
TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama :Dra. Sisto Hartati, M.Si selaku kepala Bidang Hindu Kaharingan di   

Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. 

Jabatan :Kepala Bidang Hindu Kaharingan di Kementrian Agama Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

Tempat   : kantor Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. 

Tanggal dan waktu : 06 Agustus 2016, pukul 10.00 WIB. 

 

Pertanyaan:  

1. Bagaimana pemerintah menanggapi tuntutan umat Agama Kaharingan agar dapat diakui? 

Jawaban: 

Jadi begini, perjuangan umat kaharingan untuk bisa diakui sebagai agama itu memang 

sudah sejak tahun 52 era 79 itu mereka sudah berjuang tokoh-tokoh kaharingan. Namun, 

memang karena waktu itu pemerintah kan punya aturan, tidak boleh membentuk agam baru, 

kalaupun kita mau membentuk agama baru itupun harus ada memenuhi syarat-syarat untuk 

membentuk agama baru. Oleh karena itu, di tahun 79 tokoh-tokoh kita berjuang untuk supaya 

kaharingan ini bisa diakui sebagai agama keliatannya mandek. 

Kemudian disarankan oleh pemerintah waktu itu pemerintah provinsi kalimantan tengah 

untuk di bina melalui dinas pendidikan dan kebudayaan, artinya di ayomi disebut sebagai aliran 

kepercayaan. Nah, tokoh-tokoh kita karena menganggap kaharingan itu bukan aliran 

kepercayaan mereka merasa bahwa kaharingan itu adalah agama  dulu namanya bukan 

kaharingan , agama helu, agama ngaju dan lain sebagainya. oleh karena itu mereka di sarankan 

untuk di bina melalui departemen pendidikan dan kebudayaan tidak mau karena di sana menjadi 

aliran kepercayaan bukan agama menurut mereka. 

Pertanyaan: 



2. Bagaimana umat Kaharingan meneruskan tuntutan mereka? 

Jawaban: 

Oleh karena itu mereka berjuang ke kementrian agama ke departemen agama maksudnya 

akhirnya di sarankan oleh departemen agama kalau memang pihak kaharingan menganggap 

bahwa itu adalah agama silahkan dilihat dulu dari 5 agama kalau membentuk agama baru tidak 

mungkin aturan waktu itu tidak membolehkan karena ada syarat-syarat kemudian di sarankan 

silahkan di lihat lihat, dari 5 agama yang ada ini, agama mana yang paling mendekat? Baik itu 

dari ritualnya, upacaranya maupun filsafat ajaran agamanya ini.  

Akhirnya mereka studi banding ke bali dan sebagainya. Kristen tidak mungkin, islam 

apalagi katolik sama, budha, hindu mungkin yang laing dekat menurut mereka waktu itu hanya 

mereka studi banding, nah ternyata setelah mereka datang ke bali untuk studi banding, oh 

ternyata umat tokoh-tokoh hindu  di bali, menyatakan wah ini kaharingan itu adalah hindi tertua 

di kalimantan sebenarnya, hanya saja pengaruh di daerah masing-masing yang membedakan itu, 

nah waktu itu di sarankan waktu itu kalau memang silahkan di bicarakan di tingkat tokoh-tokoh 

maunya bergabung kemana, akhirnya sepakat lah mereka untuk bergabung ke hindu. 

Pertanyaan: 

3. Seperti apa proses integrasi tersebut? 

Jawaban: 

Nah akhirnya prosesnya majelis alim ulama kaharingan belum ada hindu waktu itu, jadi 

majelis alim ulama kaharingan indonesia, bersurat ke parisada, dan parisada agama hindu 

indonesia, dan dirjen waktu itu bersurat agar umat kaharingan yang diwakili oleh pak lewis kdr, 

sebagai tokohnya waktu itu bersurat memohon agar kaharingan ini bisa bergabung dengan hindu 

itu prosesnya, ada dokumen ada. Akhirnya di balas oleh parisada  hindu darma indonesia pusat 



dengan bahwa mereka menerima penggabungan itu maka keluar lah SK 37. Yang di keluarkan 

oleh pemerintah dalam hal ini menteri agama yang di tandatangani oleh dirjen masyarakat hindu 

waktu itu. 

Pertanyaan: 

4. Bagaimana pelayanan kepada umat Kaharingan apakah sama seperti agama lainnya di 

Kalimantan Tengah? 

Jawaban: 

Sejak itulah umat kaharingan di kalimantan tengah itu mendapat pelayanan kalau 

sebelumnya gak mendapat apa-apa jadi sejak ada SK 37 sejak ada integrasi itu bisa bebas bisa 

melaksanakan upacara keagamaannya.   

Pertanyaan: 

5. Apakah integrasi itu menjadi masalah bagi umat Kaharingan yang tidak tahu tujuan dari 

integrasi tersebut? 

Jawaban: 

Dari itu tidak jadi persoalan setelah integrasi itu umat yang dari semua pelosok di 

kalimantan tengah ini, begitu integrasi terjadi tidak ada masalah tidak ada persoalan, akhirnya 

apa namanya kami kementrian agama juga apa namanya dengan SK yang di keluarkan oleh 

pemerintah yang menurut beberapa pakar hukum SK 37 itu SK yang di keluarkan oleh 

pemerintah yang sifatnya pegangan umat kita ini adalah SK 37. Yang menyatakan bahwa apa 

namanya lembaga majelis besar agama hindu kaharingan itu sebagai badan keagamaan jadi dia 

posisinya sama dengan parisada hindu dharma indonesia.  

Kami di pemerintah dua lembaga ini menjadi mitra kerja kami jadi sama sama jalan, 

kenapa dua lembaga itu menjadi mitra, karena untuk khusus fokus karena waktu itu era integrasi 



waktu itu ada isu, Kalau kalian integrasi dengan hindu  maka kalian akan menjadi orang bali, 

kaharingan hilang sempat ada isu itu. Oleh karena itu dengan SK 37 ini, menjawab itu artinya 

apa yang pernah apa yang ada ada menurut tata aturan kaharingan sejak leluhur kita ada sampai 

sekarang itu tetap di bina tetap di akomodir melalui majelis agama besar hindu kaharingan itu 

kemudian kawan-kawan kita yang dari bali jawa dan lain sebagainya, pembinaannya juga tetap 

melaui parisada juga, jadi kami tetap mengandeng dua lembaga ini. 

Pertanyaan: 

6. Siapa oknum yang melakukan penyebaran isu bahwa jika integrasi umat Kaharingan akan 

menjadi Hindu Bali? 

Jawaban: 

Itu sebenarnya hanya ulah oknum-oknum tertentu, mereka ingin lembaga yang saya 

sebutkan di atas tadi dari SK 37, itu mereka mereka ingin menghilangkan majelis besar agama 

hindu kaharingan itu menggantikan dengan majelis agama kaharingan. jadi tidak ada hindunya 

maunya mereka seperti itu, tapi kan kita intregrasi tahun 80 itu kan jika majelis agama 

kaharingan saja kita tidak di akui nanti, dengan sebagai pemeluk agama hanya saja ini sekarang 

ada lembaga diluar yang saya sebutkan tadi ada majelis agama kaharingan indonesia ada di 

palangkaraya. Orang yang menjadi motornya adalah majelis agama kaharingan indonesia itu 

adalah pak Suel motornya dia mantan pejabat di sini di kursi sini dia duduk itu sebenarnya ulah, 

bukan mereka tidak mengerti maksudnya ingin majelis agama hindu kaharingan itu hilang tapi, 

ini kan gak mungkin karena ini sudah Sknya pemerintah sementara, punya mereka tidak pakai itu 

tidak melalui perjuangan itu tidak melaui SK pemerintah mereka hanya terdaftar di notaris itukan 

beda artinya. 

 



 

Pertanyaan: 

7. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak meluas? Apakah dengan 

sosialisasi? 

Jawaban: 

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, sebarnya sih umat dilapangan itu 

umat gak terlalu menghiraukan masalah kelembagaan itu hanya ini kepentingan oknum-oknum. 

Pertanyaan:  

8. bagaimana cara untuk mempertahankan umat Kaharingan agar tidak tergoyah ke agama lain 

menyangkut permasalahan isu tersebut? Pasti banyak yang berpikir dari pada banyak masalah 

mending saya pindah ke agama lain. 

Jawaban: 

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 jai 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.  

 



 

Pertanyaan: 

9. mulai dari kapan melaksanakan sosialisasi integrasi ini? 

Jawaban: 

Kami sebenarnya dengan lembaga mulai tahun 80 itu sudah mulai melaksanakan 

sosialisasi yang hanya saja memang karena keterbatasan sumber daya kami untuk memberikan 

pelayanan tenaga kami sangat-sangat sedikit. 

Pertanyaan: 

10. Apakah ada UU atau peraturan lainnya, perda yang mrngatur tentang hindu kaharingan  ini? 

Jawaban: 

Belum ada, dan karena kita tidak membuat itu, karena kita sudah jelas dengan 

nomenklaturnya hindu produk hukumnya dengan hindu tidak ada dari pemerintah kalau pun 

nanti pemerintah daerah ingin membuat itu ya silahkan saja. 

Pertanyaan:  

11. Dalam program sosialisasi tersebut apakah ada kendala lain, selain dari sumber daya? 

Jawaban: 

Ya anggaran. kalau umat tidak ada masalah, malah antusias sekali mendengarkan apa 

yang kita sampaikan rata-rata mereka bisa memahami. Yang mempersulit kami ini adalaha 

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 setah n tidak semua kabupaten bisa di datangi, 

hanya kabupaten belum ke desa desa, syukur syukurlah pemerintah daerah tahun-tahun ini ada 

membantu dana untuk kami dalam sosialisasi. 



 

Pertanyaan: 

12.dalam program Sosialisasi yang dijalankan apakah masih konsisten masih sampai sekarang? 

Dan apakah memakai jadwal/fleksibel? 

Jawaban: 

Kita fleksibel saja, kapan kita bisa aja. Karena gini, kalau kami di pemerintahan kami 

bisa buat jadwal tapi kadang-kadang kami terkendala dengan jadwal keberangkatan sosialisasi 

itu hanya dari kami. kami membawa serta lembaga itu kami membawa serta orang-orang dari 

majelis kami membawa serta dari parisada supaya apa yang kami sampaikan ini benar-benar 

sampain ke umat, jadi kami berusaha memneysuaikan jadwal, artinya fleksibel saja. Kapan 

mereka bisa dan kami bisa. Saja agendakan memang setiap tahun harus ada kunjungan ke 

beberapa kabupaten dengan melalui-melalui pertemuan tokoh-tokoh di setiap kabupaten kami 

membawa serta mereka. 

Pertanyaan: 

13. Dari segi kegiatan apakah pemerintah ada ikut campur tangan atau mendanai? 

Jawaban: 

Dari segi tiwah kita tetap mendukung, selama ada usulan yang masuk ke pemerintah. 

Pertanyaan: 

14. Kebebasan hak aja saja yang diberikan pada umat hindu kaharingan dalam kehidupan sehari 

hari? 

Jawaban: 

Kebebasan di berikan sebebas besanya selagi tidak melanggar aturan UU dasar sama 

seperti agama lainnya.  



 

 

Pertanyaan: 

15. bagaimana dari sistem pelayanan administrasinya apakah adanya perubahan dari jaman 

sebelum integrasi hingga jaman setelah integrasi saat ini? 

Jawaban: 

Perubahan hanya saja di permasalahan pencantuman kolom agama di KTP, jika dulu ada 

yang menggunakan agama lain untuk formalitas kolom KTP. Jika sekarang umat dapat 

mencantumkan Hindu kaharingan yang resmi di kolom tersebut. Selebihnya, Tidak ada 

perubahan, dari segi pelayanan pun tidak ada perubahan. 

Pertanyaan: 

16. Untuk program yang di rancang pemerintah atau dari lembaga mana yang dijalankan lebih 

dominan? 

Jawaban: 

Sama-sama kami jalankan, kami kementrian berusaha netral dan mengimbangi dengan 

apa yang di rancang oleh lembaga umat Hindu Kaharingan. 

Pertanyaan: 

17. program di sekolah kurikulkum yang mempelajari tentang kaharingan apakah dimasukan? 

Jawaban: 

Kami sementara ini menggunakan kurikulum hindu secara umum itu kurikulum hindu, 

mengapa? Karena kan jika ujian yang keluar ujian hindu. Hanya saja kami sudah menyikapi 

dengan dalam buku-buku paket itu sudah ada muatan lokal kaharingan ada beberapa buku yang 

sudah masuk. 



 

 

Pertanyaan: 

18. Bagaimana tanggapan dari masyarakat di luar hindu kaharingan terhadap peleburan ini? 

Jawaban: 

Jadi, ada banyak bahasa miring, katanya kenapa ? dan orang juga ada berkata dengan 

adanya integrasi ini sengaja di buat, “untuk apa kalian integrasi dengan hindu kalian itu mau jadi 

orang bali nanti, lebih baik kalian jangan”. Makanya kadang-kadang umat inikan goyang dia, 

kemudian ngambang tambah ngambang bingung dia tambah lagi ada lembaga “kami ini 

Kaharingan bukan Hindu”. Akhirnya ngambang dan ya sudah kalian ikut kami saja yang aman 

pindah ke islam pindah ke kristen gitu kadang-kadang 

 

Nama : Drs. Walter S. Penyang.  

Jabatan :Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Ketua Lembaga Hindu 

Kaharingan Provinsi Kalimantan Tengah dan salah satu pendiri 

Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan. 

Tempat     :Sekretariat Balai Basarah Pusat Kalimantan Tengah. 

Tanggal dan waktu   :15 september 2016, pukul 09.00 WIB. 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pemerintah dalam mengakomodasi masyarakat Hindu Kaharingan? 

Jawaban: 

Pemerintah tidak ada upaya, yang berupaya untuk menangani masalah kaharingan ini 

adalah kita sendiri (warga dayak agama hindu kaharingan). Umat kaharingan itu sendiri melalui 

lembaganya, kalau pemerintah tidak ada upayanya untuk itu. Nah, kita yang memperjuangkan.  

Pertanyaan: 



Pada saat tahun 57? 

 

Jawaban: 

Itu dengan adanya SKDI (Serikat Kaharingan Dayak Indonesia). Jadi, kita secara 

formalnya itu ada yang organisasi, yang menangani masalah kaharingan itu munculah SDKI 

namanya di Tahun 50 (1950). Jadi SKDI itu muncul dalam rangka, ya kita orang dayak ini 

menuntut kepada pemerintah republik ini akan beberapa hal, yang pertama : kita 

memperjuangkan kaharingan itu agar bisa diakui sebagai suatu agama.  

Pertanyaan: 

Perjuangan untuk Menjadi salah satu agama yang ada di indonesia? 

Jawaban: 

Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa SKDI menuntut berdirinya 

kalimantan tengah ini berdiri sendiri, tidak bergabung dengan provinsi lain. SKDI berjuang 

melalui kongres, beberapa kali kongres di bauk lawa, menuntut itu. Sehingga kita ada eksistensi 

masyarakat dayak ini, supaya kita ini ada, jadi ada perjuangan kita terhadap provinsi ini 

sebetulnya.  

Pertanayaan: 

SKDI muncul untuk menuntut adanya Provinsi baru, kalimantan tengah? 

Jawaban: 

Iya, artinya orang dayak ini diakui agamanya, di akui kepercayaannya. Secara tidak 

langsung pemerintah memang iya iya aja kan, tapi secarta formal administrasi pemerintah itu, 

gak ada. Kenapa? Begitu republik ini merdeka yang di akui agama secara pemerintah itu kan 



hanya ada agama islam, agama kristen protestan, berkembang kan ini, ada khatolik, ada hindu, 

budha, baru-baru ada konghucu sudah ada di era reformasi, kita tertinggal terus tidak ada.  

Tidak ada pengakuan pemerintah bahwa kaharingan itu diakui pemerintah tidak ada. Tapi 

kira secara lokal ini, ya tetap memperjuangkan diri bahwa kita ini agama. Nah, pemerintah tidak 

serta merta untuk memberikan pengakuan terhadap kita. Itu kan kendala-kendala kita sesuai 

sejak dulu dari tahun 1950 sampai sekarang aja coba berapa?  

Pertanyaan: 

Kata orang-orang, ada beberapa upaya pemerintah, yaitu dileburkan ke hindu jadi hindu 

kaharingan itu adalah salah satu? 

Jawaban: 

Bukan 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 mentok terus dan 

puncaknya ini yang menjadi suatu kesulitan kita menteri dalam negri waktu itu ya kan ada 

mengeluarkan edaran untuk semua gubernur bupati seluruh indonesia ini, bahwa didalam KTP, 

masalahnya KTP awalnya selain agama yang disebutkan tadi itu, kalau ada nanti itu dikasih strip 

aja di agama.  

Artinya kalau saya yang kami isi kaharingan data diri strip di kasih strip begitu aja, 

berarti saya ini tidak beragama iya kan,  agama strip itu pemerintah republik di era orde baru. 

Karena surat edaran? Iya surat edaran, nah ributlah ini di kalimantan tengah ribut, tokoh-tokoh 

dan segala macam itu ribut. Ada yang memanfaatkan secara politik, bahwa kaharingan ini mati. 

Itu sempat ada? Wooo ada, ada yang mengibarkan bendera putih, bahwa kaharingan sudah gak 

ada. Ini dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik bergejolaklah tokoh-tokoh kita 



disana menuntut kepada pemerintah datang ke palangkaraya ini, tokoh-tokoh menuntut majelis 

karena kita kan ada majelis ulama kita waktu itu mendesak ini bagaimana ini jalan keluar, nah 

pak lewis selaku ketua umum puncaknya itu sudah diberikan mandat oleh umat untuk 

menghadap pemerintah bagaimana upaya untuk penyelesaian masalah ini. Sehingga kita bisa 

diakui.  

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pak lewis ini lama sudah, puncaknya itu sudah 

mendekati tahun 70an, 78 itu udah mulai ribut. Dengan memberikan surat mandat selaku ketua 

umum majelis besar alim ulama kaharingan indonesia, untuk memperjuangkan itu. Lewat inilah 

pak lewis kesana kemari berjuang ke jakarta kita konsutasi kepada pak gubernur aja disni tidak 

ada waktu itu gubernurnya pak gara malah bilang saya tidak akan mempertaruhkan jabatan saya 

sebagai gubernur untuk kaharingan, berarti kan tidak ada upaya waktu itu.  

Pertanyaan: 

Apa alasan beliau menyatakan seperti itu ada tidak pak? Kenapa tidak mau mempertaruhkan 

jabatannya untuk memperjuangkan Kaharingan? 

Jawaban: 

Kita tidak tau itu, karena itu kan sangat pribadi, beliau sebagai pribadinya ya sebagai 

gubernur kita menghadap karena yang menghadap itu pak lewis, bapak pak lewis itu sampai 

keluar dari binaraan pada saat itu. Bapak saya itu sampai keluar air mata, pak simal penyang 

karena beliau mengatakan maksud kita itu ya, tidak usahlah ngomong seperti itu kita sangat 

tersinggung sebetulnya kita melihat ya sebagai orang dayak pak gara waktu itu ya gak bantu kita 

itu terus terang itu, saya mengatakan seperti itu kaarena ini buktinya.  

Beliau mengatakan ini katanya pak lewis katanya bapak saya tidak akan saya pertaruhkan 

jabatan saya ini untuk kaharingan, kita dibiarkan gitu aja. Kita berjuang sendiri. Mestinya 



pemerintah saat itu bisalah bantu ya silahkan lah kita bisa bantu pak lewis bisa ke jakarta 

kasihlah bantuan perjalanan, tidak ada! Dari pemerintah daerah provinsi gak ada, kita sendiri. Ini 

fakta ini yang saya ceritakan ini, nah inilah kesulitan kita. Kenapa sebabnya kita lalu integrasi? 

Ya itulah munculnya dari situ, karena kita ini, umat kita kia ini menuntut binaan, gimana kita ini 

bisa seperti orang. Kita kan punya buku, kita kan punya tempat ibadah, kita kalau meninggal ada 

kuburan, masih tidak diakui kita sebagai agama. Kesulitan kita! Siapa yang bisa memberikan 

pembinaan? Pelayanan? Kepada kita seperti agama lain. Tidak ada kan? Itulah latar belakang 

kita integrasi lah kita dengan hindu, kenapa dengan hindu ini? Karena memang ada kesamaan, 

dekat, filosofinya kan dekat dengan hindu dari pada dengan agama yang lain, kenapa? Kita 

persamaannya dengan hindu inkan menggunakan sarana kalau kita upacara ada beras, mereka 

disana juga pakai beras, pakai tirta, air, kita juga air, ada tampung tawar disana juga ada 

percikan, kita menggunakan juga kita bikin pakai daun kelapa kita juga pakai, kalau ada bikin 

ketupat sanggar kebungan dan lain sebagainya kita pakai.  

Banyak persamaan hingga kesitu, sehingga dari filosofinya untuk pak lewis menghadap 

ke pemerintah, menghadap ke tokoh tokoh hindu bukan begitu saja hindu itu menerima tidak 

semudah itu, pak lewis di pertanyakan dengan beberapa pertanyaan, persoalan yang menyangkut 

hindu ini. Oleh sesepuh hindu di Indonesia, waktu pak Prof. Ida Bagus Sumantra yang kebetulan 

dia gubernur provinsi bali, mantan dirjen kebudayaan, Prof. Da Bagus Sumantra disitulah.  

Pertanyaan: 

Panjang prosesnya, masyarakat Kaharingan untuk memperjuangkan haknya seperti sekarang ini 

pak? 

Jawaban: 



Panjang prosesnya, tidak serta merta mereka menerima akhirnya karena ada persamaan 

itu ya udahlah integrasi kita, kaharingan ini dengan hindu tadi. Menghadaplah ke dirjen 

pemerintah keluarlah surat keputusan pemerintah pengakuan terhadap kita itu Sk 37 itu, tahun 

80. Itu SK pemerintah itu, yang menetapkan, menyebut, menama majelis besar agama hindu 

kaharingan ini sebagai badan keagamaan disinilah kita, dengan adanya kita payung hukumnya 

seperti itu kita mulai benah diri, kita kontak dengan parisadha dengan lain-lainnya, dan masalah 

ajaran itu ada surat edaran parisadha hindu dharma indonesia provinsi kalimantan tengah no 1.  

Menyatakan semua upacara kaharingan yang sudah dilaksanakan hidup berkembang dari 

dulu sampai sekarang itu harus tetap dipertahankan dilestarikan tidak ada perubahan tidak ada 

hindu itu memaksa kalau hindu itu seperti di bali, hindu itu seperti di india, hindu itu seperti di 

tanah toraja, hindu itu seperti di tanah karo tidak ada. Hindu kaharingan ini harus ngikutin seperti 

disana? Tidak. Yang hidup berkembang yang ada disni itu yang kita pelihara sekarang. 

Pertanyaan: 

Apa ada perubahan sistem administrasi yang dialami masyarakat Hindu Kaharingan sebelum dan 

setelah reformasi hindu kaharingan ini? 

Jawaban: 

Kita jalan aja, tidak ada masalah. Kita di KTP sudah bisa kita cantumkan agama kita 

hindu kaharingan, tidak ada masalah.  

Pertanyaan: 

Masih ada gak yang mencantumkan di KTP agama kaharingan, bukan Hindu 

Kaharingan?  

Jawaban: 



Banyak, yang kaya gitu. Karena tidak mengerti tadi banyak umat kita inilah tugas majelis 

itu sebetulnya, dalam rangka mensosialisasikan itu, karena kita sebagai badan keagamaan masih 

banyak orang-orang tua kita di pedalaman yang tidak mengerti, kakau kita cantumkan KTP kita 

kaharingan tidak ada keluar sekarang apalagi sistem elektronik agama kita kosong, kalau 

meninggal di daerah lain siapa yang ngurus? Itu satu problem buat kita.  

Karena tdak ada pengakuan seperti itu tadi, kami senang sekali kalau memang kaharingan 

bisa dijadikan agama, majelis ini segera seperti semula loh. Kalau kita mau diakui pemerintah 

keluarlah keppres, silahkan. Tapi kalau tidak ya seperti ini tidak papa, tidak masalah juga buat 

kami. Karena kami ajarannya tidak pernah berubah  

Pertanyaan: 

Berarti biar mendapat pengakuan dari Kaharingan ke Hindu kaharingan itu hanya penamaan aja 

pak? 

Jawaban: 

Penamaan saja, tapi hindu mengakui, oh ini ajaran ini adalah hindu tertua. Indonesia ini 

ya kaharingan ini itu pengakuan dari sesepuh hindu yang ada di bali Prof. Da Bagus Sumantra, 

kenapa dia katakan, karena sejarahnya hindu masuk di indonesia ini. Jadi kita kalau bicara soal 

itu ya tadi tidak ada masalah dan kita tidak ada pertentangan itu dengan hindu malah sekarang 

kita dapat tantangan dari orang kita sendiri pedalaman-pedalaman sana yang tidak mengakui, 

tapi nyatanya panaturan yang kita terbit itu dipakai upcara-upacara yang kita lakukan. ya datang 

juga kesini untuk meminta pelayanan, tidak ada masalah tapi memang ada kepentingan-

kepentingan tertentu yang saya jujur aja politik.  

Kepetingan-kepentingan tertentu ada juga orang-orang dayak ini orang kita 

memanfaatkan ini untuk kepentingan politik ada orang-orang dayak ini yang tidak senang bahwa 



kaharingan ini bersatu gitu. Dibuatlah konflik disebarkan lah bahwa kaharingan itu beda dengan 

hindu dibikin sepertinitu, selalu dikatakan itu, para pejabat-pejabat orang-orang dayak kita, 

banyak tapi kita punya cacatan aja tidak senang mereka woo kalian perjuangkan kaharingan, 

dulu? Tidak ada mereka dorong kita perjuangkan kaharingan sekarang banyakn orang-orang 

dayak kita yang mendorong kita tapi maaf mereka tidak kaharingan saya katakan orang dayak 

yang tidak kaharingan itu banyak yang mendorong kita malah dicari jalan kalau perlu kalian 

dekatkan ini, berangkatlah teman-teman yang lain ke sana mau menghadap presiden menteri ke 

sana, tidak, tidak bakal, sulit.   

Kurang apa majelis ini berjuang tahun 50 sampai saya katakan tadi itu kalau memang 

pemerintah itu mau, sulit. Kita sudah berulang ulang kali mengatakan ini bisa tidak ini? Tidak 

bisa! Masih pemerintah masih mempertimbangkan. Banyak faktor jadi jangan dipaksalah itu 

tidak bisa itu kita tidak maksalah ya, bagi kita ya bagi kami sekarang ini generasi ini ya kami 

tidak akan pernah memaksa-maksa kita cukup dengan yang ada ini. Karena kita sudah merasa 

terlindungi dengan agama kita tadi itu kita sudah bisa terlayani kita bisa hidup tenang kita bisa 

bangun namanya rumah ibadah banyak, kita bisa cetak buku, kita punya pusat pendidikan, 

perguruan tinggi ada sekolah tinggi agama hindu negri tampung penyang sudah negri disni yang 

sebentar lagi kita perjuangkan jadi institut untuk cikal bakal ini untuk generasi berikut ini.  

Kita cetak banyak oran-orang kita dari dayak ini kerja disitu, jadi dosen sekarang banyak 

nih sudah doktor itu akibat integrasi itu tadi. Kami punya kesempatan, kalau dulu mana? Bisa 

tidak kami dirikan sekolah? Tidak bisa! Positifnya begitu kita integrasi. Saya sudah bisa 

mendirikan PGI pendidikan guru agama hindu kaharingan parentas palangkaraya. Dulu mana ada 

kita bisa jadi pegawai, mana ada pegawai kita tidak punya agama, sebenarnya ada cuman tidak di 

akui.  



Pertanyaan: 

Apa ada pak peraturan daerah, UU yang mengatur tentang masyarakat Hindu Kaharingan ini? 

Jawaban: 

Tidak ada, kemarin saja ada mereka mau bikin perda perlindungan hak-hak adat saja. Jadi 

kaharingan mau dikatakan hanya adat saja, itu yang kita tidak terima di dayak ini. Soal adat ada 

bedanya dengan soal agama sumber adat kalimantan tengah ini dari kaharingan kami akui, tapi 

kami bisa pisahkan mana yang adat mana yang agama. Ritual agama tidak mungkin bisa 

dijadikan adat. Ya adat ya adat aja bisa, kemarin mereka mau bikin perda ada inisiatif DPR tapi 

itu tidak terjadi sampai sekarang mana, DPR aja mungij yang menundanya dulu gitu.  

Pertanyaan: 

Apa ada ikut campur tangan pemerintah dalam hal kegiatan –kegiatan besar yang dilakukan oleh 

masyarakat Hindu Kaharingan? 

Jawaban: 

Adalah mulai sekarang, sudah mulai terbukanya, ada. Misalnya ada upcara-upacara tiwah 

mereka bantu, upacara tiwah itukan upacara sakral rukun kematian akhir di kaharingan ini yang 

kita lakukan yang akan sebentar lagi ini, disni dipusatkan ini sedang di bikin disni, nanti pada 

bulan september. Ada tiwah, ada malah suatu kabupaten ini menjadi suatu momen, dipakai untuk 

menarik wisatawan dibuatlah tiwah itu secara massal kabupaten katingan. Pemerintah mungkin 

dia membantu dana menunjang. 

Pertanyaan: 

Mulai sejak kapan pemerintah memperhatikan masyarakat Hindu Kaharingan ini? 

Jawaban: 



Yang saya lihat perkembangkannya 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  

Pertanyaan: 

Bagaimana tanggapan masyarakat luas tentang berdiri dan proses agama Kaharingan dengan 

berintegrasi ke agama Hindu ini? 

 

 

Jawaban: 

Ya, mereka diam-diam aja apalagi dia itu beragama lain, walaupun mereka orang dayak, 

mereka acuh aja. soal agama kita ya agama kita yang berjuang bukan harus pemerintah.  

Pertanyaan: 

Apakah ada konflik dengan pihak lain/agama lainnya? 

Jawaban: 

Tidak ada, kita justru mensponsori untuk supaya ada rukun disni, tidak boleh ada 

pertentangan soal agama.  

 

Nama :Ibu Kuwu. 

Jabatan :Masyarakat Biasa. 

Tempat   : Kediaman Rumah Beliau. 

Tanggal dan waktu : 20 september 2016, pukul 16.00 WIB. 

 

Pertanyaan: 

Gimana masyarakat bisa memperjuangkan haknya biar bisa terayomi dan di akui bu? 

Jawaban: 



Sebenarnya itukan sudah beberapa tahun keinginan berintergrasi. Agama kaharingan ini 

kan seperti di lupakan, orang 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.  

Pertanyaan: 

Apa jabatannya para basir itu bu di masyarakat Hindu Kaharingan? 

 

 

Jawaban: 

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). Bapak saya basir saya sebagai anak sangat merasa tidak ada 

sama sekali pelajaran agama kaharingan, saya ikut agama kristen karena saya tidak dapat nila, 

karena agama itu dulu kan hanya 5 yang di akui.  

Kenapa kaharingan tidak diakui? Mungkin dulu itu seandainya tidak berintegrasi dengan 

hindu, mungkin saja ada agama hindu kaharingan. Jadi perasaan kami 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. Agama lain seperti islam dan kristen itukan datang dari negara 

lain, kalau dia memang orang dayak termasuk kalian itu pasti orang-orang leluhur kalian orang 

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 itu 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.  

Pertanyaan: 

Apa yang dirasakan masyarakat Hindu Kaharingan selama ini di lingkungan masyarakat luas? 

 

 

Jawaban: 

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 

eprdebatan batin. Orang menganggap ritual tiwah itu adat, sedangkan orang kaharingan 

menganggap itu agama kami. Tapi 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.  

Kita semua bisa menggunakan lawung(mahokat kepala orang dayak), menggunakan baju adat 

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

lain.  

Pertanyaan: 



Bagaimana peran dan tugas Lembaga Hindu yang diberi SK hukum selama ini terhadap 

masyarakat Hindu Kaharingan lainnya? 

Jawaban: 

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 

masyraklat luas di kalimantan tengah yang dapat di gunakan untuk kesahariannya.  

Bagaimana lembaga memberi batas aturan terhadap penggunaan yang bisa di ikuti 

masyaralat luas, yang mana yang tidak bisa artinya itu tidak bisa di ikuti karena ritual sakral 

umat hindu kaharingan sendiri. Kendala setelah integrasi dengan hindu dulu itu memang 

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

tidak bisa di terima oleh sebagian masyarakat umat kaharingan.  

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).  

Pertanyaan: 

Untuk sebagai masyarakat umat hindu kaharingan apakah sudah ada terlayani dari pemerintah? 

Seperti kesehatan, pendidikan dll? 

Jawaban: 



Cukup memadai yang saya rasakan, tapi jika dari segi pendidikan ya memang kena di 

pemerintah bidang bimas kan masih satu, mengikuti bimas hindu jadi untuk permasalahan 

anggaran terbagi, untuk dari lainnya ya seperti sumber daya, karena yang kita lihat sumber daya 

hindu kaharingan sendiri belum maju seperti sumber daya agama lainnya. Tetapi pemerintah kita 

sangat bersyukur dalam waktu yang bertahun-tahun ada memberi perhatian yang vukup lah 

untuk kami, dalam artian unutk 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 budha. 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).  

 

Nama : Parada, S.Ag.,M.Si. 

Jabatan : ketua umum pemuda hindu kaharingan pusat. 

Tempat     : Sekretariat Balai Basarah Pusat Kalimantan Tengah. 

Tanggal dan waktu   : 16 september 2016, pukul 10.00 WIB. 

Pertanyaan: 

Seberapa jauh pemerintah memperhatikan dan memberikan pelayanan ke umat Hindu 

Kaharingan pak?  

Jawaban: 



Jauh dari akuntabilitas kata orang, oleh kenapa? Karena tidak sesuai karena jika sesuai 

dengan jumlah umat harus jujur jangan berbohong bahwa hindu kaharingan ini adalah tersebesar 

kedua setelah muslim. Dan pelayanan harus sebenarnya adil, tetapi ternyata di dalam 

perjalanannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pemerintah.  

Pertanyaan: 

Terus bagaimana umat Hindu Kaharingan menanggapi hal itu pak? 

Dan kami sebagai umat hindu kaharingan tidak menangis dengan hal itu, karena kita 

selalu di bentur benturkan oleh sesama kami, di benturkan ada sesuatu seperti di adu domba 

antara kami sendiri. Ada yang setuju integrasi ada yang tidak setuju, padahal yang tidak setuju 

integrasi itu adalah penikmat integrasi itu sendiri, dan itu sengaja di buat seperti itu oleh aktor 

aktor intelektual oleh aktor aktor politik karena mereka tidak ada lagi domba-domba sesat di 

kalimantan tengah. mereka yang melaksanakan peraturan pemerintah siapa pun yang ingin 

mengubah agama orang secara paksa akan terkena hukuman, lahan bebas sudah tidak ada lagi di 

kalteng sudah beragama semua 

Pertanyaan: 

tapi apa ada upaya pemerintah dalam hal itu?  

Jawaban: 

Malah pemerintah yang condong mengadu domba kami contoh masalah dana, dana kami 

di pisah pisah kepada makri kepada bakdi kepada mereka yang membuat aliran sendiri, di kasih 

pemerintah juga coba kalau pemerintah jujur apakah mereka lembaga agama? Apakah mereka 

itu, kan yang diberikan bantuan itu adalah lembaga agama. kantor gubernur itu sudah menyalahi 

aturan karena punya mereka hanya LSM, bukan lembaga agama. Tetapi walaupun begitu kami 



sebagai pengurus tetap berupaya melayani umat semampu mungkin dengan dana sendiri dengan 

dana yang ada saja. 

Pertanyaan: 

Bagaimana cara lembaga melayani umat Hindu Kaharingan? 

Jawaban: 

Dari masyarakat kami mengumpulkan dengan 2rb saat sembahyang dengan seribu itu aja 

yang kami gunakan akan melayani semampu kami. Makanya di pengurus lembaga disni orang-

orang yang sosialnya tinggi saja. Kalau ingin jadi pengurus dengan sosialnya tidak ada, siap siap 

ditinggal. Karena di lembaga ini tidak hanya mengharapkan namanya terpampang begitu saja, 

tetapi kinerja.  

Pertanyaan: 

Berarti tidak ada sama sekali upaya pemerintah atau memperhatikan masyarakat Hindu 

Kaharingan ini? 

Jawaban: 

Kalau kota Palangkaraya, hanya waktu tahun Pak Riban ini saja yang ada, seperti 

perhatiannya, seperti untuk gedung kita, balai ini seperti yang kita lihat ada perubahan, dan untuk 

tiwah ini, memang akan di programkan untuk tiwah, dan untuk lembaga ini juga ada juga biaya 

opersional walaupun tidak besar.  

Pertanyaan: 

Kalau dari hindu kaharingan sendiri apa hak yang belum terpenuhi pak?  

Jawaban: 

Masalah hak kami yang belum terpenuhi di republik ini ya keadilan itu tadi, masalah 

anggaran itu tadi, selama ini tidak pernah, ya hanya di pandang sebelah mata saja, contoh kita 



rasakan di kalimantan tengah, sebagai orang dayak, apa yang orang ketahui tentang kalimantan 

tengah ini? Paling orang tahu hanya kulit luarnya saja bahwa ada kaharingan agama disini, hanya 

kulit luar, apa itu kaharingan anda tidak ada tahu. In formasi tentang kaharingan itu yang ditutup 

selama ini, tidak pernah dibuka.  

Nah contohnya, festival film, ada festival itu merajut cerita leluhur, apabila 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 langsung tidak bisa 

aja kata mereka”. Padahal sumber budaya adat yang ada di kalimantan tengah adalah kaharingan.  

 

 

Pertanyaan: 

Berarti semisal pemerintah menilai ini berbau budaya kaharingan apa langsung tidak di loloskan 

pak ya? 

Jawaban: 

Iya. Artinya biar kita ikut bagaimana pun tidak ada akan, makanya untuk anak-anak 

sanggat binaan kaharingan aku mengarahkan tidak akan ikut lomba-lomba apapun yang berbau 

tentang budaya dan segala macam, biar di kalangan mereka saja, begitu saja.  

Pertanyaan: 

Alasannya apa pak seperti itu? 

Jawaban: 

Iya, tanyakan pada panitia saja, pelaksana saja, contoh film merajut leluhur. Coba lihat 

hasil film tersebut, kami ada membuat hasil film tentang sandung, apakah sandung itu tidak 

merajut cinta leluhur?  



Pertanyaan: 

Apa alasan mereka menutupi itu apa pak? 

Jawaban: 

Iya itu, karena kata mereka terlalu agama, kira-kira seperti itu. Sebenarnya banyak hak 

yang tidak terpenuhi oleh pemerintah. Seperti di kantor gubernur sajalah, sangat sulit bagi kami 

untuk menembus itu untuk menjadi tukang sapu saja sangat sulit. 

Pertanyaan: 

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

 

 

Jawaban: 

Iya, kami sekeluarga sekandung ini, anak pak Lewis sudah 25 tahun jadi anggota dpr, 30 

tahun jadi anggota dpr, dari kalteng ini tidak ada apa-apanya ikut membangun kalteng ini. Bisa 

menjadi PNS itu lewat departemen agama, iya semua dari kami.  

Pertanyaan: 

Jika perda-perda yang mengenai tentang hindu kaharingan, seperti melayani, mengatasi dll 

peraturan tersebut? 

Jawaban: 

Ada saja yang namanya, tapi sudah digunakan untuk kepentingan lain, kepentingan 

politik.  

Pertanyaan: 

Tidak terasakan oleh umat hindu kaharingan sendiri? 

Jawaban: 



Tidak ada, malahan mereka ingin mengadatkan agama kami, tidak boleh itu. Seperti 

hinting pali jadi adat bayangkan! Hinting pali itu agama murni jelas agama sudah. Seperti tiwah 

di koran di katakan acara adat, kalau ada t yang muslim pun bisa di tiwahkan, kristen pun. Ini 

murni ritual agama, nah lihat seperti mereka (beberapa pemuda umat hindu kaharingan yang ikut 

mendengarkan wawancara ini) harusnya lebih di perhatikan generasi penerus kita, mahasiswa-

mahasiswa seperti dari seruyan (kabupaten dari provinsi kalimantan tengah) 

Jika melihat kita juga bantulah mereka dalam beasiswa! Ini tidak ada sama sekali sangat 

kesulitan dalam dinas yang membidangi masalah ini. Maka dari itu saya dengan mereka ini saya 

katakan kita sama-sama, makan sama makan, sama-sama kita berjuang dari sini, disni tempat 

kita berkumpul.  

 

Pertanyaan: 

Untuk yang desa sendiri pak, bagaimana masyarakat Hindu Kaharingan dalam 

perkembangannya? 

Jawaban: 

Lebih makin lagi, ini mereka rasakan sendiri. Seperti perusahaan-perusahaan itu yang di 

ambil tanah mereka ini. Tempat mereka menempatkan sandung (kuburan tulang) kakek nenek 

mereka, tanpa pernah memperhatikan masyarakat setempat.  

Pertanyaan: 

Apakah ada izin kepada masyarakat setempat yang mempunyai tanah adat itu pak? 

Jawaban: 



Tidak ada sama sekali. Makanya jangan heran 10 tahun setelah kita berdua ini ngomong, 

akan bisa terjadi kerusuhan besar masyarakat dengan perusahaan karena tempat mereka untuk 

makan tidak ada lagi.  

Pertanyaan: 

kalau dari LSM, apa ada dukungan terhadap perjuangan dan perkembangan masyarakat hindu 

kaharingan secara terus-menerus? 

Jawaban: 

LSM contohnya saja seperti AMAN, mereka malahan menjual kami adalah isu 

kaharingan, seperti di isukan agama lokal lah, agama apalah. Jika saya bisa berpendapat itu akan 

menjadi kepentingan pribadi, bukan kepentingan warga hindu kaharingan ini, karena apa? 

Mereka tidak pernah kordinasi dengan lembaga-lembaga kaharingan yang ada ini.  

Pertanyaan: 

Tempat ibadah yang ada apakah di dirikan umat hindu kaharingan sendiri atau ada campur 

tangan pemerintah? 

Jawaban: 

Dulu pertama kali di buat disni umat hindu kaharingan sendiri yang mendirikan dengan 

tokoh kalimantan tengah Tjilik Riwut dan upacara ritual kita selalu di laksanakan. Kalimantan 

tengah ini di dirikan oleh tangan-tangan leluhur tapi selarang tidak lagi.  

 

 


