya : wilayah 

pesisir, wilayah rawa-rawa, wilayah bukit, serta banyak terdapat aliran sungai. 

Provinsi Kalimantan Tengah ini, sedikit unik dari segi wilayah karena di Provinsi 

Kalimantan Tengah ini, tanah berjenis gambut yang biasanya di Provinsi jawa 

terletak di daerah persawahan, tetapi jika di Kalimantan Tengah tanah ini terletak 

juga di wilayah pemukiman tengah kota.
55

 

Di daerah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk sampai ke daerah pedesaan 

tidak dapat diperkirakan untuk mudah dan susahnya, karena tidak semua layak dan 

perlu perhatian ekstra dari pemerintah terhadap sarana dan prasarana serta 
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infrastruktur di setiap wilayah Kalimantan Tengah. Maka dari itu, untuk sampai ke 

setiap pedesaan masih beresiko tinggi, jika tidak mengenal medan jalan, serta masih 

minim pemukiman dalam perjalanan, cukup membahayakan bagi seorang yang baru 

untuk mengenal setiap pelosok Kalimantan Tengah. 

Bagi masyarakat setempat yang sudah mempunyai tempat tinggal di daerah 

pedalaman atau pedesaan, masih minim mendapat sarana dan prasarana karena 

banyak terdapat wilayah di pedalaman Kalimantan Tengah, berbentuk bersebrangan 

artinya di batasi oleh aliran sungai yang cukup dalam dan lebar. Sehingga masyarakat 

setempat terpaksa menggunakan sarana, yang terbuat dari kearifan lokal sendiri, 

seperti Jukung (perahu kecil terbut dari kayu),  kelotok (perahu kecil menggunakan 

mesin). 

Berbagai alat transportasi itu pun, dirasa masih kurang maksimal untuk 

perjalanan menyusuri setiap wilayah Kalimantan Tengah, karena jarak antar wilayah 

pedalaman di Kalimantan Tengah berkilo-kilo, dengan alat itu masyarakat Dayak 

sudah biasa melakukan perjalanannya, bahkan tidak banyak membawa bekal karena 

itu akan membuat alat trasnportasi tadi menjadi tambah lamban dalam perjalanannya.  

Apalagi jika masyarakat ingin mengurus administrasi sebagai warga negara, 

seperti membuat KTP, perpanjang surat-surat yang diperlukan untuk menaati segala 

aturan pemerintah, agar tidak mendapat sanksi (denda) karena keterlambatan atau 

belum membuat surat-surat administrasi. Perjalanan ke kota atau ke kecamatan 

ataupun ke kabupaten, kantor terdekat yang dapat di datangi, sangat memakan waktu 

yang sangat lama, hingga berhari-hari.  
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Hal ini juga yang membuat masyarakat Dayak terutama di daerah pedesaan 

atau pedalaman, enggan mengurus administrasinya, wilayah-wilayah pedalaman di 

Kalimantan Tengah perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, salah satunya 

sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai jarak yang cukup jauh, karena 

dengan begitu masyarakat pedalaman juga berpikir dari segi tenaga, biaya yang 

dikeluarkan untuk mencapai daerah administrasi tidak terlalu banyak dan tidak 

memakan waktu yang lama. 

Begitu pula dengan sarana dan prasarana di tinggal antar kecamatan, 

kabupaten, maupun antar kota di Provinsi Kalimantan Tengah, tidak jauh berbeda 

dengan yang dialami masyarakat pedalaman, karena untuk sarana dan prasarananya 

juga masih minim di perhatikan, seperti jalan raya untuk mencapai antar kota, 

memang pada dasarnya sudah banyak yang bersapal. Tetapi insfrastruktur yang 

terbangun tersebut masih belum maksimal, mengingat Provinsi Kalimantan Tengah 

masih berproses untuk menjadi Provinsi dari yang berkembang hingga maju. Jalan 

raya yang teraspal banyak yang harus diperbaiki, melihat kondisi tanah Kalimantan 

Tengah dominan gambut, jadi tidak akan lama rata, akan kembali turun dan 

trasnportasi yang melewatinya cukup beresiko tinggi. 

4.1.4  Demografi Penduduk  

Sumber  utama  data kependudukan adalah sensus penduduk yang 

dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus  Penduduk  telah dilaksanakan 

sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 

2000 dan 2010. Dalam publikasi ini, data hasil SP2010 yang  disajikan  merupakan 
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angka tetap atau dari hasil pengolahan. Sumber  utama  data ketenagakerjaan  adalah 

Survei  Angkatan  Kerja Nasional (Sakernas).  

Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data, dan penulis 

mencantumkan data angka dari narasumber Badan Pusat Statistik yang mana badan 

instansi ini, selalu menyediakan data angka untuk diketahui publik perkembangan 

geografi, kepadatan penduduk, dan lainnya yang menyangkut hak tentang survei data 

sensus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2012-

2015 di Provinsi Kalimantan Tengah 
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Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2014 

Grafik 4.2 Jumlah Penganut Agama Pada Tahun 2012-2015 di Provinsi 

Kalimantan Tengah 

 

Sumber: Kalimantan dalam Angka 2015 dan Bimas Hindu Kanwil Kemenang Prov. 

Kalteng 

  

Dalam keterangan bentuk Grafik di atas bahwa pendataan penganut Agama 

dalam sensus penduduk terdapat perbedaan angka data jika dilihat dari keterangan 

dari BPS dan dari Kemenang sendiri. Dalam pendataan umat Hindu Kaharingan yang 

terdata ternyata dalam kenyataannya dari pemerintah sendiri masih belum satu 

pikiran, dalam artian bahwa umat Hindu Kaharingan jika dalam sensus penduduk 

dimasukan ke dalam Hindu dan ada banyak juga yang di masukan ke dalam kolom 

“lainnya”.  

Kolom inilah yang sempat menjadi permasalahan di provinsi kalimantan 

tengah dalam pendataan penganut agama. Penulis menemukan pernyataan langsung 
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dari kepala bimas Hindu Kementrian Agama yang juga menaungi umat Hindu 

Kaharingan di kalimantan tengah. 

Bahwa dalam sensus penduduk yang dilakukan tidak sesuai apa yang di 

harapkan oleh bimas Hindu kalimantan tengah, karena terjadi permasalahan tersebut. 

Maka dari Kementrian Agama bimas tersebut melakukan pendataan ulang ke setiap 

kab/desa berapa banyak umat Hindu Kaharingan yang ada di kalimantan tengah. 

 Ternyata  setelah terdata ada sangat banyak umatnya berbeda dengan data 

angka yang di keluarkan oleh pihak sensus penduduk. Dalam kolom lain-lain tersebut 

sebenarnya adalaha umat Hindu Kaharingan, karena inilah pihak Kementrian Agama 

melakukan pendataan ulang langsung ke setiap kab/desa di Kalimantan Tengah. 

4.2 Lahirnya Istilah Kaharingan 

Kata Kaharingan mulai dikenal oleh masyarakat luas pada tahun 1950 

sebagaimana nama organisasi politik, bernama Serikat Kaharingan Dayak Indonesia 

(SKDI). Pada tahun 1952 SKDI telah mengadakan kongres di Desa Bahu Palawa dan 

desa Bukit Bakung dengan menghasilkan pemisahan Kalimantan Tengah dari 

Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian kata kaharingan dikenal sebagai nama agama 

pada era  tahun 1959 yakni agama kaharingan.
56

  

Kaharingan sebagai agama pribumi di Provinsi Kalimantan Tengah. Agama 

Ngaju, agama hiden (healhens), agama Kafir, agama Tempon telun, agama dusun dan 

sebagainya itu adalah penamaan kepercayaan atau agama bagi suku Dayak. 

Sesungguhnya kata Kaharingan sudah ada atau digunakan sejak ajaran kaharingan itu 
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sendiri diwahyukan oleh Ranying Hatala kepada leluhur manusia yaitu Raja Bunu di 

Lewu Batu Ninden Tarung (alam para sangiang). Baru populer dikenal oleh 

masyarakat sebagai agama sejak tahun 70-an selanjutnya setelah berintegrasi degan 

Hindu Dharma di tahun 1980 kaharingan disebut dengan istilah agama Hindu 

Kaharingan
57

. 

Kaharingan berasal dari kata HARING yang artintga adalah HIDUP setelah 

mendapat awalan Ka dan akhiran an menjadi kaharingan berarti kehidupan. Kata 

Kaharingan berasal dari bahasa Sangiang, lebih dalamnya pengertian kata Kaharingan 

berarti sumber kehidupan, kekuatan dan ada sejak awal penciptaan ada. Ini berarti 

bahwa Kaharingan sudah ada sejak Ranying Hatalla Langit, tuhan yang maha esa, 

menciptakan manusia atau sejak kehidupan di muka bumi ini. 

Kaharingan juga tidak dimulai sejak zaman atau abad tertentu akan tetapi 

Kaharingan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya secara alami atas kekuatan 

dan kekuasaan Ranying Hatalla Langit. Kaharingan juga sebagai sumber ajaran yang 

suci dan luhur untuk mencapai kehidupan yang sempurna atau dengan kata lain 

menuju kehidupan le arah kesempurnaan yang kekal dan abadi
58

 

4.2.1  Gambaran Tentang Masyarakat Umat Dayak Kaharingan 

 Provinsi kalimantan Tengah terbentuk pada awalnya, untuk mengakomodasi 

keinginan suku Dayak berkumpul di Provinsi sendiri. Sejak suku Dayak ada, sejak itu 

pula mereka mempunyai tradisi, tata krama, cara interaksi, hingga kepercayaan 
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sebagai pedoman kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Dayak sendiri. Kepercayaan 

suku Dayak yang mereka anut sebagai pedoman kehidupan yakni Kaharingan
59

, yang 

saat ini sudah berintegrasi dengan Hindu, dan menjadi Hindu Kaharingan. 

 Mulai tahun 1957an, proses perkembangan agama Hindu Kaharingan agar 

dapat bersaing dengan yang lainnya, mendapat banyak rintangan dan hambatan. 

Hindu Kaharingan sebagai identitas asli suku Dayak, ingin mencapai impian dengan 

berbagai cara dan bantuan, dalam perjalanannya banyak digunakan para aktor politik 

untuk menambah kekuatan politiknya saja. Tapi tidak benar-benar memperhatikan 

dan membantu Hindu Kaharingan ini, dalam proses perkembangannya. 

Suku dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan ini mempunyai ritual 

keagamaan yang sakral, dan ritual ini dilakukan diperkirakan hingga orang yang 

meninggal hanya tersisa tulangnyas aja. Ritual upacara sakral umat Hindu 

Kaharingan ini adalah ritual upacara kematian paling akhir di dunia, yakni disebut 

Tiwah. Ritual upacara keagamaan ini, dilaksanakan dengan waktu yang cukup lama, 

bahkan sampai hari-hari, upacara ini memakan waktu paling pendek sekitar satu 

minggu dan paling lama satu bulan pelaksanaan, karena dalam pelaksanaan ritual 

upacara ini, tidak sedikit yang ritualkan, untuk mencapai ritual akhir harus melewati 

ritual-ritual tertentu yang sudah di tentukan sejak lama dari kesukuan Dayak  berumat 

Hindu Kaharingan ini. 
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Ritual upacara ini, bertujuan untuk arwah yang sudah lama meninggal akan 

diantarkan ke surga, bersama-sama dengan pendahulu-pendahulunya yang sudah 

lama di ritualkan. Karena bagi umat Hindu Kaharingan sebelum arwah yang 

meninggal diritualkan, mereka mempunyai kepercayaan arwah tersebut masih berada 

di dunia, belum sampai ke surga dengan tenang bersama yang pendahulunya, atau 

saudaranya. Setelah mengantarkan arwah ke surga melalui ritual upacara tiwah 

tersebut, umat Kaharingan mempunyai kepercayaan arwah tersebut akan beserta 

Sangiang ( roh suci yang bertempat tinggal di lapisan langit) di surga bersama 

Ranying Hatalla Langit (Tuhan Yang Maha Kuasa), serta para malaikat.  

Maka dari itu, melaksanakan ritual upacara Tiwah, bagi umat Hindu 

Kaharingan sangatlah sakral, bahkan pada saat acara berlangsung perlengkapan yang 

sudah terpasang tidak boleh dipegang atau pun di ganggu, untuk orang biasapun tidak 

bisa sembarangan untuk melewati peralatan dan perlengkapan ritual upacara tersebut, 

artinya sudah ada pembatas untuk orang biasa atau diluar umat Hindu Kaharingan 

masuk dalam area pelaksanaan. 

Ritual upacara ini adalah upacara yang sangat besar, paling penting, dan 

paling mahal. Karena selain sakral ritual ini, tidak sedikit mengeluarkan biaya untuk 

memenuhi berbagai syarat melakukan ritual tersebut. Salah satu syarat ritual ini 

adalah mengorbankan beberapa hewan, antara lainnya : kerbau, babi, ayam dan lain-

lain. Umat Hindu Kaharingan mempunyai kepercayaan hewan tersebut nantinya akan 

dibawa arwah yang diangkat dalam ritual menuju gunung lumut (gunung suci). 
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Hindu Kaharingan ini bukanlah menyembah dewa seperti Hindu Dhrama, 

Hindu Kaharingan mempunyai kepercayaan yang sama dengan agama lainnya, yakni 

Tuhan, umat Hindu Kaharingan menyebut Tuhan mereka dalam bahasa sangiang, 

bahasa sangiang ini digunakan di kitab suci umat Hindu Kaharingan (panaturan). 

(Ranying Hatalla Langit) itulah sebutan Tuhan bagi umat Hindu Kaharingan
60

.  

Jika pada jaman dulu, sebelum pemerintah mulai campur tangan menangani 

umat Hindu Kaharingan, ritual upacara Tiwah, menggunakan aturan para umat Hindu 

Kaharingan dan para tetua umat saja. Sekarang umat Hindu Kaharingan sudah harus 

ikut menyesuaikan peraturan ritual upacara mereka dengan peraturan yang sudah 

dibuat oleh pemerintah dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dari jadwal segala 

kegiatan ritual setiap harinya harus memberkan laporan terperinci kepada pemeritah, 

agar mendapat perizinan pelaksanaan ritual upacara Tiwah, serta perizinan dengan 

kepolisian setempat. 

Agama yang dianut kebanyakan suku dayak disebut dengan agama Hindu 

Kaharingan. Agama ini adalah suatu varian atau salah satu versi yang sesungguhnya 

berbeda dengan agama Hindu Bali, tetapi dia digolongkan atau merupakan bagian 

dari agama Hindu Dharma yang telah diakui sebagai salah satu agama di Indonesia. 

Sejauhmana adanya kesamaan dan perbedaan antara keduanya sehingga agama ini 

dapat disebut sebagai varian dari agama Hindu Bali, akan dibahas dalam penelitian 

ini.  
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Pada dasarnya agama Kaharingan memuja roh-roh ghaib, roh-roh leluhur 

mereka, ataupun roh-roh lainnya, yang berada di alam sekeliling tempat tinggal 

mereka. Selain itu mereka percaya pula bahwa seluruh benda-benda dan tumbuh-

tumbuhan yang ada disekelilingnya, selain berjiwa dapat pula berperasaan seperti 

manusia. Dan ada pula diantara mereka benda-benda tersebut yang mereka percayai 

mempunyai kekuatan sakti. 

Perbedaan lain yang mencolok antara agama Hindu Bali, dengan agama 

Kaharingan, yaitu agama Kaharingan tidak terlalu memperhatikan tentang pelinggih-

pelinggih meru, ataupun hiasan-hiasan puncak, dinding berupa ratna, yang menjadi 

atribut utama kuil agama Hindu Bali. Bagi agama Kaharingan hanya memperhatikan 

tentang bangunan sandung-sandung dalam bentuk yang sangat sederhana, dengan 

letak di depan, ataupun disamping rumah dan semuanya dipergunakan untuk memuja 

ataupun menghormati dewa-dewa ataupun roh-roh leluhur mereka
61

  

Penamaan Hindu Kaharingan tampaknya tidaklah dimaksudkan agar mereka 

menyembah dewa-dewa orang Hindu Bali seperti dewa Syiwa, Brahma dan Wisnu. 

Mereka menyembah roh-roh ghaib dan roh-roh nenek moyang mereka sendiri. 

Demikian juga halnya suku Dayak, tidak ikut merayakan upacara-upacara agama 

Hindu Bali, seperti Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati dan lain sebagainya, 

padahal upacara-upacara tersebut mempunyai arti yang sangat besar bagi para 

penganut Hindu Bali.  
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Demikian pula halnya mereka tidak mengenal sama sekali istilah Sang Hyang 

Widhi, yaitu sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa, di kalangan penganut Hindu Bali. 

Mereka hanya mengenal Tuhan mereka adalah Ranying Hatala langit atau Raja 

tontong matanandau kanarohan tambing kabanteran bulau dan bawing Jata Balawang 

Bulau, keduanya dipercayai sebagai penguasa alam atas dan alam bawah. Demikian 

pula halnya dengan kitab suci, merekapun tidak mengenalnya, karena memang 

mereka tidak pernah memiliki kitab suci. 

Sebenarnya banyak nama yang melekat pada agama Kaharingan, dan masing-

masing mengandung konotasi-konotasi tertentu, misalnya ada yang menyebutnya 

dengan agama Ngaju, karena banyak dianut oleh orang-orang hulu-hulu sungai ada 

juga yang menyebut agama Hidend, mungkin disamakan dengan orang-orang Hidend 

atau malahan ada yang menyebutnya dengan agama Kapir, karena bukan menurut 

agama-agama tertentu, berarti karena non-Muslim atau non Nasrani
62

. 

Kepercayaan Kaharingan, pada saat ini dikenal di masyarakat luas adalah 

agama Hindu Kaharingan, dalam proses perkembangannya banyak sekali mendapat 

proses perubahan, dari segi aturan, persyaratan ritual, hinggal jadwal pelaksanaan 

ritual upacara. Hal ini disebabkan Kementrian Agama yang menangani umat Hindu 

Kaharingan mempunyai peraturan dan ketentuan untuk keberlangsungan proses 

perkembangan umat Hindu Kaharingan dan mempunyai tolak ukur sendiri untuk para 

penganut agama. 

Kebangkitan suku Dayak terkhususnya umat Hindu Kaharingan dengan 

mempunyai identitas sendiri, mempunyai keinginan yang gigih dan harus terpenuhi 
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demi mengurangi pergesekan dengan etnis banjar tepatnya agama islam di 

Kalimantan Selatan serta kelompok diluar suku Dayak. Keinginan itu pula yang 

mendasari adanya penyaluran suara politik dari masyarakat suku Dayak di sebuah 

negara. 

4.2.2  Adat Istiadat dan Hukum Adat Orang Dayak 

Adat-istiadat adalah nilai-nilai normatif yang mengatur tata kehidupan orang 

Dayak sehingga mereka disebut dengan Belom Bahadat atau hidup beradat. Adat 

dibagi menjadi dua, yaitu adat yang mengatur tentang kehidupan (siklus kehidupan 

mulai di dalam perut, kelahiran hingga kematian, dan berbagai aktivitas dan interaksi 

sosial selama hidup di dunia), dan adat yang mengatur tentang upacara kematian.  

Adat tentang kehidupan tentu lebih rumit perwujudannya karena mengandung 

berbagai aturan berupa anjuran dan larangan. Berbicara adat (adat-isitadat) tentu 

inklusif di dalamnya hukum adat, yaitu suatu institusi yang berwenang  memberikan  

sangsi  atas  pelanggaran  adat-istiadat. Pelaksanaan hukum adat juga terbagi menjadi 

dua aspek, yaitu aspek hukum (pengadilan adat). 

Aspek ritual berupa ritual khusus yang diselenggarakan setelah pengadilan 

adat selesai, yaitu upacara tampung tawar dengan menggunakan darah binatang untuk 

mengembalikan keseimbangan kehidupan yang rusak akibat pelanggaran adat tadi.  

Adat-istiadat harus ditaati dan diwujudkan dalam setiap prilaku dan aktivitas 

sehari-hari dan dalam jalinan hubungan dengan berbagai unsur kosmos. Orang yang 

tidak mentaati adat dicap sebagai Belom Dia Bahadat  (hidup tidak beradat). Oleh 
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karenanya orang semacam itu harus diusir dan keluar dari wilayah hukum adat di 

mana ia tinggal.  

Contoh: bila ada seorang perempuan hamil di luar nikah, maka kedua anak 

muda itu harus dihukum dengan memberi mereka makan pada tempat dimana 

biasanya orang memberikan makanan babi. Mereka telah melanggar adat, mereka 

tidak beradat, mereka sama dengan binatang, dan setelah makan di tempat makanan 

babi mereka berdua segera diusir dan pergi keluar wilayah hukum adat di mana 

mereka tinggal
63

. 

4.2.3 Kontribusi Umat Kaharingan Terhadap Berdirinya Provinsi Kalimantan 

Tengah 

 Dalam era kemerdekaan yang di nikmati rakyat Indonesia sejak tahun 1945, 

ternyata tidak rasakan oleh Umat Kaharingan ketika itu. Walaupun segala 

pelaksanaan ritual Kaharingan tetap berjalan, namun Departemen Agama Republik 

Indonesia belum dapat melayani dan mengakui Kaharingan sebagai Agama. Kantor 

urusan agama Provinsi Kalimantan di Banjarmasin ketika itu, belum bisa membina 

dan melayani umat Kaharingan.  

Dengan didahului pendirian Serikat Kaharingan Dayak Indonesia ( SKDI), 

sebagai partai politik yang mana sebagai alat untuk umat Kalimanta Tengah untuk 

berdiri, yang merupakan hasil kongres I tokoh-tokoh Kaharingan di desa Tengkehan 

tahn 1950.  Selanjutnya tahun 1953 mengadakan kongres II di desa bahu Palawa, dan 

salah satu tuntutan kontroversial dalam kongres tersebut yaitu menuntut Kalimantan 
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Tengah lepas dari Provinsi Kalimantan Selatan (ketika itu kalteng dan kalsel 

bergabung menjadi satu provinsi).
64

 

 Setelah tuntutan tersebut melewati masa yang sulit karena tidak serta-merta di 

kabulkan begitu saja, pada akhirnya pada tanggal 5 desember 1956 tuntutan tersebut 

di kabulkan. Kalimantan Tengah di bentuk dengan Undang-Undang darurat No: 10 

tahun 1957; tentang pembentukan daerah Swantantra tingkat I Kalimantan Tengah.  

Eksistensi Kaharingan semakin sulit, seperti kesulitan menjadi pegawai negri, 

kesulitan mendapat pendidikan Agama dari tingkat sekolah dasar sampai Perguruan 

tinggi. Pundak dari ketida-kemerdekaan yang dialami umat Kaharingan pada tahun 

1979, saat mendagri (letjen Jenderal Amir Machmud), mengeluarkan kebijakan dalam 

pengisian KTP, menyatakan bahwa untuk kolom agama bagi yang bukan beragama 

Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budda, dibuat tanpa stri (-).
65

  

Itu berarti bahwa umat Kaharingan pada saat itu di kategorikan sebagai aliran 

kepercayaan. Dengan adanya kebijakan tersebut umat Kaharingan sangat merasa 

tidak mendapat keadilan. Alhasil kebijakan Mendagri tersebut menimbulkan gejolak, 

bahkan ada yang telah mengibarkan bendera putih, sebagai tanda Kaharingan telah 

berakhir.
66

 

4.2.4  Kronologis Integrasi Kaharingan dengan Hindu Dharma 

 Perlakuan diskriminasi telah melukai lubuk hati sanubari umat Kaharingan, 

meskipun merupakan komunitas pertama yang mempelopori cikal bakal berdirinya 
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provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 50-an, namun keberadaan umat Kaharingan 

masih terpinggirkan dari kesehjateraan. Minimnya perhatian pemerintah pusat dan 

daerahn seakan membuat masyarakat Kaharingan terasing di rumah sendiri. Tidak 

heran, jika umat Kaharingan terus berjuang untuk memperoleh perlakuan yang sama 

dari pemerintah seperti halnya agama lain. Kepedihan yang sangat mendalam akibat 

perilaku diskriminasi yang dialami umat kaharingan terus terjadi.
67

 

 Segala usaha atau upaya terus ditempuh oleh para umat dan tokoh 

Kaharingan, walaupun adanya distorsi yang serius dari pihak luar terhadap penganut 

Kaharingan, melalui fenomena penolakan terhadap upacara-upacara dengan 

pemberian nama yang menyakitkan dan penghinaan, menyebutkan umat Kaharingan 

adalah penganut aliran Kepercayaan.  

Ritual keagamaan Kaharingan dianggap sebagai upacara adat. Hambatan 

dalam mengangkat harkat dan martabat umat Kaharingan selaku anak bangsa dan 

manusia yang telah merdeka dari penjajahan dan penindasan, perkembangan SDM 

yang jauh tertinggal karena tidak pernah di perhatikan, sehingga pengkaderan melalui 

program pemerintah yang kurang menyentuh umat Kaharingan, menyebabkan umat 

Kaharingan tidak mampu bersaing di arena kehidupan.
68

 

 Kemudian untuk menganitipasi isu bahwa dengan integrasi tersebut umat 

Kaharingan akan di Bali-kan, atau meninggalkan upacara-upacara agama yang telah 

dilakukan di Kalimantan Tengah, dikeluarkan edaran PHD Provinsi Kalteng, No. 

I/E/PHDI-KH/1980; bahwa tata cara pelaksanaan upacara keagamaan yang telah 
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dilakukan Kaharingan sebagai upacara agama Hindu tetap di pelihara dan di 

lestarikan, sepanjang tidak bertentangan dengan Weda dan panaturan (kitab suci 

Kaharingan), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 

Edaran ini sesuai pula dengan petunjuk Hindu Indonesia Prof. Dr. Ida Bagus Mantra 

(Gubernur bali, pada saat itu)
69

, di Denpasar tanggal 17 maret 1980 di hadapan 

pimpinan PHDI pusat dan tokoh umat Kaharingan, diruang rapat rumah jabatan 

gubernur.
70

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

POLITIK IDENTITAS DAN HAK MULTUKURALISME MASYARAKAT 

HINDU KAHARINGAN DI KALIMANTAN TENGAH 

 

Dalam bab ini adalah bagian dari benang merah penulisan skripsi ini, yang 

merupakan analisis dari kumpulan setiap data yang dikumpulkan penulis untuk 
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mempertajam dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi 

ini dengan di bantu oleh konsep-konsep yang berkaitan dengan teori yang di gunakan 

dalam penulisan ini sebagai tolak ukur kelayakan skripsi ini. 

5.1 Politik Identitas 

5.1.1 Identitas Legitimasi Pemerintah Kepada Umat Hindu Kaharingan 

Identitas legitimasi, yang merupakan identitas diperkenalkan oleh sebuah 

institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalkan dan melajutkan 

dominasi terhadap aktor-aktor sosial
71

. Dalam teori ini jika dikaitkan dengan 

permasalahan yang ada sebuah institusi sangat membantu untuk suatu kelompok yang 

mana kelompok tersebut akan di perkenalkan kepada pihak luar dari pada lingkungan 

dari kelompok tersebut.  

Masyarakat umat Kaharingan sendiri dalam bantuan pelayanan dan anggaran 

atauapun dalam lapangan pekerjaan sangat minim dalam segi perhatian dari 

pemerintah. Untuk memperkenalkan Kaharingan diluar pun umatnya sendiri sangat 

berusaha tanpa ada perhatian dari pemerintah, umat Kaharingan sendiri untuk 

mendapat anggaran seperti halnya agama lain yang sudah resmi di Indonesia pun 

tidak banyak. Berdarsarkan keterangan hasil wawancara dengan Parada, S.Ag.,M.Si 

selaku ketua umum pemuda hindu kaharingan pusat mengatakan:   
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“Malah pemerintah yang condong mengadu domba kami contoh masalah 

dana, dana kami di pisah pisah kepada maki kepada bakbi kepada mereka 

yang membuat aliran sendiri”
72

 

 Dalam hal ini sebenarnya sangat jelas pemerintah dengan lembaga yang 

menaungi umat Kaharingan untuk dapat berdiri dan terus berkembang sangat kurang 

perhatian dan malah dijadikan permainan politik dalam suatu identitas seseorang 

yang mana umat Kaharingan ini tidak sendikit di kalimantan tengah dan sudah 

mempunyai surat keterangan hukum yang dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1980.  

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Drs. Walter S. Penyang 

selaku Anggota DPRD kalimantan tengah sekaligus ketua Lembaga Hindu 

Kaharingan Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan Pemerintah tidak serta merta 

menerima usulan dari umat Kaharingan untuk berintegrasi, dengan perjuangan tidak 

sampai situ saja umat Kaharingan terus berjuang berulang kali menghadap 

Pemerintah untuk penerimaan usulan integrasi dengan Hindu, akhirnya karena 

Pemeritntah melihat Kaharingan ini, ada persamaan dengan Hindu Dharma akhirnya 

dikabulkan keinginan integrasi dengan Hindu Dharma.  

Umat Kaharingan pun Menghadaplah ke dirjen pemerintah untuk meminta 

pengeluaran surat keputusan pemerintah untuk pengakuan Hindu Kaharingan itu 

dengan Surat Keputusan nomor 37 sebagai payung hukum umat Hindu Kaharingan 

dalam perkembangannya, yang ditetapkan pada tahun 1980. Dalam Surat Keputusan 

pemerintah itu, yang menetapkan, menyebut, menamakan lembaga resmi umat 
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Kaharingan menjadi majelis besar agama hindu kaharingan ini sebagai badan 

keagamaan, yang bekerja sama dengan Parisadha dengan lain-lainnya.
73

 

 Dalam identitas ini pun dalam artian institusi adalah pemerintah dalam 

mengupayakan segala bentuk keadilan dan hak dari warga masyarakat dalam 

bernegara, umat Kaharingan sendiri membangun dan memperkenalkan bagaimana 

Kaharingan mulai berdiri sampai dapat bereksistensi dalam perkembangan jaman, 

walaupun dalam realitanya tanpa ada bantuan dan perhatian untuk umat Kaharingan 

sendiri.  

5.1.2 Identitas resisten 

Dari bentukan teori ini dalam kaitan permasalahan Hindu Kaharingan yang 

dialami oleh umatnya. Terlihat bahwa sampai saat ini umat Hindu Kaharingan masih 

sangat mengharapkan pemenuhan dalam hak mereka berbangsa dan bernegara sangat 

di kabulkan oleh pemerintah, tekanan yang dialami oleh umat Hindu Kaharingan 

tidak hanya datang dari pemerintah tetapi juga datang dari pihak diluar maupun dari 

dalam Hindu Kaharingan sendiri
74

.  

 Berawal dari beridentitas Kaharingan umatnya mempertahankan apa yang 

sudah ada yang sudah mereka Imani sejak lahir untuk keberlangsungan hidup mereka 

banyak sekali tekanan dari pemerintah yang mereka anggap menggusur dan 
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mematikan Kaharingan. Terlihat dari kebijakan pemerintah dalam hal pengakuan 

agama di negara Indonesia, hal itu sangat membuat umat Kahairngan merasakan tidak 

mendapat haknya dalam bernegara, tidak dianggap.  

Perlakuan yang di anggap mendiskriminasikan umat Kaharingan itu sangat 

melukai hati umat Kaharingan, meskipun Kaharingan ini yang mempelopori cikal 

bakal berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 50-an. Minimnya perhatian 

pemerintah terhadap umat Kaharingan membuat masih jauh dari kata kesehjateraan 

untuk mereka, melalui fenomena penolakan terhadap upacara-upacara dengan 

pemberian nama yang menyakitkan dan penghinaan, menyebutkan umat Kaharingan 

adalah penganut Aliran Kepercayaan dan ritual keagamaan mereka di anggap sebagai 

upacara adat, padahal itu bukalah upacara adat tetapi upacara yang sangat sakral ritual 

keAgamaan untuk umat Kaharingan
75

.  

 Tekanan yang dialami oleh umat Kaharingan dari pihak luar Kaharingan ini 

telah tersebar banyak di kota palangkaraya sampai ke desa-desa yang dulunya adalah 

umat Kaharingan hari ini dan sampai hari ini banyak yang berpindah kepercayaan, 

karena banyaknya isu dan doktrin dari pihak luar yang tega menghasut untuk 

berpidah kepercayaan, menyatakan bahwa Kaharingan itu adalah Aliran sesat, tidak 

ada Tuhannya, penyembah dewa, dan banyak juga untuk kepentingan politik. 

  Dimanfaatkan untuk menghasut umat Kaharingan untuk meninggalkan 

Kaharingannya. Bahkan dari pihak luar masuk ke dalam Kaharingan untuk memecah 
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belahkan Kaharingan sendiri yang sebenarnya tidak ada masalah untuk terpecah belah 

aktor-aktor inilah yang sangat menggangu umat Kaharingan yang masih bertahan 

untuk tetap ada dan tetap berdiri dengan Kaharingannya.  

 Dari dalam internal umat Kaharingan sendiri pun banyak tekanan yang 

membuat Kaharingan sendiri dapat dikatakan berbeda pendapat tentang integrasi 

dengan Hindu pada saat tahun 1980. Umat Kaharingan sebagian yang membuat 

gejolak di dalam internal Kaharingan sendiri, karena dengan adanya integrasi dengan 

agama lain Kaharingan akan di singkirkan secara perlahan, dan membuat tata cara 

ibadah maupun tata cara upcara ritual pun akan berubah, dan menyatakan bahwa 

Kaharingan sangat berbeda dengan Hindu maka dari itu sebagian umat Kaharingan 

tidak menerima adanya integrasi itu. 

 Sebagian umat yang menolak dengan integrasi tersebut membuat kelompok 

sendiri dan membuat organisasi sendiri untuk menghasut umat Kaharingan yang 

berintegrasi ke Hindu menolak dan keluar dari lembaga yang telah diresmikan oleh 

pemerintah dari buah integrasi tersebut. Berdarsarkan wawancara dengan Dra. Sisto 

hartati, M.,Si selaku kepala Bidang Hindu Kaharingan di Kementrian Agama 

Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan beberapa tempo yang lalu, sempat terjadi 

penyebaran isu, yang mengatakan umat Kaharingan ingin memisahkan diri dari 

Hindu, dan berdiri berkembang sendiri tanpa berintegrasi dengan Hindu. 

Pernyataan isu tersebut, berasal dari beberapa tokoh elit yang dulu juga ikut 

memperjuangkan Kaharingan yang hingga saat ini bisa berkembang. Mereka 
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menginginkan lembaga majelis yang diresmikan dengan nama majelis Hindu 

Kaharingan, digantikan dengan majelis Kaharingan saja,  salah satu tokoh yang ikut 

mengendalikan isu tersebut adalah Bapak Suel, yang dulunya menjabat di Kementrian 

Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu 

Kaharingan.  

Mereka melakukan hal tersebut, bukannya tidak mengerti tujuan dari integrasi 

dengan Hindu ini, tetapi memang pada dasarnya, itu tidak bisa terjadi karena Surat 

Keputusan integrasi ini sudah ada dari pemerintah. Organisasi yang mereka jalankan 

pun tidak menggunakan Surat Keputusan dari pemerintah tetapi hanya terdaftar di 

notaris, dengan seperti itukan tidak akan bisa terjadi pemisahan Kaharingan dengan 

Hindu. 
76

 

Dari pernyataan beliau, di sini terlihat bagaimana oknum-oknum di balik 

perpecahan dari Kaharingan sendiri yang sudah di perjuangkan oleh aktor-aktor 

dahulu kala demi umat Kaharingan ini bisa mendapat perhatian dan pelayanan 

administrasi pemerintah sebagai masyarakat yang mempunyai hak dalam bernegara 

dan beragama di suatu wilayah tertentu. Tentu hal ini menjadi suatu kendala umat 

yang sudah menruskan apa yang telah di capai untuk terus di pertahankan agar tidak 

adanya permaslahan dalam administrasi pelayanan dari pemerintah. 

5.1.3 Identitas Proyek 
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Dahulu sebelum pencapaian integrasi dengan agama Hindu, umat Kaharingan 

sangat susah untuk mendapat pekerjaan, posisi dalam pemerintahan, sampai dengan 

beasiswa yang seharusnya di sebarkan untuk setiap warga kalimantan tengah pun, 

untuk umat Kaharingan sangat susah mendapatkan itu. Dapat dikatakan sampai saat 

ini pun masih tergolong susah untuk mendapat pekerjaan karena masih adanya 

diskriminasi yang lekat pada umat Hindu Kaharingan.  

Dalam Identitas ini dimana aktor-aktor sosial membentuk identitas baru untuk 

mendapat dan menentukan posisi baru dalam membangun kalimantan tengah dan 

masyarakat, dengan adanya berintegrasi ke Hindu itu umat Kaharingan membentuk 

identitas baru menjadi Hindu Kaharingan yang asalnya tidak berintegrasi dengan 

agama lain untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara layaknya seperti warga 

negara lain.  

Berdarsarkan wawancara dengan Parada, S.Ag.,M.Si selaku ketua umum 

pemuda hindu kaharingan pusat mengatakan Sebenarnya banyak hak umat Hindu 

Kaharingan yang masih minim terpenuhi oleh pemerintah. Seperti di kantor 

Gubernur, sangat sulit bagi umat Hindu Kaharingan untuk diterima pekerjaan, 

melamar menjadi tukang sapu saja sangat sulit”.  

Berarti benar-benar berdiri sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah? Iya, 

saya sekeluarga sekandung ini, sebagai dari anak pak Lewis sudah 25 tahun bekerja 
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di struktur pemerintah daerah di Kalimantan Tengah ini, saya dan keluarga ini bisa 

seperti itu, dan bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui Departemen Agama.
77

. 

Dari pernyataan beliau di atas, walaupun sudah berintegrasi dengan Hindu 

pun masih banyak yang belum terpenuhi untuk mereka sebagai warga negara hal 

layak dengan warga negara lainnya. Untuk mendapatkan posisi untuk membangun 

kalimantan tengah sejajar dengan yang lain pun susah untuk menembuskan, disini 

terlihat bahwa dari teori yang di gunakan membentuk identitas baru untuk 

menentukan posisi saja masih sangat sulit bagi mereka. 

  Harusnya dengan adanya integrasi ini dengan sudah terpenuhi mereka 

mendapat haknya di akui, pemerintah mendukung penuh seperti agama lain. 

Sebenarnya dari banyak pernyataan dengan pihak di umat Kaharingan, umat 

Kaharingan sendiri tidak ingin berintegrasi ke Hindu untuk sebuah pengakuan agama 

mereka. Kalimantan tengah diharapkan menjadi provinsi tersendiri bagi umat 

Kaharingan. 

 Merasa tuntutan tersebut menemui jalan buntu segenap orang dayak akhirnya 

menyatakan untuk integrasi agar mendapat pelayanan danperhatian pemerintah, dan 

tidak serta merta berjalan sendiri tanpa adanya aturan atau hukum yang mengatur 

secara resmi kelembagaan agama Kaharingan. Dengan adanya integrasi ini mereka 

mendapat SK hukum yang resmi dan tidak bisa serta merta mendiskriminasikannya 

seperti dahulu, sebagai tindak lanjut dari integrasi maka terbitlah surat keputusan 
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direktur jenderal bimbingan masyarakat Hindu dan Buddha Departemen Agama RI 

No: H/37/SK/1980 tanggal 18 maret 1980.
78

 

 Permasalahan yang di angkat di skripsi ini tidak hanya menggunakan teori 

untuk mempertajam analisis permasalahan, penulis menggunakan konsep 

multikulturalisme dari Will Kymlicka untuk menyediakan kesempatan yang sama 

bagi setiap kelompok budaya untuk mengekpresikan identitas dan aspirasinya, yang 

belum terpenuhi dan tetap mempertahankannya. 

5.2  Multikulturalisme 

5.2.1 Hak Atas Pemerintahan Sendiri 

 Berdarsarkan dari definsi teori terkait Hindu Kaharingan dalam Hak atas 

Pemerintahan Sendiri, terlihat jika kita tarik sejarah terjadinya Provinsi Kalimantan 

Tengah dengan berpisah dengan Provinsi Kalimantan Selatan, itu karena keinginan 

dari umat Kaharingan ingin membentuk Provinsi Kalimantan Tengah sendiri. 

Tuntutan tersebut terkabulkan pada tahun 1957, dengan itu harapan umat Kaharingan 

sangat besar untk dibina seperti Agama lainnya oleh pemerintah semakin terang.  

Pada kenyataannya yang diterima setelah Kalimantan Tengah berpisah dengan 

Provinsi Kalimantan Selatan tidak seindah harapan Umatnya. Pada tingkat ekstrem, 

bangsa dapat menginginkan melepaskan diri, apabila mereka berpikir bahwa 

penentuan nasib sendiri itu tidak mungkin di dalam negara yang lebih besar. Hak 

kelompok kebangsaan akan penentuna nasib sendiri mendapat pengakuan di dalam 

hukum internasional. satu mekanisme untuk mengakui tuntutan untuk pemerintahan 
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sendiri adalah federalisme, yang membagi-bagi kekuasaan antara pemerintah pusat 

dan sub regional.  

Apabila minoritas kebangsaan terkonsentrasi secara regional, batas-batas sub 

unit federal dapat ditarik sehingga moniritas kebangsaan dapat membentuk suatu 

mayoritas di salah satu sub unit. Dalam keadaan itu federalisme dapat memberikan 

pemerintahan sendiri yang ekstensif bagi minoritas bangsa, yang menjamin 

kemampuannya ubntuk mengambil keputusan di bidang tertentu tanpa dikalahkan 

oleh masyarakat yang lebih besar
79

. 

 Namun demikian, di Kalimantan Tengah sudah terpenuhi hak Umat 

Kaharingan yang ingin menjadikan Kalimantan Tengah sebagai Provinsi sendiri bagi 

umat Kaharingan sejak tahun 1957. Mengatur pemerintahan sendiri sesuai dengan 

kebudayaan dan tradisi Kalimantan dalam membangun sebuah Provinsi yang besar 

hingga saat ini. Lebih mudah dan berkembang di rasa bila Kalimantan Tengah berdiri 

sendiri tanpa bergabung dengan Kalimantan Selatan dahulunya, dan dapat di katakan 

dengan berdiri sendiri seperti saat ini. 

Gejolak permasalahan lingkus Provinsi tidak ada, karena pada dasarnya 

Kalimantan Tengah sendiri memang di inginkan dari masyarakat asli Kalimantan 

Tengah. Berdarsarkan keterangan wawancara dengan Drs. Walter S. Penyang selaku 

Anggota DPRD kalimantan tengah sekaligus ketua Lembaga Hindu Kaharingan 

Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan Pemerintah tidak ada upaya, yang berupaya 
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untuk menangani masalah kaharingan ini adalah kita sendiri (warga dayak agama 

hindu kaharingan).  

Umat kaharingan itu sendiri melalui lembaga resminya. Apa yang sudah 

berkembang sekarang ini karena perjuangan kita sendiri, dalam integrasi dengan 

Hindu itu, umat Kaharingan sendiri yang menginginkan, bukan upaya dari 

pemerintah yang memperjuangkan. Lembaga ini meminta, secara latar belakangnya 

kenapa majelis alim ulama kaharingan indonesia yang kita dirikan sejak 1992. 

 Berjuang terus menuntut itu, bersama organisasi Serikat Kaharingan Dayak 

Indonesia, tapi dalam perjuangan saat dulu itu, umat  Kaharingan ini selalu mendapat 

penolakan, terus dan puncaknya ini yang menjadi kesulitan untuk umat Kaharingan, 

karena menteri dalam negeri pada saat itu, mengeluarkan surat edaran untuk semua 

Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia, ada mengeluarkan edaran untuk semua 

gubernur bupati seluruh indonesia ini, pada pemerintahan era Orde baru. 

Dalam Kartu tanda Penduduk, intinya pencantuman kolom agama tidak boleh 

berisi agama selain dari agama yang akui oleh Negara, jika ada agama selain dari 

yang diakui oleh Negara hanya boleh di tulis tanda strip (-). Dari inti pernyataan surat 

edaran tersebut, untuk umat Kaharingan dalam kolom Kartu tanda Penduduk, hanya 

di tuliskan strip (-) saja, dan itu secara tidak langsung menganggap umat Kaharingan 

ini tidak mempunyai agama di Negara ini.  

Keterangan beliau diatas menyatakan bahwa jika tidak terjadi perjuangan dan 

penuntutan yang terus-menerus dari umat Hindu Kaharingan untuk menuntut adanya 



77 
 

pemenuhan hak umat sebagai warga negara dalam memilih dan menetapkan secara 

resmi agama mereka, pemerintah tidak akan menghiraukan mereka. Karena terus-

menerusnya tuntutan tersebut terjadilah integrasi dengan agama Hindu dan mereka 

menjadi Hindu Kaharingan dan sekarang masyarakat Hindu kaharingan sedikit demi 

sedikit mendapat pelayanan dan terakui maupun dana untuk kegiatan keagamaan 

mereka di kalimantan tengah.  

Hak Atas Pemerintahan Sendiri, bagi Kalimantan Tengah sudah berjalan 

dengan baik dari pemerintahannya hingga ke desa. Pada jenis konsep ini harapan 

Umat Kaharingan untuk memisahkan diri dan berdiri dengan provinsi sendiri 

terpenuhi untuk membentuk, berkembang, maupun memecahkan permasalahan yang 

ada dapat di selesaikan dengan cara adat dan tradisi masyarakat umat Dayak sendiri, 

serta kebijakan yang di harapkan dapat membuat masyarakat Kalimantan Tengah 

sejahtera tanpa melalui penggabungan Provinsi. 

5.2.2 Hak-Hak Polietnis 

 Pada awalnya tantangan itu hanya berbentuk tntutan hak untuk menyatakan 

secara bebas kekhasan mereka tanpa takut akan prasangka atau diskriminasi dalam 

masyarakat dominan. Namu tuntutan kelompok etnis telah meluas ke arah yang 

penting. Sudah menjadi jelas bahwa langkah-langkah positif diperlukan untuk 

membuang diskriminasi dan prasangka, terutama terhadap minoritas yang terlihat. 

Untuk itu kebijakan anti rasis dianggap bagian dari kebijakan multukulturalisme.
80
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 Beberapa kelompok etnis dan minoritas agama telah pula menuntut berbagai 

bentuk pendanaan publik untuk praktik-praktik kebudayaan mereka. Hak itu termasuk 

pendanaan asosiasi kebudayaan, majalah dan festival.
81

 Memang, beberapa kalangan 

mendukung pendanaan itu hanya sebagai cara untuk memastikan bahwa kelompok 

etnis tidak didiskriminasi di dalam pendanaan negara untuk seni dan kebudayaan.  

Mungkin tuntutan yang paling kontroversial dari kelompok etnis adalah pengecualian 

dari undang-undang atau peraturan yang merugikan mereka berkaitan dengan praktik-

praktik keagamaan mereka.
82

 Hindu Kaharingan memang ada dalam peraturan daerah 

yang mengatur tentang pratik keagamaan mereka, tetapi Umat Hindu Kaharingan 

tidak menerima itu serta kecewa dengan peraturan tersebut, dikarenakan dalam 

paraturan tersebut pemerintah menyebutkan Hindu Kaharingan sebagai kepercayaan 

atau adat.  

Itu yang tidak di terima oleh umat Hindu Kaharingan, serta peraturan daerah 

untuk melayani dan memenuhi segala hak umat Kaharingan seperti permasalahan 

dana, itu hanya sekedar formalitas tertulis saja ada di peraturan daerah tetapi secara 

realita di lapangan yang dirasakan oleh umat tidak ada sama sekali.  

Berdarsarkan keterangan wawancara dengan Drs. Walter S. Penyang Penyang 

selaku Anggota DPRD kalimantan tengah sekaligus ketua Lembaga Hindu 

Kaharingan Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan Tidak ada peraturan derah yang 

mengatur tentang umat Hindu Kaharingan ini. Hanya saja beberapa waktu lalu, ada 
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rencana pemerintah ingin membuat peraturan daerah tentang perlindungan hak-hak 

adat di Kalimantan Tengah.  

Umat Hindu Kaharingan mendengar hal tersebut tidak menerima, karena umat 

Hindu Kaharingan tidak ingin di kategorikan sebagai adat tapi umat Hindu 

Kaharingan sebagai agama sesuai dengan surat keputusan yang di turunkan untuk 

umat Hindu Kaharingan. Menurut umat Hindu kaharingan, adat dan agama itu sangat 

berbeda jika sumber adat dari Provinsi kalimantan Tengah ini.  

Mereka mengakui dari unsur-unsur kehidupan dan tata krama yang turun dari 

Kaharingan, tetapi jika agama hal berbeda lagi, seperti ritual keagamaan Kaharingan 

(Tiwah) itu bukanlah adat yang setiap orang dan setiap agama bisa melalukannya dan 

ikut serta tanpa syarat. Rencana peraturan daerah tersebut sampai sekarang tidak 

terjadi yang sudah menjadi keinginan lama dari umat Hindu Kaharingan.
83

 

Disini bagaimana masyarakat umat Hindu Kaharingan sangat mengharapkan 

adanya peraturan pemerintah untuk mengatur kesaharian mereka, dengan membantu 

merancang peraturan khusus sebagai masyarakat di Kalimantan Tengah. Tetapi dalam 

rancangan peraturan tersebut umat Kaharingan serta merta menolak dengan adanya 

peraturan tersebut karena dalam rancangantersebut Hindu Kaharingan di kategorikan 

sebagai kepercayaan adat bukan sebagai agama yang telah di diakui berintegrasi 

dengan Hindu.  
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Terlihat bahwa pemerintah memperhatikan umat Hindu Kaharingan tetapi 

tidak maksimal dalam interaksi. Berdarsarkan keterangan waawancara dengan Drs. 

Walter S. Penyang selaku Anggota DPRD kalimantan tengah sekaligus ketua 

Lembaga Hindu Kaharingan Provinsi Kalimantan Tengah mengenai capur tangan 

pemerintah dalam kegiatan-kegiatan umat Hindu Kaharingan mengatakan sudah 

mulai ada.  

Upcara-upacara tiwah pemerintah ikut membantu, karena upacara tiwah, 

upacara sakral untuk umat Hindu Kaharingan, sebagai kematian akhir di Hindu 

Kaharingan ini. Yang mana ritual tersebut akan kita lakukan pada bulan oktober 2016 

ini, ritual upacara tersebut di laksanakan di Balai Basarai pusat, bertempat di Kota 

Palangkaraya ini.  

Ada juga Tiwah ini, menjadi suatu pertunjukan kabupaten, yang bertujuan 

untuk menarik para wisatawan dalam mengetahui bagaimana ritual keagamaan Hindu 

Kaharingan di laksanakan, dan ritual tersebut di selenggarakan di Kabupaten 

Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari pemerintah membantu dari segi 

pendanaan ritual tersebut. 

Pemerintah mulai memperhatikan umat Hindu Kaharingan, sejak beberapa 

tahun ini, dalam bantuan dana dari pemerintah tidak langsung datang dan 

memberikan bantuan tersebut, tetapi tetap saja umat Hindu Kaharingan yang 

mengusulkan dahulu ke pemerintah haru setelah itu pemerintah memberikan dana, 

artinya tetap umat Hindu Kaharingan dahulu yang meminta bantuan. Jika tidak ada 
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pengusulan bantuan dana dari kita ke pemerintah, pemerintah tekadang saja 

memperhatikan.
84

 

Hak-hak polietnis umat Hindu Kaharingan ini sangat di manfaatkan oleh 

aktor-aktor politik di Kalimantan Tengah untuk mendapat suatu dukungan politik 

untuk sementara waktu. Berdarsarkan keterangan wawancara dengan Drs. Walter S. 

Penyang selaku Anggota DPRD kalimantan tengah sekaligus ketua Lembaga Hindu 

Kaharingan Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan ada yang memanfaatkan secara 

politik, bahwa kaharingan ini mati. Itu sempat ada? ada, bahkan ada yang 

mengibarkan bendera putih, bahwa kaharingan sudah gak ada.
85

 

Ini dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik bergejolaklah tokoh-

tokoh umat Hindu Kaharingan menuntut kepada pemerintah daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah dengan datang langsung ke palangkaraya ini, tokoh-tokoh ini 

menuntut majelis karena kita pada saat itu, ada majelis ulama Kaharingan kita waktu 

itu mendesak ini bagaimana ini jalan keluar.Ppak lewis selaku ketua umum 

puncaknya itu sudah diberikan mandat oleh umat untuk menghadap pemerintah 

bagaimana upaya untuk penyelesaian masalah ini. Sehingga kita bisa diakui. 

Dalam hal ini hak umat Hindu Kaharingan sangat di permainkan di 

Kalimantan Tengah untuk sebuah posisi aktor politik, karena mereka sangat 
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memanfaatkan umat Hindu Kaharingan dalam basis suara mereka dalam berpolitik. 

Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan umat Hindu di Kalimantan tengah 

melihat potensi mereka dalam pembangunan Kalimantan Tengah sangat di perlukan 

sekali, Dan dalam kebijakan-kebijakan untuk umat itu untuk membantu kelompok 

etnis dan moniritas agama.  

Untuk menyatakan kekhasan budayanya dan harga diri tanpa menghalangi 

keberhasilan nereka dalam lembaga ekonomi dan politik dari masyarakat dominan. 

Seperti halnya hak atas pemerintahan sendiri, hak polietnis itu tidak dipandang 

sebagai hak semetara, karena perbedaan budaya yang dilindungi oleh mereka tidaklah 

merupaka sesuatub yang ingin kita hapus.  

Seperti halnya dalam upacara ritual agama umat Hindu Kaharingan yaitu 

tiwah, dalam kepercayaan umat Hindu Kaharingan itu sangat di jadikan isu dan 

sangat di perjualbelikan dalam isu publik, sebab berita yang di sebarkan untuk publik 

itu ada upacara adat bukanlah upacara keagamaan yang sangat sakral bukan sekedar 

adat saja.  

5.2.3 Hak Perwakilan Khusus 

 Di seluruh demokrasi barat, ada keprihatinan yang meningkat bahwa proses 

politik kurang terwakili dalam arti bahwa proses itu gagal mencerminkan keragaman 

penduduk. Proses yang lebih mewakili, dikatakan, akan menyertakan anggota dari 

minoritas etnis dan ras, perempuan, orang miskin, penyandang cacat, dan lain-lain.  
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Keterwakilan yang kurang dari kelompok yang secara historis dirugikan 

merupakan fenomena yang umum.
86

 di Kalimantan Tengah umat Hindu Kaharingan 

asli sangat sedikit untuk dapat menduduki posisi di kepemerintahan yang seharusnya 

bisa menempati posisi tersebut karena adanya diskriminasi terhadap kepercayaan 

pada umat Hindu Kaharingan tersebut.  

 Permasalahan hak-hak perwakilan khusus untuk kelompok itu, rumit, karena 

perwakilan khusus kadang kala dibela, bukan atas dasar penindasan, melainkan 

sebagai alat untuk aktor politik dari pemerintahan sendiri. Satu cara untuk 

mereformasi proses itu adalah menjadikan partai politik lebih inklusif dengan 

mengurangi hambatan yang menghalangi perempuan, minoritas etnis, atau kaum 

miskin.  

Untuk menjadi calon dari partai politik atau pemimpin partai, cara lainnya 

adalah menerapkan bentuk perwakilan proposional, yang secara historis telah 

dihubungkan dengan keterbukaan yang lebih besar bagi calon.
87

 Secara nyata, ketiga 

jenis hak dapat tumpang tindih, dalam arti bahwa beberapa kelompok dapat menuntut 

lebih dari macam satu hak. Misalnya, masyarakat asli dapat menuntut perwakilan 

khusus di pemerintahan pusat, atas nama kedudukan mereka yang dirugikan dan juga 

berbagai kekuasaan untuk pemerintahan sendiri, atas nama status mereka sebagai 

rakyat dan bangsa.  

5.3 Eksistensi Hindu Kaharingan di Era Kekinian 
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 Di era tahun 2000-an, seiring semakin berkembangnya intelektual mauoun 

peradaban umat Hindu Kaharingan, permasalahan yang dihadapi bukan lagi seputar 

eksistensi dibina atau tidak boleh Departemen Agama (Kementrian Agama) dan atau 

tidak paham amuoun tidak dimengertinya ajaran-ajaran Hindu Kaharingan, namum 

keberadaan Hindu Kaharingan sedikit dimanfaatkan oleh segelintir orang sebagai 

ajang mencari popularitas menuju pesugihan kelompok orang maupun individu. 

Hal ini dapat dimengerti mengingat jumlah penganut Hindu Kaharingan di 

Kalimantan Tengah semakin banyak dari generasi ke generasi, hal ini menjadi potensi 

besar untuk menentukan suara dalam pemilihan daerah di Kalimantan Tengah.  

Fenomena politisasi keberadaan Hindu Kaharingan tersebut diatas terlihat dari 

berbagai peristiwa fenomenal mengatasnamakan perjuangan mempertahakan 

eksistensi Hindu Kaharingan maupun keinginan untuk mendirikan Hindu Kaharingan 

dan atau melepas diri payung integrasi dengan Hindu Dharma. Lahirnya berbagai 

organisasi keagamaan bernuansakan Kaharingan, yang diharapkan keberadaannya 

untuk menambah armada atau kekuatan dalam rangka pembinaan kepada umat, naum 

keberadaannya malah sebaiknya, yakni menjadi pemecah belah umat itu sendiri.
88

 

Gejolak tentang perpecahan yang terjadi pada organisasi keagamaan Hindu 

Kaharingan menjadi sarapan pagi bagi kita saat ini, seperti yang kita baca dan 

hidangan dari berbagai media. Fenomena perpecahan mulai terjadi dikalangan intern 

umat yang berawal dari di restuinya keberadaan Majelis Besar Masyarakat Hindu 
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Kaharingan yang di pimpin oleh Dimal D Daya, dan kemudian Majelis baru tersebut 

mendapat legalitas dari Drs. Made Sudiarta selaku pengurus PHDI  

(Parisada Hindu Dharma Indonesia) pusat dan I Ketut Pasek selaku pejabat 

Departemen Agama Indonesia, yang mana lembaga ditas tidak mempunyai Aggaran 

Dasar dan Anggaran Ruma Tangga, dan sekarang tidak tahu kemana rimbanya, 

sesudah merebut majelis dengan orang-orangnya. 

Ada banyak lagi organisasi bernuansakan Kaharingan lahir kemudian yang 

keberadaannya malah menjadia pemicu konflik berkepanjangan intern umat 

Kaharingan. Sebagai dampak ulah sekelompok orang-orang Kaharingan dan orang 

asli Dayak tersebut, yang kemudaian pincak konflik tersebut terjadi di panggilnya 

Gubernur Kalimantan Tengah. 

Agustin Teras Narang selaku Gubernur Kalimantan Tengah, di panggil 

Komisi Hak Asasi Manusia untuk menjelaskan konflik intern umat Kaharingan di 

Kalimantan Tengah. Namun sayangnya Gubernut Kalimantan Tengah tidak dapat 

memenuhi panggilan tersebut. Hal ini bagaimana pemerintah daerah sendiri pun 

kurang memiliki perhatian terhadap Hindu Kaharingan dengan adanya konflik-

konflik yang terjadi yang selalu membayang-bayangi umat Hindu Kaharingan.  

5.4. Dinamika Agama Kaharingan Pada era Reformasi 

5.4.1 Dinamika Internal 

Di era reformasi perubahan yang disebabkan faktor internal dalam tubuh umat 

Kaharingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah adanya keinginan sekelompok yang 
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menginginkan agama Kaharingan saja, akibatnya muncul terpropokasi pernyataan-

pernyataan yang menghasut umat Hindu Kaharingan, sehingga menimbulkan pro dan 

kontra dalam intern Umat Hindu Kaharingan.  

Sehubungan adanya pro dan kontra dalam intern Umat Hindu Kaharingan, 

akibatnya muncul hasrat Persatuan Pemuda Mahasiswa Pelajar Agama Hindu 

Kaharingan menyampaikan kronologis terjadinya pro dan kontra tersebut adalah 

sebagai berikut: Pernyataan Alfriedel Jinu, SH disurat kabar Dayak Post tanggal 13 

April 2006. (Kaharingan berhak nikmati kemerdekaan). Menurut Alfriedel 

mengungkapkan: 

 “sebagai umat beragama patut bersyukur, karena sudah sekian tahun 

Kaharingan Kalimantan Tengah, berjuang agar bisa berdiri sendiri dan 

menjadi agama yang independen akhirnya terpenuhi”. Kemudian dinyatakan 

pula bahwa “mulai hari ini, tidak ada sebutan Agama Hindu Kaharingan, yang 

ada Agama Kaharingan”.  

 

Pernyataan tersebut saudara Alfriedel Jinu, SH pada waktu itu Anggota Komisi 

VIII DPR RI, seakan memberikan jaminan tanpa bukti, terlalu berani serta turut 

campur dalam urusan intern agama orang lain
89

. 

Terjadinya pro dan kontra dalam agama Hindu Kaharingan antara Saudara 

Sulman Djungan dengan Saudara Alfriedel Jinu, SH (Kalteng Post, Rabu 26 April 

2006), mempertanyakan keabsahan pernyataan Alfriedel Jinu, SH yang dijawab 

Saudara Suel, S. Ag (Pembimas Agama Hindu Kemenag Prov. Kalimantan Tengah), 

yang menuduh Sulman Djungan provokator (Kalteng Post, tanggal 27 April 2006).  

Akibatnya banyak Umat Hindu Kaharingan yang mendatangi Kantor 
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Kecamatan untuk mengubah KTP menjadi Kaharingan, tetapi tidak dapat karena 

tidak ada Surat Keputusan Pemerintah untuk agama Kaharingan. Surat kabar Dayak 

Post 1 Maret 2006 dinyatakan bahwa “sesungguhnya diakui atau tidak, Fraksi PDI-P 

DPR-RI yang memperjuangkan aspirasi Umat Kaharingan dan mendapatkan respon 

dari Pemerintah”.  

Pernyataan tersebut mendapat jawaban dari pihak Majelis Besar Agama Hindu 

Kaharingan (MB-AHK) di Palangkaraya yang Surat Keputusan Pengukuhannya dari 

Pemerintah Pusat bahwa di Komisi VIII DPR-RI bukan hanya Fraksi PDI-P, mereka 

juga pernah menyampaikan kepada fraksi-fraksi lain di DPR-RI yang mereka 

inginkan adalah bantuan Komisi VIII DPR-RI sebagai wakil rakyat yang tugasnya 

membidangi urusan keagamaan dan yang diinginkan adalah bukan terpisah dari 

Hindu menjadi Kaharingan saja, karena itu tidak ada permasalahan
90

. 

Umat Hindu Kaharingan sudah sah/diakui oleh Negara, lewat SK Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama Republik 

Indonesia No. H/37/SK/1980, nama yang mereka inginkan adalah keadilan 

pemerataan dalam pembagian dana yang adil untuk pembinaan dan pelayanan umat 

beragama, serta pelayanan publik yang akuntabel dapat dipertanggung jawabkan. Ada 

nomenklatur agama Hindu Kaharingan di Kementerian Agama Republik Indonesia 

sebagai dasar hukum yang jelas, tetapi untuk dana bantuan APBN dari pusat mereka 

masih belum merasakan. 

Sebenarnya tidak pernah terjadi konflik atau permasalahan agama Hindu 

Kaharingan dan Kaharingan di Kalteng, sebab: Tidak ada satu orangpun yang dapat 
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membedakan Agama Kaharingan dan Hindu Kaharingan. Buku ajaran/kitab sucinya 

disebut PANATURAN, Kidung Rohani disebut Kandayu, begitu pula dengan 

upacara-upacara Kaharingan dan tidak ada yang melarang untuk mengamalkan, 

melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya. Tidak ada pemaksaan dari Umat 

Hindu Dharma untuk harus mempelajari Kitab Weda atau kitab lainnya. Agama 

Hindu dan Hindu Kaharingan adalah sama seperti Agama lain terdiri dari beberapa 

aliran-aliran
91

. 

Agama Kaharingan berintegrasi dengan Agama Hindu bukan berarti Agama 

Kaharingan pindah menjadi Agama Hindu tetapi bergabung (berintegrasi). Artinya 

Agama Kaharingan adalah agama Hindu. Agama Kaharingan diterima bergabung 

dengan Hindu bukan diterima begitu saja tetapi lewat proses panjang, lewat suatu 

kajian yang hanya dimengerti oleh pikiran yang jernih, bukan ada maksud tertentu 

dibaliknya. Dan dibagian akhir proses tersebut Agama Kaharingan di Kalteng 

dinyatakan sebagai Agama Hindu tertua di Indonesia
92

. 

5.4.2 Dinamika Eksternal 

Permohonan Pimpinan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia 

kepada Pimpinan Parisada Hindu Dharma Pusat dengan Surat Nomor: 5/KU-KP/MB-

AUKI/I/1980 tanggal 1 Januari 1980, tentang penggabungan/integrasi MB-AUKI 

dengan Parisada Hindu Dharma dan Agama Kaharingan bergabung dengan Hindu 

Dharma ditandatangani oleh Lewes KDR, BBA (Ketua MB-AUKI) selaku pemegang 

Mandat/Kuasa penuh berdasarkan surat mandat Nomor: 131/MB-AUKI/XII/1979 
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tanggal 29 Desember 1979.  

Melalui proses panjang dan melelahkan serta dengan berbagai pertimbangan 

akhirnya Umat Kaharingan memilih bergabung/ berintegrasi dengan Hindu. Atas 

dasar surat permintaan penggabungan/ integrasi seperti tersebut di atas, Parisada 

Hindu Dharma Pusat sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu di Indonesia 

mengadakan Rapat Pimpinan di Denpasar pada tanggal 9 Januari 1980. Melalui surat 

Nomor: 24Perm/ 1/PHDP/1980 tanggal 14 Januari 1980.  

Parisada Hindu Dharma Pusat menyatakan Menerima Permintaan Umat 

Kaharingan untuk bergabung/integrasi dengan Hindu Dharma. Surat Hindu Dharma 

Pusat ditandatangani Sekretaris Jenderal I Wayan Surpha
93

. Setelah diresmikan 

integrasi pada tanggal 1 April 1980.  

Pengukuhan/pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia keluarlah Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen 

Agama RI Nomor: 11/ /37/SK/1980 tanggal 19 April 1980 tentang Pengukuhan 

“Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan” di Palangkaraya sebagai Badan 

Keagamaan dengan Pimpinan : Ketua Umum : Lewis KDR, BBA, Sekretaris Umum: 

Drs. Liber Singai dan Bendahara : Salman Jungan
94

. 

Informasi Pembimas Agama Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan 

Tengah dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kalteng bahwa menanggapi 

keberadaan agama Kaharingan yang selama ini diyakini oleh suku Dayak adalah 

sesuai dengan kesepakatan dan keinginan mereka bahwa sejak tahun 1980 sudah 
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melakukan integrasi dengan agama Hindu Dharma.  

Sejak itu juga telah dibuat surat edaran oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Kalimantan Tengah dengan Nomor I/E/PHH-KH/1980 tentang Pelaksanaan Upacara 

Keagamaan bagi Umat Hindu Kaharingan. Surat edaran ini diputuskan untuk menjadi 

pedoman bagi umat Hindu khususnya umat Hindu Kaharingan dalam pelaksanaan 

upacara keagamaan. 

Menurut informasi pihak beberapa penganut Kaharingan (Luwes, KDR dan 

keluarga) di era reformasi seperti sekarang ini, tidak banyak harapan umat 

Kaharingan untuk mendapatkan legitimasi Hindu Kaharingan untuk menjadi Agama 

Kaharingan. Yang mereka harapkan adanya unsur keadilan dan perhatian pemerintah 

Pusat maupun Daerah dalam rangka mengayomi dan memberikan pelayanan terhadap 

umat Hindu Kaharingan sebagaimana umat/penganut agama yang lainnya.  

Di masa-masa akan datang bila kebijakan pemerintah memberikan peluang 

untuk umat Hindu Kaharingan bisa mendapatkan legitimasi menjadi agama 

Kaharingan, maka kami akan perjuangkan untuk mendapatkannya sesuai perjuangan 

yang pernah dilakukan pada awal perjuangan yang mereka lakukan
95

  Beda dengan 

yang dikemukakan pihak Lubis, S. Ag, dan kawan-kawan melalui organisasinya 

Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI) yang berkeyakinan bahwa 

agama Kaharingan berbeda dengan yang diyakini umat Hindu Dharma yang selama 

ini telah dilakukan integrasi penganut Hindu Kaharingan sekelompok orang Dayak 

Kalimantan. 

Tanggapan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang telah memberi 
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kelonggaran terhadap pemeluk agama tidak berkewajiban untuk mencantumkan 

identitas agamanya dan/atau menyetujui peresmian perkawinan diantara mereka, 

selama ini tidak pernah terjadi. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kota 

Palangkaraya bahwa Pemerintah Daerah hingga sekarang ini hanya memberikan 

pelayanan pencatatan identitas KTP dengan mencamtumkan identitas salah satu 

agama yaitu; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, selain itu tidak berani 

mencantumkan karena tidak ada nomenklatur yang ditentukan oleh pemerintah.  

Bagi umat Hindu Kaharingan tetap identitasnya dicantumkan agama Hindu. 

Begitu pula dengan peresmian perkawinan diantara mereka setelah mendapatkan 

pengukuhan dari tokoh agama Hindu Kaharingan baru bisa diberikan pelayanan 

pengurusan pencatatan akta perkawinan
96

. Dalam hal alokasi anggaran pembinaan, 

pelayanan keagamaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemenag 

Provinsi Kalteng maupun alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, 

pihak agama Hindu selalu melibatkan langsung pengaturan dan pembagian baik 

Hindu Dharma maupun Hindu Kaharingan. 

Sehingga pengaturannya disepakati dan diketahui dengan jelas oleh masing-

masing pihak. Pada aspek tertentu volume alokasi dana pembinaan dan pelayanan 

keagamaan di kalangan Hindu Kaharingan lebih diutamakan dibandingkan Hindu 

Dharma, bila tingkat kebutuhannya sangat diperlukan. 

Menurut informasi Sekretaris MUI Provinsi Kalteng, kehidupan beragama 

masyarakat di Kalteng relatif kondusif, meskipun penduduknya terdiri dari berbagai 

suku, agama, dan budaya. Menanggapi keberadaan penganut agama Kaharingan di 
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kalangan orang Dayak Kalimantan Tengah, selama ini dirasakan saling berinteraksi 

secara wajar sebagaimana layaknya hubungan sesama kelompok lainnya. 

Kehidupan dan perilaku mereka sopan dan ramah terhadap siapapun termasuk 

para pendatang, bahkan saling tolong menolong selaku sesama umat. Di kalangan 

umat Islam hubungan dengan penganut Kaharingan ataupun orang Dayak yang 

beragama Hindu, Kristen dan Katolik dianggap hal yang biasa
97

. Di era reformasi ini 

Kaharingan secara jumlah penganutnya sangat berkurang.  

Hal ini mereka akui bahwa meskipun tradisi Kaharingan itu tetap mereka 

patuhi. Kecuali yang beragama Islam dengan meyakini yang sebenarnya ajaran Islam. 

Dengan dilakukannya integrasi menjadi Hindu Kaharingan sejak tahun 1980-an, bagi 

masyarakat Dayak yang di pedalaman ataupun sebagian di perkotaan merasakan tidak 

banyak bedanya dengan sebelum dilakukan integrasi tersebut. Bahkan komunitas 

Kaharingan menjadi alat komoditas politik ketika dilakukan Pemilihan Umum 

ataupun Pemilihan Kepala Daerah dan kepemimpinan lainnya
98

. 

Era reformasi seperti sekarang ini, tidak banyak harapan umat Kaharingan 

untuk mendapatkan legitimasi, Hindu Kaharingan untuk menjadi Agama Kaharingan. 

Yang mereka harapkan adanya unsur keadilan dan perhatian pemerintah Pusat 

maupun Daerah dalam rangka mengayomi dan memberikan pelayanan terhadap umat 

Hindu Kaharingan. 

Sebagaimana umat/penganut agama yang lainnya. Di masa-masa akan datang 

bila kebijakan pemerintah memberikan peluang untuk umat Hindu Kaharingan bisa 
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mendapatkan legitimasi menjadi agama Kaharingan, maka kami akan perjuangkan 

untuk mendapatkannya sesuai perjuangan yang pernah dilakukan pada awal 

perjuangan yang mereka lakukan. 

Sedangkan kelompok kontra yang menyebarkan isu-isu bahwa Hindu 

Kaharingan bukannya Kaharingan dan tidak bisa disatukan dan dileburkan, 

berkeyakinan bahwa agama Kaharingan berbeda dengan yang diyakini umat Hindu 

Dharma yang selama ini telah dilakukan integrasi penganut Hindu Kaharingan 

sekelompok orang Dayak Kalimantan.  

Kelompok ini tetap memperjuangkan dan masih terus mendorong kepada 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menginginkan untuk dinyatakan 

Agama Kaharingan berdiri sendiri tanpa adanya peleburan dengan agama Hindu, 

karena pada dasarnya Kaharingan dan Hindu kepercayaan yang sangat berbeda, tidak 

bisa di gabung atau dilebur. 

5.5  Pemenuhan Hak Umat Hindu Kaharingan  

 Di era tahun 2000-an, seiring semakin berkembangnya intelektual maupun 

peradaban umat Hindu Kaharingan, permasalahan yang dihadapi bukan lagi seputar 

eksistensi dibina atau tidak umat Hindu Kaharingan oleh Departemen Agama, dan 

tidak paham maupun tidak dimengertinya ajaran-ajaran luhur keagamaan Hindu 

Kaharingan, namun keberadaan Hindu Kaharingan sedikit dimamfaatkan oleh 

segelintir orang sebagai ajang mencari populeritas (baca, dimamfaatkan dalam dunia 

politik). 

 Menuju pe-sugihan se-kelompok orang maupun individual dan atau 
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mendapatkan “anggara” dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk 

kepentingan kelompok-nya. Hal ini dapat dimengerti mengingat jumlah penganut 

atau umat Hindu Kaharingan di Kalteng mencapai 400.000 orang atau menduduki 

peringkat ketiga dalam statistic setelah penganut agama Islam dan Kristen Protestan, 

hal ini merupakan potensi besar untuk menentukan suara dalam Pilkada di dearah 

Kalimantan Tengah.
99

  

Masyarakat umat Hindu Kaharingan dalam menjalankan kehidupan bernegara  

tentunya memiliki suatu stratagi dan perjuangan yang sangat keras dan bertahun-

tahun yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak mereka, terutama dalam hal ini 

adalah mengenai bagaimana kah masyarakat Dayak Kaharingan memperoleh hak-

haknya untuk menjalankan kehidupan bernegara.  

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ibu Kuwu sebagai anak dari Basir tua 

masyarakat Dayak Kaharingan Sebenarnya sudah beberapa tahun keinginan 

berintergrasi. Agama Kaharingan ini seperti di lupakan, umat Kaharingan ini di 

anggap orang kelas dua di kalimantan tengah, dimana hak-hak kami itu tidak ada. 

Saya bisa berbicara seperti ini karena bapak saya sendiri adalah basir (Orang 

suci atau rohaniwan mereka disebut Basir atau Pisor. Mereka ini mempunyai 

kedudukan terhormat di mata umat Hindu Kaharingan. Merekalah yang bertugas 

untuk memimpin setiap upacara keagamaan. Malahan mereka dijuluki pula sebagai 

Ulama Kaharingan).
100

 

Sebagai anak dari basir saya, sangat merasa tidak ada sama sekali pelajaran 
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agama Kaharingan apda saat saya sekolah dulu. Saya terpaksa ikut kelas agama 

kristen agar saya mendapat nilai dalam mata pelajaran agama, karena jika tidak 

seperti itu saya tidak dapat nilai. Kenapa Kaharingan tidak diakui? Mungkin dulu itu 

seandainya tidak berintegrasi dengan Hindu, mungkin saja tidak ada agama Hindu 

Kaharingan dan umat Hindu Kaharingan akan lenyap dan satu-satu terpaksa pindah 

ke agama lainnya.  

Jadi perasaan umat Hindu Kaharingan, pada saat itu sangat terluka dan 

kecewa, itu agama kepercayaan, yang asli dari bumi Kalimantan Tengah ini, karena 

kaharingan ini tidak hanya di kalimantan tengah saja, kalimantan barat ada, kaliman 

tan timur ada, tersebar. Selama dia orang dayak, tidak ada agama dulu itu, agama 

ini.
101

  

Lanjutan pernyataan Ibu Kuwu Agama lain seperti islam dan kristen itu kan 

datang dari negara lain, kalau seseorang memang orang asli suku dayak termasuk 

kalian itu pasti orang-orang leluhur kalian umat Kaharingan. Karena dulu itu, ada 

seperti ada diskriminasi oleh pemerintah hak-hak kami itu tidak ada, agama tidak ada, 

karena tidak tercantum dalam lembaga keagamaan, bantuan dan lain-lain itu tidak di 

anggarkan. Jika Balai Basarah tempat ibadah dan pembangunan di tempat ibadah 

tersebut itu adalah pemberian Tjilik Riwut tanahnya, di bagi oleh beliau sebagai putra 

Kalimantan Tengah beliau tahu betul bagaimana kalimantan tengah ini,Jika masalah 

terakui agama itu kan permasalahan pusat
102

.  
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Berdasarkan pendapat dari ibu Kuwu tersebut dapat dijelaskan bahwa selama 

bertahun-tahun kami itu selalu menjadi masyarakat kelas dua, di anggap tidak 

beragama, dan agama kaharingan ini di anggap adat, dua pertentangan ini yang selalu 

menjadi perdebatan batin. Orang menganggap ritual tiwah itu adat, sedangkan orang 

kaharingan menganggap itu agama kami. 

Satu yang jelas bahwa, apapun kecil besar adat yang kita gunakan di 

kalimantan tengah itu semua bermuara dari kaharingan, kalau kita hendak di kenal 

sebagai orang dayak sampai akhir jaman nanti peliharalah kaharingan ini, karena 

mereka inilah yang menjadi penjaga, mereka ini yang menggeluti sehari-hari kita, jadi 

masyarakat kaharingan ini banyak yang merasakan, itukan adat orang tiwah. “adat itu 

lain halnya”.  

Karena di kaharingan itu adat itu lain, agama itu lain lagi, karena kita punya 

agama tadi kepercayaan kita dengan Tuhan karena itu makanya ada tutur hidup kita 

ini, lebih lanjut ibu Kuwu memberikan penjelasan sebagai berikut kita semua bisa 

menggunakan lawung (mahkokat kepala orang dayak), menggunakan baju adat 

dayak, itu tidak akan pernah ada jika tidak di gali dari orang Kaharingan, tidak ada 

dari negara lain. Jadi ini mungkin tugas besar dari lembaga besar Hindu Kaharingan 

baik kita masyarakat, baik lembaga. 

Bagaimana menyelaraskan di kemudian hari yang mana yang ritual kesucian 

agam karena itu adalah hak masyaralat kaharingan, dan yang mana aturan yang dapat 

di bagi kepada masyrakat luas di Kalimantan Tengah yang dapat di gunakan untuk 

keberlangsungan hidup kesahariannya, bagaimana lembaga memberi batas aturan 

terhadap penggunaan yang bisa di ikuti masyarakat luas, yang mana yang tidak bisa. 
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Artinya itu tidak bisa di ikuti karena ritual sakral umat Hindu Kaharingan 

sendiri. Kendala setelah integrasi dengan hindu dulu itu memang ada masuknya 

unsur-unsur hindu dalam keagamaan tapi tidak ada seratus persen sama inilah yang 

tidak bisa di terima oleh sebagian masyarakat umat kaharingan
103

.  Saat dulu ada 

banyak yang tidak berpihak pada kaharingan, mulai dari knsep, padangan 

kepercayaan, kemajuan jaman dengan ketertinggalannya. 

Dan tidak bisa di pungkiri kami sebagai masyarakat umat kaharingan sangat 

berharap ingin berdiri sendiri, karena dengan perkembangan jaman dan 

perkembangan banyaknya umat kami dan kami yakin sudah bisa berdiri sendiri tanpa 

di bimbing dengan agama lain, karena juga masyarakat luas sudah bisa menerima 

kami dengan segala penadangan kami, dulu jika kita menggunakan lawung di katakan 

orang kita itu orang udik (kampungan).  

Sebagai masyarakat umat hindu kaharingan apakah sudah ada terlayani dari 

pemerintah? Seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain, berikut penuturan lebih 

lanjut oleh Ibu Kuwu, cukup memadai yang saya rasakan, tapi jika dari segi 

pendidikan memang masih minim, karena salah satu faktornya di pemerintah bidang 

bimbingan masyarakat kan masih jadi satu dengan bimbingan masyarakat Hindu 

Dharma.  Mengikuti bimbingan masyarakat Hindu jadi untuk permasalahan anggaran 

terbagi,  dari lainnya seperti sumber daya, karena yang kita lihat sumber daya Hindu 

Kaharingan sendiri belum maju seperti sumber daya agama lainnya. 
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 Tetapi kita umat Hindu Kaharingan, sangat bersyukur dalam waktu yang 

bertahun-tahun pemerintah ada memberi perhatian yang cukup lah untuk umat, dalam 

artian untuk umat kaharingan sendiri di berikan kesempatan bersekolah, untuk 

membantu dalam pendidikan yang cukup sama. Hanya saja yang benar-benar dituntut 

dari umat sendiri adalah pengakuan agama ini kepada pemerintah. Kita sangat 

berterima kasih kepada Hindu telah mau menampung kami dan berintegrasi dengan 

kami, dan dana pun kami kami dari Hindu dan Buddha
104

.  

 

Dari segi guru di desa-desa, yang mengajar agama itu adalah orang bali dan 

pelajaran agama hindu, sedangkan kita bukan hindu tapi kaharingan, bagaimana 

mereka mengajarkan tentang ajarang-ajaran agama kaharingan sedangkan dari bahasa 

saja mereka tidak bisa dan penamaan pelajrang agamas aja sudah hindu buka hindu 

kaharingan. Hal inilah yang sangat di pertanyakan orang banyak, karena orang yang 

mengajarkan tentang ajaran-ajaran agama kaharingan adalah sebaiknya orang kita 

sendiri (masyarakat umat kaharingan yang mengeyam pendidikan guru). 

Kita lihat dari segi administrasi untuk umat Hindu Kaharingan di Kalimantan 

Tengah tidak ada perubahan sama sekali, berikut adalah penuturan dari Dra. Sisto 

Hartati, M.Si selaku kepala Bidang Hindu Kaharingan di Kementrian Agama Provinsi 

Kalimantan Tengah tidak ada perubahan, dari segi pelayanan pun tidak ada 

perubahan.
105
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Dalam banyaknya gejolak dan gangguan terhadap perkembangan untuk tetap 

dapat bereksistensi di Kalimantan tengah Bagaimana cara mempertahankan umat 

hindu kaharingan agar tidak tergoyah ke agama lain? Dra. Sisto Hartati, M.Si selaku 

kepala Bidang Hindu Kaharingan di Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah 

sebagai berikut: 

“Kami memang kalau itu berusaha melalui penyuluh dan kemarin beberapa 

kami mengangkat penyuluh di samping yang saya katakan tadi penyuluh 

fungsional yang mana dia pegawai negeri kami juga mengangkat penyuluh 

non PNS.  Ya kita bersyukur kita di kalimantan tengah ini kita tersersebar 

ada 300 orang penyuluh 13 kabupaten 1 kota jadi melalui mereka ini kita 

lakukan pelatihan kepada para penyuluh ini, untuk mereka menyampaikan 

kepada umat kita. Di malejis pusat itu mereka ada rapat kerja jadi dari kita 

di undang juga apa yang menjadi program mereka apa yang di inginkan 

oleh mereka misalkan pembangunan, pembangunan balai”
106

 

 

     Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak 

pemerintah dalam upaya mempertahakan umat Hindu Kaharingan adalah dengan cara 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kaharingan dan juga diadakan rapat 

kerja pada pemerintahan  agar menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana 

agar agama Kaharingan tersebut tidak mudah tergoyah dan umatnya juga tetap dapat 

mempertahankannya dengan baik. 

 Berdarsarkan wawancara dengan Parada, S.Ag.,M.Si selaku ketua umum 

pemuda hindu kaharingan pusat mengatakan : 

“Masalah hak kami yang belum terpenuhi di republik ini ya keadilan itu 

tadi, masalah anggaran itu, selama ini tidak pernah penganggaran terpusat 

ke kami, hanya di pandang sebelah mata saja, contohnya kita rasakan di 

kalimantan tengah, sebagai orang dayak, apa yang orang ketahui tentang 
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kalimantan tengah ini? Paling orang tahu hanya kulit luarnya saja bahwa 

ada kaharingan agama disini, hanya kulit luar, apa itu kaharingan tidak ada 

tahu. Informasi tentang kaharingan itu yang ditutup selama ini, tidak pernah 

dibuka. Contohnya, festival film, ada festival film itu tentang merajut cerita 

leluhur, apabila kami mengangkat itu lebih ke kaharingan langsung tidak 

diloloskan saja, karena lebih terlihat ke agama tarian, kalau orang lihat 

lebih ke agama kaharingan, “oh kaharingan itu kayaknya” dengan 

penyataan seperti itu, film kami secara langsung pasti tidak akan lolos 

seleksi. Padahal sumber budaya adat yang ada di kalimantan tengah adalah 

kaharingan”
107

. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengenai 

pemenuhan hak masyarakat Dayak Kaharingan dalam kehidupan bernegara adalah  

mengenai keadilan, di mana pihak pemerintah bersikap kurang adil terhadap umat 

Hindu Kaharingan, karena dapat kita tarik kesimpulan sendiri hasil keterangan dari 

pewancara. 

Bagaimana mereka susahnya untuk menampilkan eksistensi mereka dari 

kebudayaan dalam mengikuti segala macam acara festival berbudaya yang di adakan, 

sebaiknya untuk pemerintah lebih memperhatikan mereka dalam segi pelestarian 

budaya dan berbangsa, serta ikut dalam membantu eksistensi umat Hindu Kaharingan 

memperkenalkan bagaimana budaya dan adat Kaharingan sampai ke akar-akarnya 

sehingga mempunyai identitas yang kuat di Kalimantan Tengah sebagai budaya dan 

adat lokal yang lahir di sana. 

Mulai sejak kapan pemerintah memperhatikan dayak hindu kaharingan ini, 

berikut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Drs. Walter S. Penyang selaku 
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anggota DPRD Kalimantan Tengah dan Ketua Lembaga Hindu Kaharingan Provinsi 

Kalimantan Tengah:  

Yang saya lihat perkembangannya mulai dua tiga tahun ini, sebelumnya 

tidak ada. Kalau kita bikin upacara kita itukan hanya sifat swadaya kita aja, 

baru muncul campur tangan pemerintah ketika kita yang mengusulkan, 

kakau kita usul aja kadang-kadang tidak di perhatikan
108

  

Dari sini dapat diketahui bahwa pihak pemerintah ikut campur tangan dalam 

acara yang diadakan oleh masyarakat Kaharingan ini semenjak tiga tahun terakhir ini  

karena acara yang diadakan tersebut sebagai swadaya sehingga pihak pemerintah 

akan ikut campur tangan, namun jika ada suatu usul akan diadakannya suatu upacara, 

maka pihak pemerintah tidak akan ikut campur tangan. 

Suku Dayak di Kalimantan terbagi dalam 7 (tujuh) sub suku dan 405 (empat 

ratus lima) sub suku. Proses pewarisan tradisi dan budaya dilaksanakan secara lisan 

karena tidak dikenalnya aksara. Di sini setiap suku memiliki cara tersendiri dalam 

mengekspresikan keyakinannya. Namun pada dasarnya konsep pemahaman yang 

mereka yakini dapat dikatakan tidak jauh berbeda.  

Salah satu yang dapat dijadikan pegangan terdapat dalam paham Kaharingan, 

keyakinan asli yang dimiliki oleh suku Dayak, penduduk asli yang mendiami pulau 

Kalimantan. Di sini paham Kaharingan hanya mengakui satu Allah Yang Maha 

Kuasa, Awal dan Akhir dari segala kejadian, yang mereka sebut Ranying Pohotara 

Jakarang Raja Tuntung Matanandau Kanaruhan Tambing Kabanteran Bulan atau 
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Ranying Hatalla (Tuhan)
109

. 

 

 

5.6 Faktor Beberapa Penyebab Dari Pemerintah Kurang Maksimal Dalam 

Mengakomodasi Dan Memenuhi Hak Multikulralisme Masyarakat Umat 

Hindu Kaharingan  

 Sebagai agama kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan 

Tengah,  Kaharingan telah ada beribu-ribu tahun sebelum datangnya agama Hindu, 

Budha, Islam, dan Kristen. Bedasarkan BPS, pada tahun 2007, di Kalimantan Tengah 

yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kotamadya terdapat 223.349 orang penganut 

agama kepercayaan tersebut
110

.  

Kaharingan yang disimbolkan dengan Pohon Kehidupan memiliki rincian 

makna filosofis sebagai berikut: pemahaman pada Pohon Batang Garing yang 

menyimbolkan antara pohon sebagai dunia atas dan guci sebagai dunia bawah 

merupakan dua dunia yang berbeda tapi diikat oleh satu kesatuan yang saling 

berhubungan dan saling membutuhkan. 

Suku Dayak Ngaju merupakan salah satu suku yang mendiami daerah aliran 

sungai Kahayan, Kapuas, Katingan, Rungan, dan Mentaya. Sebutan Ngaju secara 

etimologis mengandung makna hulu, atau orang yang datang dari hulu. Dan 

penamaan ini biasanya dilekatkan pada masyarakat Dayak Ngaju didasarkan pada 

daerah aliran-aliran sungai yang ditempati oleh masyarakat Dayak Ngaju.  
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Biasanya disebut oloh Kahayan (orang Kahayan), karena menempati daerah 

sungai Kahayan, oloh Katingan (orang Katingan) menempati daerah sungai Katingan, 

oloh Kapuas (orang Kapuas) menempati daerah sungai Kapuas, oloh Rungan (orang 

Rungan) menempati daerah sungai Rungan dan oloh Mentaya (orang Mentaya) 

menempati daerah sungai Mentaya. 

Adapun kendala yang ditemui oleh pemerintah Kalimantan Tengah dalam 

upaya memenuhi hak-hak masyarakat Dayak Kaharingan dalam bernegara adalah 

sebagaimana dikemukakan oleh informan Dra. Sisto Hartati, M.Si selaku kepala 

Bidang Hindu Kaharingan di Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, 

berikut: 

“Anggaran, kalau umat tidak ada masalah  malah antusias sekali 

mendengarkan apa yang kita sampaikan rata-rata mereka bisa memahami. 

Yang mempersulit kami ini adalah anggaran sangat-sangat terbatas untuk 

memberikan sosialisasi ini baik itu anggaran dari kami yang ada disini, 

maupun anggaran yang ada di majelis itu sangat kecil jika anggaran 

maksimal kami tidak ada kesulitan. Sosialisasi pun dalam setahn tidak 

semua kabupaten bisa di datangi, hanya kabupaten saja,  belum sampai ke 

desa desa, syukur-syukurlah pemerintah daerah tahun-tahun ini ada 

membantu dana untuk kami dalam sosialisasi”
111

 

 

Mempelajari tentang perasaan dan pengalaman keagamaan dari suatu 

masyarakat termasuk suku Dayak di Kalimantan Tengah, menurut Syamsir S dalam 

Desertasinya berjudul: Agama Kaharingan dalam Kehidupan Suku Dayak di 

Kalimantan Tengah, menyatakan bahwa dapat diawali dari bagaimana mereka 
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memandang dan merasakan berbagai gejala alam baik yang akan menimbulkan 

kerusakan ataupun yang memberikan manfaat.  

Menanggapi gejolak-gejolak alam tersebut, setidaknya terdapat dua kelompok 

masyarakat yang memandang dari dua sisi yang berbeda: Pertama, kelompok modern, 

mereka memandang peristiwa tersebut sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh 

adanya suatu gejala alam yang mempunyai kekuatan melebihi manusia. Kedua, 

adalah masyarakat primitif, yang tidak terlalu banyak mempermasalahkan atau 

memikirkan gejala-gejala alam tersebut. Mereka lebih menonjolkan apa yang 

dirasakan dan dialaminya
112

. 

Demikian pula halnya mereka tidak mengenal sama sekali istilah Sang Hyang 

Widhi, yaitu sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa, di kalangan penganut Hindu Bali. 

Mereka hanya mengenal Tuhan mereka adalah Ranying Hatala langit atau Raja 

tontong matanandau kanarohan tambing kabanteran bulau dan bawing Jata Balawang 

Bulau, keduanya dipercayai sebagai penguasa alam atas dan alam bawah. Demikian 

pula halnya dengan kitab suci, merekapun tidak  mengenalnya, karena memang 

mereka tidak pernah memiliki kitab suci
113

. 

Hingga kini penganut Kaharingan masih memperjuangkan hak, yaitu Kaharingan 

yang merupakan kepercayaan nenek moyang secara turun temurun agar diakui 

sebagai agama di Indonesia. Belum diakuinya Kaharingan sebagai agama 

menyulitkan masyarakat adat Meratus. Ketika membuat E-KTP masyarakat adat 

Dayak Meratus harus mengosongkan kolom agama. Berdasarkan catatan 
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Kedamangan Dayak Meratus, komunitas tersebut hingga 2003 mempunyai 60.000 

orang anggota, sekitar 2% dari pendxuduk Kalimantan Selatan yang sekarang 

berjumlah 3,6 juta jiwa. 

Mengenai upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat Dayak 

Kaharingan dalam menjalani hidup bernegara sebagaimana dikemukakan oleh 

informan dengan Drs. Walter S. Penyang selaku anggota DPRD Kalimantan Tengah 

dan Ketua Lembaga Hindu Kaharingan Provinsi Kalimantan Tengah berikut: 

“Upaya untuk mereka pemerintah yang melebur, kita yang meminta. Majelis 

ini meminta itu secara latar belakangnya kenapa majelis alim ulama 

kaharingan indonesia yang kita dirikan sejak 1992, berjuang terus menuntut 

itu, sama-sama dengan SKDI, tapi terhenti terus dan puncaknya ini yang 

menjadi suatu kesulitan kita menteri dalam negeri waktu itu, kan ada 

mengeluarkan edaran untuk semua gubernur bupati seluruh indonesia ini, 

bahwa didalam KTP tidak boleh mencantumkan agama selain yang diakui 

negara, kalau ada nanti itu dikasih strip aja di agama.  

 

 

Lebih lanjut beliau mengemukakan tentang upaya yang dilakukan sebagai berikut: 

“Upaya-upaya yang dilakukan oleh pak lewis ini sudah sanbgat lama, 

puncaknya itu sudah mendekati tahun 70an, 78 itu sudah mulai ribut. 

Dengan memberikan surat mandat selaku ketua umum majelis besar alim 

ulama kaharingan indonesia, untuk memperjuangkan itu. Lewat inilah pak 

lewis pulang pergi berjuang ke jakarta kita konsutasi kepada pak gubernur 

aja disni tidak ada waktu itu gubernurnya pak gara mengatakan: saya tidak 

akan mempertaruhkan jabatan saya sebagai gubernur untuk kaharingan, 

berarti kan tidak ada upaya waktu itu”
114
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Berikut adalah penuturan dari informan Dra. Sisto Hartati, M.Si selaku kepala 

Bidang Hindu Kaharingan di Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang 

mengemukakan tentang upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

“Kami sudah turun lapangan dengan lembaga ke daerah untuk memberikan 

kejelasan, memang kami sadari sosialisasi tetang integrasi itu sejak tahun 80 

memang sangat-sangat sedikit. Makanya kami bekerja sama dengan lembaga 

tadi sampai ke penyuluh-penyuluh agama disni kami sudah upayakan untuk 

memberikan kejelasan pada umat, sebenarnya umat dilapangan itu, tidak 

terlalu menghiraukan masalah kelembagaan itu hanya ini kepentingan 

oknum-oknum”
115

.  

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palangkaraya bahwa Pemerintah 

Daerah hingga sekarang ini hanya memberikan pelayanan pencatatan identitas KTP 

dengan mencamtumkan identitas salah satu agama yaitu; Islam, Kristen, Katolik, 

Hindu, Budha, selain itu tidak berani mencantumkan karena tidak ada nomenklatur 

yang ditentukan oleh pemerintah.  

Bagi umat Hindu Kaharingan tetap identitasnya dicantumkan agama Hindu. 

Begitu pula dengan peresmian perkawinan diantara mereka setelah mendapatkan 

pengukuhan dari tokoh agama Hindu Kaharingan baru bisa diberikan pelayanan 

pengurusan pencatatan akta perkawinan. 

Dalam hal alokasi anggaran pembinaan, pelayanan keagamaan yang diberikan 

oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah 

maupun alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, pihak agama 
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Hindu selalu melibatkan langsung pengaturan dan pembagian baik Hindu Dharma 

maupun Hindu Kaharingan, sehingga pengaturannya disepakati dan diketahui dengan 

jelas oleh masing-masing pihak. Pada aspek tertentu volume alokasi dana pembinaan 

dan pelayanan keagamaan di kalangan Hindu Kaharingan lebih diutamakan 

dibandingkan Hindu Dharma, bila tingkat kebutuhannya sangat diperlukan. 

Menurut informasi Sekretaris MUI Provinsi Kalteng, kehidupan beragama 

masyarakat di Kalteng relatif kondusif, meskipun penduduknya terdiri dari berbagai 

suku, agama, dan budaya. Menanggapi keberadaan penganut agama Kaharingan di 

kalangan orang Dayak Kalteng, selama ini dirasakan saling berinteraksi secara wajar 

sebagaimana layaknya hubungan sesama kelompok lainnya.  

Kehidupan dan perilaku mereka sopan dan ramah terhadap siapapun termasuk 

para pendatang, bahkan saling tolong menolong selaku sesama umat. Di kalangan 

umat Islam hubungan dengan penganut Kaharingan ataupun orang Dayak yang 

beragama Hindu, Kristen dan Katolik dianggap hal yang biasa. 

Sejak integrasi Hindu Kaharingan dengan Hindu Dharma pada tahun 1980-an, 

masyarakat Umat Hindu Kaharingan sangat membutuhkan berbagai hak 

multikulturalisme:  

1. pembinaan keagamaan terhadap umat Hindu Kaharingan, seperti agama lainnya 

dalam keberlangsungan hidup beragama lokal. 

2. pelayanan keagamaan terhadap umat Hindu Kaharingan. 

3. Alokasi dana untuk segala kegiatan besar umat Hindu Kaharingan melalui 

Kementerian Agama Provinsi Kalteng dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota 

se-Kalimantan Tengah melalui nomenklatour agama Hindu. 
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4. mempertimbangkan rancangan peraturan daerah terkhusus pada umat Hindu 

Kaharingan, agar dapat berpayung dengan peraturan yang sah secara kepemerintahan 

dalam berkegiatan dalam kesahariannya.  

5. mengalokasikan para pengajar untuk umat Hindu Kaharingan dalam sektor 

pendidikan terkhusus di daerah pedalaman, tetapi hal ini masih terus di pertanyakan 

oleh umat di pedalaman sebab, pengajar yang datang untuk mengajar anak-anak 

mereka beragama Hindu tulen dan bukan orang asli dayak. Hal menjadi permasalahan 

bagi umat Hindu Kaharingan sebab tidak mungkin para pengajar bisa mengajarkan 

tentang Kaharingan karena dari segi bahasa saja mereka tidak bisa dan hanya tau 

agama Hindu, dan itulah yang ajarkan. 

6. memberi bantuan terhadap renovasi balai basarah yang mana gedung tersebut 

digunakan untuk segala kegiatan umat Hindu Kaharingan, dan di renovasi mengingat 

umat Hindu Kaharingan semakin banyak generasi. 

Berbagai harapan tersebut, tersebut sedikit banyak sudah di rasakan oleh umat 

Hindu Kaharingan, sudah meresa lega dan merasakan di ayomi dan mendapat haknya 

dalalm beragama di negara Indonesia ini, yang di katakan oleh Lewis, KDR. 

Bersambung dengan kelompok kontra dengan adanya integrasi tersebut dirasakan 

belum optimal. 

Lubis, S.Ag dari Pengurus Besar Lembaga Tertinggi MAKRI kelompok kontra 

dengan adanya integrasi dengan Hindu, mengirim surat ke Kapuslitbang Kehidupan 

Keagamaan tentang mohon dikeluarkan Keputusan Presiden yang Menjamin Umat 

Kaharingan Anggota MAKRI untuk melaksanakan aktifitas keagamaan. Isi 
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permohonan tersebut antara lain
116

:  

a)  MAKRI selaku Lembaga Tertinggi Umat Kaharingan berwenang melakukan 

pembinaan dan pelayanan keagamaan kepada umat Kaharingan di seluruh 

wilayah Indonesia;  

b)  Memberikan kebebasan kepada anggota MAKRI untuk melaksanakan acara-

acara ritual keagamaan Kaharingan, dan dapat mencantumkan Identitas Diri 

Beragama Kaharingan dalam mengisi kolom agama pada Kartu Keluarga (KK), 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada data-data lainnya;  

c)  Bagi umat Kaharingan yang menjadi PNS dan Anggota TNI, Polri serta yang 

menduduki jabatan-jabatan pemerintahan agar dilantik dan disumpah menurut 

tatacara agama Kaharingan, didampingi oleh Rohaniawan yang ditunjuk oleh 

MAKRI selaku Lembaga Tertinggi umat Kaharingan;  

d)  Menghindari penodaan terhadap Agama Kaharingan dan demi untuk menjaga 

kemurnian ajaran Agama Kaharingan, maka segala sesuatu yang berkaitan 

dengan Agama Kaharingan harus dikoordinasikan dengan MAKRI.
117
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              BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdarsarkan hasil kajian peneliti terhadap Politik Identitas Dan Hak 

Multikulturalisme Masyarakat Hindu Kaharingan Di Kalimantan Tengah, peneliti 

dapat meraik kesimpulan seperti berikut: 

1. Campur tangan pemerintah dalam mengayomi dan mengakomodir umat 

Hindu Kaharingan dalam penyatuan tujuan dari integrasi ke agama Hindu 

masih minim sehingga banyak terjadi gejolak di internal Hindu Kaharingan 

sendiri. 

2.  Pembentukan identitas politik yang dilakukan oleh masyarakat umat Hindu 

Kaharingan yang kurang lebih dari 30 tahun tersebut, menunjukkan 

keberhasilan untuk keberlangsungan hidup umat Hindu Kaharingan dengan 

adanya permohonan integrasi dengan Hindu. 

3. Masyarakat umat Hindu Kaharingan walaupun sudah berintegrasi dengan 

Hindu untuk masuk ke posisi struktur masyarakat untuk mengangkat 

keterwakilan mereka masih sangat minoritas, sebab banyak mengangkat 

keterwakilan mereka hanya sekedar dimanfaatkan aktor politik diluar Hindu 

Kaharingan. 
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4. Masyarakat umat Hindu Kaharingan, berhasil menuntut haknya yang 

menginginkan berpisah dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dan membentuk 

Provinsi baru yang sekarang berkembang pesat yaitu Kalimantan Tengah. 

5. Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan demi mencetak para 

akademisi dan pengajar untuk dapat mengikuti pendidikan yang ada, dapat 

bersaing dengan masyarakat lainnya agar dapat ikut menstransformasi strukur 

masyarakat unntuk kepentingan Hindu Kaharingan sendiri. 

6. Pada dasarnya yang mereka inginkan adalah keadilan pemerataan dalam 

pembagian dana untuk pembinaan dan pelayanan umat beragama, serta 

pelayanan publik yang akuntabel dapat dipertanggung jawabkan. Ada 

nomenklatur agama Hindu Kaharingan di Kementrian Agama Republik 

Indonesia menjadi dasar hukum. 

7. Kurangnya Pemerintah  menanggapi dari segi pendidikan Hindu Kaharingan 

yang di kabupaten dan desa untuk penyebaran guru dalam hal ajaran agama 

Hindu Kaharingan yang sampai saat ini umat masih mempertanyakan itu. 

8. Sampai saat ini pun pemerintah ikut serta dalam melakukan sosialisasi 

terhadap umat Hindu Kaharingan yang belum memahami integrasi dengan 

agama Hindu dan dilakukan penyebaran di setiap kab dan desa. 

6.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mengajukan 

beberapa rekomendasi untuk dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi 

pemerintah. Rekomendasi tersebut antara lain : 
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1. Para tokoh atau pimpinan dan penganut Kaharingan yang selama ini terjadi 

perbedaan pro dan kontra dengan integrasi Hindu Kaharingan dengan Hindu 

Dharma hendaknya mempunyai satu sikap kesatuan, sehingga tidak terjadi 

perseteruan antar penganut. 

2. Melakukan peningkatan sosialisasi ke umat Kaharingan yang belum 

memahami tujuan dari integrasi dengan Hindu, guna mengurangi gejolak 

penolakan dan memberhentikan isu Kaharingan akan menjadi Hindu bali. 

3. Meningkatkan perjuangan perhatian pemerintah dalam pemenuhan hak umat 

Hindu Kaharingan dari segi pendanaan, karena pendanaan menjadi salah satu 

hambatan untuk umat Hindu Kaharingan meningkatkan eksistensi dan 

perkembangannya. 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan memberi peluang lebih besar kepada 

umat Hindu Kaharingan dalam ranah pendidikan, serta berjuang dalam 

peluang beasiswa kepada umat Hindu Kaharingan agar dapat bersaing sama 

dengan lainnya. 

5. Memberi pengajar pada siswa dengan kepercayaan Hindu Kaharingan, karena 

dengan itu siswa dan pengajar dapat memahami apa yang dipelajari terkhusus 

tidak terhambatn pada bahasa yang sangat berbeda dengan agama Hindu dan 

Hindu kaharingan. 

6. Ikut campur tangan dalam merancang peraturan daerah yang mengatur 

kegiatan umat Hindu Kaharingan dengan layak dan bisa di sepakati oleh umat 

Hindu Kaharingan.  
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