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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

Suku Dayak merupakan sebuah Suku Etnik dari Pulau Kalimantan, dengan 

persebaran yang sangat luas dan memiliki sub-sub suku yang tersebar di setiap 

kabupaten maupun kota. Menurut buku Upacara Tradisional (Upacara 

Kematian) Daerah Kalimantan Timur (1984) Suku Dayak Bahau adalah salah 

satu rumpun suku Dayak yang berada di daerah Kalimantan Timur tepatnya di 

wilayah Kabupaten Kutai, Kecamatan Long Iram, Desa Tering Lama. Penduduk 

Desa Tering Lama, dan Desa Tukul desa Long Daliq adalah Suku dayak Bahau 

Saq. Semuanya adalah penduduk asli yang jumlahnya meliputi 1.070 jiwa atau 

325 kepala keluarga. Secara geografis suku Dayak Bahau dapat diklasifikasikan 

melalui penyebaran sukunya, pola perkampungannya, dan mata pencaharian.  

 

A. Geografis 

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah kurang lebih 211.440 

km2 terletak di daerah katulistiwa antara 113.44’BT, 119.00’ BB dan 4.241-2.25 

LU. Sebelah utara berbatasan dengan Negara Malaysia, sebelah timur berbatasan 

dengan selat makasar, sebelah barat berbatasan dengan pegunungan Iban dan 

pegunungan Muller (elib.unikom, 2011). 

 

Gambar 1. Batas wilayah Kalimantan Timur 

(Sumber: 
http://4.bp.blogspot.com/_22st2V4Cvjk/TGaRy_YwOzI/AAAAAAAAEvk/AVjbUVD1b

KE/s1600/Borneo.jpg) 

http://4.bp.blogspot.com/_22st2V4Cvjk/TGaRy_YwOzI/AAAAAAAAEvk/AVjbUVD1bKE/s1600/Borneo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_22st2V4Cvjk/TGaRy_YwOzI/AAAAAAAAEvk/AVjbUVD1bKE/s1600/Borneo.jpg
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Menurut buku Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah 

Kalimantan Timur (1984) disebutkan bahwa persebaran Suku Dayak memiliki 

tujuh titik lokasi yang terdiri dari beberapa kecamatan dan setiap kecamatannya 

terdiri dari beberapa desa. Kecamatan Muara Ancalong terdiri dari desa Long 

Mak, Melau, Long Bentuk, Long Pajeng dan Long Lies. Kecamatan Muara 

Wahau (desa Nikes, Reah, Bing Yoq Ruay, Babeq Ray, dan Bankes), Kecamatan 

Kembang Janggut (desa Loy beleh, Modang, dan Buluksen), Kecamatan Melak 

(desa Muyub ilir), dan Kecamatan Long Bagun (desa-desa Long Bagun Ulu, Long 

Hurai, Mamahak ulu, Mamahak ilir, Long Melahan, dan Long Bagun Ilir). Selain 

itu juga terdapat Kecamatan Long Pahangai yang terdiri dari beberapa desa seperti 

Long Pahangai, Long Tijoq, Liu Mulang, Naha Aru, Long Isun, Datah Nahan, 

Lirung Ubing, Long Lanuk, Long Pokoq, dan Belang Kerahang. Sedangkan 

Kecamatan Long Iram, yaitu desa Tukul, Tering Lama, Memahak Tekaq, Long 

Daliq, Uyah Halong, Muta Ribaq, Long Hubung, Muara Ratah, Long Golo wang, 

dan Lokan.  

Beberapa kecamatan tersebut telah memiliki pola perkampungan dengan 

letaknya yang memanjang yang disebut sebagai Rumah Lamin. Dahulu Rumah 

Lamin digunakan sebagai tempat tinggal Raja maupun Bangsawan. Namun, 

seiring dengan perkembangan zaman, Rumah Lamin kini hanya di gunakan 

sebagai balai pertemuan dan tempat penyelenggaraan upacara adat, untuk 

masyarakatnya sendiri sekarang sudah tinggal di rumah-rumah tunggal.  

 

B. Sosial – Budaya 

Suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan memiliki beragam Sub Suku dan 

memiliki sejarah yang berbeda. Menurut J. U. Lontaan, 1975 dalam jurnal J 

Yonathan (2012) Kelompok Suku Dayak, terbagi dalam sub-sub suku yang 

kurang lebih 405 sub. Masing-masing sub suku memiliki adat istiadat dan budaya 

yang hampir mirip terutama pada bahasa.  

Menurut Depdikbud (1984) dalam bukunya Upacara Tradisional (Upacara 

Kematian) Daerah Kalimantan Timur Suku Dayak Bahau mendiami wilayah 

Kabupaten Kutai, Kecamatan Long Iram, Desa Tering Lama. Penduduk Desa 

Tering Lama, dan Desa Tukul desa Tukul desa Long Daliq adalah Suku Dayak 

Bahau Saq. Jumlah total penduduk dari Suku Dayak Bahau yang mendiami 
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wilayah ini ada sekitar kurang lebih 1.070 jiwa atau 325 keluarga. Suku Dayak 

Bahau menganut sistem kepercayaan khatolik, sekitar 90% masyarakat nya 

menganut kepercayaan khatolik, dan sisanya menganut sistem kepercayaan 

animisme.  

Masyarakat Suku Dayak Bahau memiliki mata pencaharian yang beragam 

diantaranya adalah  berladang dengan sistem ladang berpindah yang berarti 

mereka tidak hanya memiliki satu ladang saja. Kemudian mata pencaharian yang 

kedua adalah berburu hewan seperti babi, kura-kura, kera, rusa, dan beruang. 

Mereka berburu dengan menggunakan bantuan dari hewan anjing untuk melacak 

keberadaan hewan-hewan buruan dan setelah itu mereka menggunakan parang 

atau tombak untuk menangkap hewan buruan itu. Lalu mata pencaharian Suku 

Dayak Bahau yang selanjutnya adalah meramu berbagai macam bahan-bahan 

yang berasal dari hutan, sebagai contoh nya adalah daun-daunan, dammar, kayu, 

rotan, buah-buahan. 

 

Gambar 2. Masyarakat Suku Dayak Bahau yang sedang berburu 

(Sumber: kebudayaanindonesia.net) 

 

Pada Gambar 2  merupakan teknik berburu burung masyarakat Suku Dayak 

Bahau dengan menirukan suara hewan tersebut. Biasanya, Suku Dayak Bahau 

melakukan perburuan dengan bersama-sama atau dalam satu kelompok. 
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BAB II 

WUJUD BUDAYA 

 

Suku Dayak Bahau memiliki budaya yang khas, yang tidak dimiliki oleh 

suku lainnya. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana wujud budaya 

yang ada pada masyarakat Suku Dayak Bahau diantaranya Budaya Ide/Konsep 

dan Budaya Tindakan. 

  

A. BUDAYA IDE/KONSEP 

Budaya ide/konsep lebih mengacu pada pemikiran ataupun sistem yang 

diterapkan dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak Bahau, terdapat beberapa 

budaya ide/konsep yang ada dalam Suku Dayak Bahau diantaranya Sistem 

Kekerabatan, hubungan Sosial Dalam Kesatuan Hidup Setempat dan Stratifikasi 

Sosial. 

a. Sistem Kekerabatan 

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga 

yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan (T. 

Panggabean, 2014), sehingga dapat dikatakan Sistem kekerabatan 

merupakan sebuah sistem yang dapat menggambarkan silsilah sebuah 

keluarga. Sistem kekerabatan juga bisa disebut sebagai unit sosial yang 

memiliki hubungan darah seperti keluarga. Pada sistem kekerabatan ini 

akan dijelaskan pula mengenai Macam Sistem Kekerabatan dan Kelompok 

Kekerabatan. 

Dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak, bentuk kekerabatan yang 

mereka terapkan dalam kehidupan kekeluargaannya adalah Prinsip  

kekerabatan bilateral yaitu menghitung hubungan masyarakat melalui 

laki-laki dan sebagian perempuan (Depdikbud, 1984:14). Pada Masyarakat 

Suku Dayak Bahau juga menerapkan sistem ambilineal dengan 

menggolongkan harta milik keluarga. 

Pada zaman dahulu kelompok kekerabatan yang diterapkan suku dayak 

bahau adalah kelompok ambilineal. Namun, kini sistem Utrulokal sudah 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia Utrulokal merupakan adat yang memberi kebebasan kepada 

pasangan pengantin baru untuk tinggal menetap di dekat keluarga suami 

atau istri. 

b. Hubungan Sosial Dalam Kesatuan Hidup Setempat 

Dalam makalah Baiquni Abdillah (2011) tentang Gotong royong 

cermin budaya Bangsa dalam Arus Globalisasi mengatakan Gotong 

royong memiliki pengertian bahwa setiap individu dalam kondisi seperti 

apapun harus ada kemauan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memberi 

nilai tambah atau positif kepada setiap obyek, permasalahan atau 

kebutuhan orang banyak disekeliling hidupnya. Sistem kerjasama ini tetap 

lestari di kalangan pedesaan, karena pada kalangan masyarakat perkotaan 

sudah jarang dilakukan, hal ini disebabkan karena kesibukkan 

masyarakatnya. Suku Dayak Bahau masih menerapkan gotong royong 

dalam kehidupan sehari-hari guna mengakrabkan antar sesama 

masyarakat. 

Dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak Bahau, gotong royong 

dilakukan hampir setiap acara, sebagai contoh pada saat akan 

melaksanakan upacara perkawinan para warga gotong royong untuk 

membantu yang akan menikah mempersiapkan tempat maupun barang-

barang yang dibutuhkan. Bahkan saat berburu mereka melakukan gotong 

royong, hasil yang mereka dapat akan dibagi sama rata per orangnya. 

 

Gambar 3. Hasil Buruan masyarakat 

(Sumber: tercreative.blogspot.com) 
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c. Stratifikasi Sosial 

Drs. Syarif Moeis dalam bahan ajar Mata Kuliah Struktur dan 

Proses Sosial mengatakan bahwa Stratifikasi Sosial adalah pembedaan 

penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat 

(hierarkis). Stratifikasi sosial juga bisa di sebut sebagai penggolongan 

orang-orang yang berada dalam lapisan-lapisan masyarakat. Pada 

stratifikasi sosial terdapat golongan keturunan dan lapisan masyarakat. 

Suku Dayak Bahau memiliki strata sosial, sama seperti suku-suku 

bangsa lainnya di seluruh Kepulauan Indonesia. Terdapat golongan Raja, 

Bangsawan, Kepala suku disatu pihak sedangkan di pihak lain terdapat 

golongan rakyat biasa/ orang awam. Golongan raja adalah golongan yang 

paling berkuasa dibandingkan golongan-golongan lain. Bangsawan adalah 

golongan keturunan yang terhormat, bangsawan masih mempunyai 

hubungan dengan raja, biasanya anak atau saudara. Kepala suku adalah 

orang yang paling punya wewenang, segala hukum adat dan upacara adat 

dipimpin oleh kepala suku. Golongan rakyat biasa/orang awam adalah 

tingkatan golongan terendah dalam strata sosial, atau dalam kata lain 

orang biasa adalah masyarakat. 

Dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak Bahau terdapat beberapa 

lapisan-lapisan masyarakat. Lapisan – lapisan masyarakat yang terdapat di 

kalangan Suku Bangsa Dayak Bahau menurut buku Adat dan Upacara 

Perkawinan Daerah Kalimantan Timur diantaranya Hipui ( kepala suku), 

Penggawa (turunan bangsawan), Panyin (rakyat biasa), Amin (rakyat biasa 

yang paling rendah tingkatan nya di kampong), Dipan (rakyat biasa yang 

mengabdi pada bangsawan) jika dalam jawa biasanya di sebut abdi dalem, 

Halut (tawanan perang asal bangsawan dari kampung yang di kalahkan), 

Hulun (budak tawanan perang  suku yang khusus ditawan dan dibunuh 

pada waktu meninggalnya kepala suku untuk mengiringi arwah kepala 

suku). 
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Gambar 4. Seorang Kepala Suku 

(Sumber: pampangsuniaso.wordpress.com) 
 

Pada Gambar 4 merupakan kepala suku dari Suku Dayak Kenyah. Suku Dayak 

Bahau memiliki adat istiadat yang hampir sama dengan Suku Dayak Kenyah 

karena masih dalam satu rumpun yang sama, sehingga penampilan kepala suku 

keduanya pun hampir sama. 

 

 

Gambar 5. Golongan Pinyin atau masyarakat biasa 

(Sumber: http://kusmantojailani.blogspot.co.id/2012/12/dayak-bahau_20.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kusmantojailani.blogspot.co.id/2012/12/dayak-bahau_20.html
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B. BUDAYA TINDAKAN 

Budaya Tindakan mengacu pada tindakan yang dilakukan masyarakat 

Suku Dayak Bahau. Dalam kehidupan tindakan masyarakat dapat berwujud 

seperti Upacara Perkawinan Adat dan Upacara Kematian Adat. 

 

a. Upacara Perkawinan Adat 

Upacara perkawinan adat merupakan sebuah ritual yang harus 

dilalui oleh pasangan yang akan menikah sesuai dengan hukum serta tata 

cara adat Suku Dayak Bahau (Noberta Mebang, 2014). Pada dasarnya 

tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mengikat sepasang 

pemuda dan pemudi yang sudah berkomitmen untuk hidup bersama. 

Namun, pada Suku Dayak Bahau tujuan dari perkawinan juga sebagai 

penambah anggota keluarga baru. Didalam kehidupan keluarga Suku 

Dayak Bahau, jika mempunyai anak perempuan merupakan sebuah 

keberuntungan karena jika mereka menikah akan bertambah jumlah 

anggota keluarga laki-laki didalam keluarga tersebut. Biasanya semakin 

banyak pria dalam suatu keluarga yang tinggal bersama, makin makmurlah 

keluarga diharapkan dapat mengerjakan ladang serta membuat ladang. 

Dalam masyarakat Suku Dayak Bahau, perkawinan ideal yaitu 

perkawinan  yang didasarkan pada lapisan masyarakat yang sama 

walaupun berbeda golongan suku dan bangsanya. Asas perkawinan ideal 

yang selalu dipegang teguh adalah monogami. Terdapat beberapa tata cara 

yang harus dilakukan oleh kedua mempelai sebelum melaksanakan 

upacara pernikahan. Diantaranya adalah Mantab Hawaq, Perkawinan 

Gantung, Mantab Aliiw, Besahuq, Perkawinan Poligami, Nga’ap Aliiq. 

Perkawinan Meminang (mantab hawaq). Meminang biasanya di 

lakukan oleh pihak lelaki saja, dengan membawa telanaq kedab atau 

dalam kata lain yaitu seserahan/hantaran. Dalam kehidupan masyarakat 

jawa biasanya upacara ini disebut sebagai tembungan (Depdikbud, 

1987:107) 

Perkawinan Gantung. Perkawinan piyaan yoong (tunggu ayun) 

Maksutnya adalah melamar pemudi pada waktu ia masih kecil (dalam 

ayunan) oleh pihak pemuda dan apabila sudah dewasa akan dikawinkan. 
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Menurut buku Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur 

(1984).  

Perkawinan mantab aliiw (tunggu hasil) Hal ini sudah 

direncanakan kedua belah pihak orang tua sejak anak mereka masih dalam 

kandungan (sudah dijodohkan) tapi, sama-sama melahirkan anak 

perempuan maka akan dijadikan saudara. (Depdikbud,1987:108) 

Perkawinan Luar Biasa (Besahuq). Perkawinan ini Terjadi apabila 

ada hubungan perkawinan antara lelaki dan wanita yang masih terikat oleh 

hubungan kekeluargaan dekat. (Depdikbud,1987:108) 

Perkawinan Poligami. Bentuk perkawainan ini hanya terjadi di 

golongan bangsawan (hipui) pada zaman dahulu. Perkawinan ini hanya di 

ijinkan dengan pembayaran denda adat yang tinggi. (Depdikbud, 1987: 

108) 

Perkawinan Darurat (Nga’ap Aliiq). Perkwinan ini dapat terjadi 

apabila kedua belah pihak telah melanggar adat susila. (Depdikbud, 1987: 

108). 

 

Gambar 6. Upacara Perkawinan Suku Dayak Bahau 

(Sumber: http://nobertamebang.blogspot.co.id/2014/01/upacara-upacara-adat-

dayak.html) 

 

Dalam masyarakat Suku Dayak Bahau, syarat-syarat untuk kawin 

sama dengan masyarakat di suku bangsa lain pada umumnya, tidak ada 

syarat-syarat khusus yang diterapkan. Pada intinya, jika ingin menikah 

pasangan ini sudah bisa berkomitmen dan bertanggung jawab dengan 

kehidupan mereka setelah menikah nantinya.  
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Pemuda dan pemudi Suku Dayak Bahau bebas memilih siapa calon 

pasangan hidup yang akan menemani nya nanti, namun di satu sisi lain 

mereka juga bisa melalui perjodohan orang tua mereka. Biasanya, pemuda 

dan pemudi Suku Dayak Bahau memiliki kesempatan saling berkenalan 

jika pada saat diadakan pesta-pesta adat, di situlah kesempatan para 

pemuda dan pemudi ini saling berkenalan antara satu sama lain. 

 

1. Upacara-Upacara Sebelum Perkawinan 

Terdapat tata cara yang harus dilakukan sebelum acara perkawinan, 

diantaranya Paksik, dalam paksik pun terdapat dua jenis yakni Paksik 

Bangau dan Paksik Aya’ (Depdikbud, 1987:112) 

Perkenalan dan pertunangan “Paksik” dalam Suku Dayak Bahau 

tahap pertama yang di lakukan adalah perkenalan. jika pada perkenalan itu 

keluarga sudah saling cocok, maka kedua belah pihak akan segera 

melaksanakan penentuan tanggal pernikahan kedua mempelai. Dalam 

masyarakat dayak bahau, upacara paksik dilaksanakan dengan dua cara 

Paksik Bangau (Paksik Bangau ini di laksanakan jika salah seorang dari 

mempelai akan pergi jauh, guna dari Paksik Bangau menurut buku Adat 

Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur ini adalah untuk 

mengikat terlebih dahulu sang mempelai sebelum ia pergi jauh. Adat 

paksik bangau di laksanakan pada waktu malam hari, dimana si pemuda 

diarak ke rumah si gadis dengan membawa telana kelaap. 

Paksik Aya’ (Paksik Aya’ adalah upacara adat yang dilakukan untuk 

mengikat kedua mempelai dalam satu ikatan sehari sebelum hari 

perkawinan dimulai. Paksik aya’ juga di laksanakan pada waktu malam 

hari. (Depdikbud, 1987:112) 

 

2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan 

Perkawinan adalah sebuah acara yang sangat sakral dikalangan 

masyarakat, oleh karena itu perkawinan menjadi sesuatu yang istimewa. 

Persiapan yang dilakukan pun harus secara matang dan tepat agar 

perkawinan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan keinginan. 

Dalam upacara perkawinan Suku Dayak Bahau, mereka juga 
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mempersiapkan perkawinan dengan sangat matang dan terencana. Berikut 

adalah beberapa tahap dari pelaksanaan perkawinan Suku Dayak Bahau 

menurut buku Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur 

(1987) Hari pertama keluarga besar mengambil bambu/buluh yang 

digunakan untuk memasak lemang. Hari kedua ibu-ibu yang ada 

dikampung membungkus ketan, jumlah dari ketan tersebut harus sama 

dengan jumlah orang atau penduduk yang ada di kampung itu. Hari ketiga 

pada pagi hari ibu-ibu memasak untuk keperluan pernikahan yang akan 

dilaksanakan, lalu pada malam harinya akan di adakan pengukuhan 

perkawinan. Pengukuhan di lakukan untuk meyakinkan kalau sang pria 

benar-benar ingin meminang sang gadis dan dijadikan sebagai isterinya. 

Hari keempat upacara terakhir dalam adat perkawinan adalah 

“Ngetimaang Amin” yaitu upacara yang di lakukan untuk membersihkan 

mempelai sebelum melakukan perkawinan, dan juga agar sesudah 

menikah mereka mempunyai rejeki yang lancar. Jika dalam adat jawa 

biasanya disebut siraman. Saat inilah kedua mempelai di pasangkan 

“inu’haang” yang merupakan ikatan dalam perkawinan, dan darah hewan 

yang sudah disembelih akan dioleskan ke dahi mereka.  

 

Gambar 7. Mempelai perkawinan disahkan dihadapan ketua adat 

(Sumber: http://kusmantojailani.blogspot.co.id/2012/12/dayak-bahau_20.html) 

 

 

 

 

 

http://kusmantojailani.blogspot.co.id/2012/12/dayak-bahau_20.html
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3. Upacara-Upacara Sesudah Perkawinan 

Setelah menikah, pengantin pria akan menginap dirumah pengantin 

wanita selama tiga hari, setelah tiga hari kedua mempelai akan pergi ke 

rumah sang pria untuk melakukan upacara adat lagi. Setelah sampai di 

rumah sang laki-laki akan di adakan upacara lagi saat akan masuk ke 

dalam rumah. Terdapat beberapa adat yang dilakukan setelah perkawinan 

menurut buku Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur 

(1987), diantaranya adat menetap sesudah perkawinan, adat mengenai 

perceraian dan hukum waris. 

Adat Menetap Sesudah Kawin Pada Suku Dayak Bahau. Dalam 

suku dayak bahau, jika sudah menikah sang pria harus tinggal dirumah 

sang wanita, setelah beberapa saat dirasa sudah bisa mengurus 

keluarganya sendiri maka mereka akan keluar dari rumah itu dan harus 

membangun rumah sendiri.  

Adat Mengenai perceraian. Pengehentian perkawinan dapat terjadi 

apabila salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak bepergian lama 

sekali dan tidak dapat di pastikan lagi oleh pihak yang ditinggalkan kapan 

suami kembali. 

Hukum Waris. Pada suku dayak bahau, suami istri yang bercerai 

tidak berhak memiliki barang jujuran saat menikah dulu. Dalam suku ini 

jika terjadi perceraian hak asuh sang anak akan jatuh ke orang tua 

perempuan sampai sang anak dirasa sudah cukup untuk memilih akan ikut 

siapa dia nantinya. Lalu kewajiban sang ayah adalah menafkahi sang anak. 

 

b. Upacara Kematian Adat 

Upacara kematian adat merupakan ritual masyarakat Suku Dayak 

Bahau untuk dilakukan saat ada orang yang meninggal. Masyarakat Dayak 

Bahau percaya setiap orang yang meninggal pasti akan berpindah ke 

negeri arwah. Untuk dapat menuju negeri arwah, si mati harus 

dibersihkan, diajak makan bersama, sebagai perpisahan di samping 

membawa bekal, roh si mati harus bebas dari gangguan-gangguan hantu-

hantu, roh harus pergi dengan tanpa rindu akan kampung halaman, 

keluarga serta segala-gala yang ditinggalkan (Depdikbud, 1984:71). Roh si 
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mati harus dapat berpindah ke negeri arwah dengan tenang dan tanpa 

beban duniawi, untuk itu upacara dan ritual adat kematian harus dilakukan. 

Terdapat beberapa persiapan-persiapan sebelum upacara kematian 

pada suku Dayak Bahau dilakukan, diantaranya pengumuman kepada 

seluruh warga masyarakat melalui bunyi-bunyian alat musik, pemandian 

mayat, memakaikan pakaian adat bagi si mati, barang semasa hidup si 

mati harus diikut sertakan dalam peti, pemberian makanan diatas peti mati, 

menggunakan lungun atau peti mati, tali untuk gantung pakaian, membuat 

penghuat, pakaian bertabung bagi keluarga yang berwarna oranye, kayu 

berduri dan pendek, patung kecil, batang pisang, ayam dan babi. 

Masyarakat Dayak Bahau memiliki strata sosial yang membedakan  

syarat kematian diantara masyarakat. Pada Suku Dayak Bahau terdapat 

beberapa golongan masyarakat diantaranya golongan Raja, Bangsawan, 

Kepala Suku, serta terdapat pula golongan rakyat biasa atau orang awam. 

Menurut buku Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah 

Kalimantan Timur (1984), Upacara kematian baik bagi kaum bangsawan 

maupun orang biasa sama pelaksanaannya yakni mengenal 5 tahap 

diantaranya Medu Pate atau upacara memandikan mayat, Berweq yaitu 

upacara memberi makan mayat, dan Pemaknaan, Mugaq Toq disebut 

upacara mengusir hantu-hantu. Hadui Taknaq yaitu upacara memandikan 

roh.  

Medu Pate (Memandikan Mayat/Si Mati). Pada upacara Medu Pate 

pemandian mayat dilakukan oleh Dayung (dukun adat). Setelah upacara 

pemandian selesai mayat tetap berada didalam rumah dan dirawat 

layaknya orang yang masih hidup, hal ini dikarenakan masyarakat Dayak 

Bahau menganggap roh si mati masih berada didalam rumah. Adapun 

barang-barang yang harus diikut sertakan dalam peti mati adalah barang-

barang yang si mati kenakan setiap harinya. Barang-barang yang diikut 

sertakan kepada si mati menurut buku Upacara Tradisional (Upacara 

Kematian) Daerah Kalimantan Timur (1984), diantaranya Mandau 

tampilan, guci, tilam, bantal, ranjang, kelambu, sumpitan dan tombak, 

Alat-alat dapur, Barang-barang yang dipakai ketika melaksanakan adat 

pernikahan diantarannya ayam, babi, bibit-bibit tanaman, bibit padi, 
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parang, beliung, dan lain sebagainya. Barang-barang diatas merupakan 

persyaratan bagi laki-laki yang meninggal, apa bila perempuan maka 

barang-barang disesuaikan dengan keperluan perempuan.  

Acara Makan Berwaq (Bersantap). Suku Dayak Bahau 

beranggapan bahwa roh si mati masih tetap hidup diantara mereka 

sebelum diadakan acara perpisahaan. Oleh karena itu, biasanya masyarakat 

Bahau memberi makan bagi mayat Si mati. Adapun tata cara bersantap 

menurut buku Upacara Tradisional (upacara kematian) Daerah 

Kalimantan Timur (1984), diantaranya mempersiapkan makanan. 

Makanan tersebut diletakkan dibagian kepala sebelah kiri si mayat, selalu 

ditutupi dengan tedung hiting Acara Pemakaman. Setelah ritual pemberian 

makan selesai serta keluarga telah mengikhlaskan si mati maka, upacara 

pemakaman dilakukan. 

Mugaaq Toq merupakan Acara mengusir hantu yang dilakukan 

pada  malam hari ketika selesai upacara pemakaman. Acara ini harus 

dilakukan dalam keadaaan tenang, dan tidak ada orang yang beraktifitas 

diluar rumah. Setelah upacara selesai, masyarakat boleh menyalakan 

lampu. Hal ini tidak serta merta membawa roh si mati ke Apo Lagaan 

(surga bagi orang Dayak). 

 Hadui Taknaq merupakan selamatan memindahkan roh si mati ke 

negeri arwah. Empat puluh hari setelah acara mengusir hantu barulah 

diadakan acara selamatan. Acara ini ditandai dengan mengumpulkan daun 

dan batang pisang, ayam, babi, dan menumbuk beras untuk persiapan 

selamatan. Acara ini dilakukan dalam lima hari yakni pengumpulan daun 

dan batang pisang untuk dibuat sebagai juk. Pada hari kedua Dayung 

mementera ayam dan babi. Hari ketiga rakyat menyiapkan babi dan ayam 

sebagai hewan korban, melaksanakan penyembelihan hewan serta kaum 

laki-laki yang lain mendirikan juk dan patung sesuai dengan letak yang 

semestinya, dan yang wanita sibuk menumbuk tepung dan  membuat kue 

yang disebutnya “ataat”. Pada hari keempat Dayung melaksanakan 

Maraag Juk artinya bermemang. Pada hari kelima dayung mengundang 

roh si mati untuk diajak makan bersama.  
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Gambar 8. Upacara Pemakaman pada Masyarakat Suku Dayak Bahau 

(Sumber: raa-pramuja.blogspot.com)  
 

 Terdapat lambang serta makna yang terkandung dalam upacara 

kematian Suku Dayak Bahau, diantaranya alat yang digunakan untuk 

memberikan pertanda bahwa seseorang masih tetap hidup dalam keadaan 

sekarat, gong sukan kayo digunakan untuk memberikan pertanda bahwa 

ada kematian didesa, pakaian pernikahan melambangkan bahwa yang 

meninggal telah berkeluarga, pakaian adat upacara dance melambangkan 

bahwa yang meninggal belum kawin. Barang-barang bawaan adalah 

keperluan si mati untuk digunakan di negeri roh, makanan yang 

dipersembahkan untuk si mati dimaksudkan agar si mati mau memaafkan 

kesalahan keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan, terdapat ukiran 

pada lungun/ peti mati yang memiliki arti tersendiri pada setiap bentuk 

ukirannya, menurut buku Upacara Tradisional (Upacara Kematian) 

Daerah Kalimantan Timur (1984), Parang yang disebut “Malaat Itang 

Liding” yang dimasukkan ke dalam lungun maksudnya untuk memotong 

dinding dan bubungan rumah kampong, manik-manik yang telah diikat 

dengan benang gunanya untuk menggantikan mahkota, ketika melalui 

lobang yang sangat gelap, “Bila” adalah rumah untuk si mati yang terbuat 

dari ulin dan sirap, penuh dengan ukiran anjing, macan dan naga, Batang 

pisang yang diatasnya dideretkan patung-patung sesuai dengan jumlah 

keluarga, maksudnya sebagai pengganti jiwa raga untuk mengantarkan roh 

si mati. 

 



18 
 

c. Artefak 

Artefak lebih mengacu kepada benda-benda yang terdapat pada Suku 

Dayak Bahau dan dapat digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat 

sehari-hari. Terdapat dua artefak yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu 

Rumah Lamin, serta alat musik Sukan Kayo. 

 

1. Rumah Lamin 

Rumah lamin merupakan rumah panjang yang biasanya terdapat pada 

Suku Dayak di Pulau Kalimantan. Rumah Lamin ini berbentuk panggung dengan 

ketinggian kolong sampai 3 meter. Ukuran rumah lamin dapat memiliki lebar 25 

meter, sedang panjangnya sampai 200 meter (Kebudayaan Indonesia.net, 2013). 

Denahnya berbentuk segi empat memanjang dengan atap pelana. Bagian gevel 

diberi teritis dengan kemiringan curam. Tiang-tiang rumah terdiri dari dua bagian, 

bagian pertama menyangga rumah dari bawah sampai atap, bagian kedua 

merupakan tiang kecil yang mendukung balok-balok lantai panggung. Karena 

panjangnya dapat terdapat beberapa pintu masuk yang dihubungkan oleh beberapa 

tangga pula. Pintu masuk rumah berada pada sisi yang memanjang.Ruang dalam 

rumah lamin terbagi menjadi dua bagian memanjang di sisi depan dan belakang. 

Sisi depan merupakan ruangan terbuka untuk menerima tamu, upacara adat dan 

tempat berkumpul keluarga. Bagian belakangnya terbagi menjadi kamar-kamar 

luas, di mana satu kamar dapat dihuni oleh 5 keluarga.  

Rumah Lamin memiliki struktur yang khas sebagai sebuah rumah adat 

daerah Kalimantan Timur, serta memiliki fungsi yang berbeda setiap ruangannya. 

Fungsi Rumah Lamin yang kini mengalami perubahan fungsi sebagai rumah 

pentas budaya yang dulunya hanya sebagai rumah seorang Bangsawan maupun 

Raja. Pada Rumah Lamin terdapat beberapa ruangan yang cukup banyak dan 

memiliki berbagai macam fungsi setiap ruangannya. 
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Keterangan : 

1. Pagen 

2. Dalem Amin 

3. Tilong 

4. Atang 

5. Atang/Dapur 

6. Km/Wc 

7. R. Sulam Kayu 

8. R. Sulam Manik 

9. Kantor 

10.Kantor Pos 

Gambar 9. Bagian-bagaian  rumah  lamin 

(Sumber: Ririn Prasetya, 2014) 

Pada Gambar 9 merupakan denah Rumah Lamin setelah mengalami perubahan 

fungsi yang kini menjadi rumah pentas budaya dan untuk acara-acara kesenian 

lainnya. Yang mana bagian depan adalah Pagen merupakan ruangan utama dari 

Rumah Lamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Gambar 10. Fungsi rumah lamin adat setelah mengalami perubahan 

(Sumber: Ririn Prasetya, 2014) 

Pagen merupakan bangunan utama yang berfungsi sebagai tempat 

berlangsungnya aktifitas pentas budaya. Fungsi tersebut terjadi setelah perubahan 

fungsi Rumah Lamin yang baru. Pagen juga digunakan untuk ruangan 

penyambutan tamu serta upacara-upacara adat. 

Terdapat pula Ruang Ukir Kayu, ruangan ini digunakan untuk membuat 

kerijanan tangan. Ruangan ini terpisah dari bangunan utama, tetapi masih dalam 

satu halaman. 
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Gambar 11.  Ruang yang digunakan untuk menyulam manik-manik dan ukir kayu. 

(Sumber: Ririn Prasetya, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12. Letak ukir kayu dan ruang sulam manik 

(Sumber: Ririn Prasetya, 2014) 
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Pada Rumah Lamin terdapat satu ruangan yaitu Ento uma (Ruang kolong). 

Ruang Ento Uma ini digunakan untuk tempat penyimpanan peti mati dan kayu 

ulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Ruang kolong atau ento uma 

(Sumber: Ririn Prasetya, 2014) 

 

Elemen pembentuk ruang pada rumah lamin berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan manusia akan identitas diri dan rasa nyaman terhadap sebuah tempat 

tinggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 14. Elemen pembentuk ruang 

(Sumber: Ririn Prasetya, 2014) 
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2. Alat Musik Sukan Kayo 

 Alat musik Sukan Kayo merupakan alat musik khas yang dimiliki oleh 

masyarakat Suku Dayak Bahau. Sukan kayo adalah alat musik berbentuk gong, 

Fungsi dari alat musik sukan kayo sendiri adalah sebagai penanda bahwa 

bangsawan atau kepala suku telah meninggal dunia. Namun, pada zaman dahulu 

alat musik ini di gunakan untuk sebagai pertanda saat mengayo yakni mengambil 

kepala manusia saat berperang. 

 

Gambar 15. Instrumen musik Sukan Kayo 

(Sumber: http://www.gunungmaskab.go.id/pariwisata/tiwah-2.html) 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 KESIMPULAN 

Suku Dayak Bahau merupakan salah satu suku asli Pulau Kalimantan 

tepatnya Kalimantan Timur yang berada di wilyah Kabupaten Kutai, Kecamatan 

Long Iram, Desa Tering Lama. Penduduk Desa Tering Lama, dan Desa Tukul 

desa Tukul desa Long Daliq adalah Suku Dayak Bahau Saq. Semuanya adalah 

penduduk asli yang jumlahnya meliputi 1.070 jiwa atau 325 keluarga. 

Dipemukiman Suku Dayak Bahau ini umumnya berhutan lebat, hutan primer yang 

ditumbuhi oleh bermacam-macam kayu, seperti kayu meranti (dengan berbagai 

jenisnya), meranti merah, meranti putih, ulin keruing, tengkawang, benggeris, 

jomok dan lain sebagainya. Sedang binatang yang terdapat di lokasi tersebut 

bermacam-macam sebagaimana umumnya binatang-binatang yang terdapat di 

daerah hutan pedalaman Kalimantan, seperti babi, rusa, menjangan, ular, macan 

dahan, musang, kelelawar, kera, orang hutan, buaya, biawak, bermacam-macam 

burung dan lain sebagainya. 

Suku Dayak Bahau memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang khas 

mulai dari sistem kekerabatan, sistem religi, golongan keturunan, upacara adat 

yang tidak dapat ditemukan ditempat lain selain di Pulau Kalimantan. Oleh karena 

itu sebagai masyarakat Indonesia wajib untuk melindungi dan melestarikan 

kebudayaan daerah. Agar tidak hilang dan punah maupun diakui oleh negara lain. 

 

3.2 SARAN 

 Setelah penulisan makalah, semoga makalah mengenai Suku Dayak Bahau 

ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai suku bangsa 

yang ada di Indonesia. Serta dapat membuka mata masyarakat akan pentingnya 

nilai kearifan local yang harus dijaga kelestariannya 
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