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BAB II 

TIJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab II ini dikemukakan beberapa kajian teoritis yang digunakan 

untuk melandasi penelitian ini. Hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah(1) tinjauan pustaka (2) konsep  dan  (3) landasan teori. 

 

2.1.TinjauanPustaka 

Pada penelitian terdahulu, peneliti mempelajari dari hasil penelitian  yang telah 

dibuat, untuk memperkuat pemahaman peneliti. Sehingga penelitian tentang semiotika 

dan Tradisi Budaya Tiwah ini tidak pertama kali dilakukan, melainkan sudah pernah 

dilakukan sebelumnya. Berikut hasil dari beberapa penelitian terdahulu: 

Fajriah (2011) dalam  penelitian  berjudul Analisis Semiotika Film Cin(t)a 

Karya Sammaria Simanjuntak.” Tipe pendekatan penelitian ini adalah kualitatif 

Bog dan Taylor mendefinisikan metodologi sebagai mekanisme penelitian 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tulisan atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati oleh peneliti. Dengan menggunakan 

analisis semiotika Charles Sander Piernce. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan observasi, wawancara dokumentasi, rekaman video original 

berupa film cin(t)a.  

Persamaannya terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan 

kualitatif dengan metode analisis semiotika Charles sander Pierce mengenai 

makna ikon, indeks dan simbol. Perbedaanya terletak pada objek yang diteliti 

yaitu tentang sebuah Tradisi Budaya Tiwah. Kemudian peneliti melihat dan 

membandingkan tingkat persamaan dan perbedaan  pada peneliti.  
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Abdalla (2016) dalam penelitian berjudul “Keikutsertaan Warga Dayak 

Ngaju Muslim Dalam Pelaksanaan Upacara Tiwah (Perspektif Ulama Kota 

Palangka Raya)”. Tipe penelitian ini adalah kualitatif Bog dan Taylor 

mendefinisikan metodologi sebagai mekanisme penelitian menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata, baik tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati pleh penelitimenggunakan analisis deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi berupa aktivitas masyrakat Dayak dalam pelaksanaan upacara 

Tiwah. 

Persamaannya terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan 

kulitatif dengan metode analisis deskriptif, dimana yang diteliti adalah sebuah 

upacara Tiwah Perbedaanya terletak pada teori dan objek yaitu tentang sebuah 

tanda yang ada didalam upacaraTradisi Budaya Tiwah. Kemudian peneliti melihat 

dan membandingkan tingkat persamaan dan perbedaan  pada peneliti. 

  

2.2. Konsep Semiotika 

2.2.1. Pengertian Semiotika 

 Sobur (2003:15),  dalam perbincangan mengenai semiotika sebagai 

sebuah ilmu, ada semacam ‘ ruang kontradiksi’ yang secara historis dibangun di 

antara dua ‘kubu’ semiotika, yaitu semiotika kontinental Ferdinand de Saussure 

dan semiotika Amerika Charles Sanders Peirce.  Tanda-tanda (signs) adalah 

basis dari seluruh komunikasi dalam : 

Littlejohn (1996:64). Manusia dengan perantaraan tanda-tanda, 

dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. Banyak hal bisa 

dikomunikasikan di dunia ini. Kajian semiotika sampai sekarang 

telah membedakan dua jenis semiotika, yakni semiotika komunikasi 
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dan semiotika signifikasi yang pertama menekankan pada teori 

tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan 

adanya enam faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima 

kode (sistem tanda), pesan, saluran komunikasi, dan acuan (hal 

yang dibicarakan).  

 

 Menurut Barthes  (dalam Kurniwan   2001:53) Semiotika  adalah 

suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda 

adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan 

dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. 

Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya 

hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai 

hal-hal (things). Memaknai (to sinify) dalam hal ini tidak dapat 

dicampuradukkan  dengan mengkomunikasikan (to comminicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa 

informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, 

tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. 

 

Kurniawan (2012:49) mengatakan kata “semiotika” itu sendiri berasal dari bahasa 

Yunani, semion yang berarti “tanda”. Semiotika berakar dari studi klasik dan 

skolastik atas seni logika, retorika, dan poetika, dimanatanda pada masa itu masih 

bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain.  

 

2.2.2. Semiotika Struktural 

 Budiman (1999:11) dalam Pengertian struktur tersusun dari tiga gagasan 

kecil, yakni keseluruhan (wholeness),transformasi, dan regulasi diri ( Self-

regulation) sebagai berikut: 

1) gagasan tentang keseluruhan mengindikasikan bahwa elemen- elemen suatu 

struktur diatur sesuai dengan kaidah-kaidah kombinasi yang bukan semata-

mata penyatuan bersama-sama sebagai sebuah agregat. 

2) tranformasi berarti kemanapun dari bagian-bagian suatu struktur untuk 

dipertukarkan atau di modifikasi sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. 
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3) gagasan tentang regulasi diri mengacu kepada “saling pengaruh antara 

antisipasi dan koreksi timbal balik (umpan balik)”. 

 

2.2.3. Semiotika dan Semiologi 

 Budiman (1999:107) menyebutkan “semiologi merupakan sebuah ilmu 

yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat , dan dengan 

demikian, menjadi bagian dari disiplin psikologi sosial. Tujuannya adalah untuk 

menunjukkan bagaimana terbentuknya tanda-tanda beserta kaidah-kaidah yang 

mengantarnya”. Para ahli semiotika Prancis tetap mempertahankan istilah 

semiologi yang Saussurean ini di bagi bidang-bidang kajiannya. Dengan cara itu 

mereka ingin menegaskan perbedaan antara karya-karya Eropa Timur, Italia, dan 

Amerika Serikat. 

 

2.2.4. Landasan Teori Charles Sanders Peirce 

Sementara, istilah semiotika atau semiotik, yang dimunculkan pada akhir abad 

ke-19 oleh filsuf aliran pragmatik Amerika, CharlesSandres Peirce, merujuk kepada 

“doktrin formal tentang tanda-tanda” yang menjadi dasar dari semiotika adalah 

konsep tentang tanda: tak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh 

tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri pun sejauh terikat dengan pikiran manusia  

seluruhnya terdiri atas tanda-tanda karena, jika tidak begitu, manusia tidak akan bisa 

menjalani hubunganya dengan realitas. Bahasa juga merupakan sistem tanda yang 

paling fundamental bagi manusia, sedangkan nonverbal seperti gerak-gerik, bentuk-

bentuk pakaian, serta beraneka praktik sosial konvensional lainnya, dapat dipandang 
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sebagai sejenis bahasa yang tersusun dari tanda-tanda bermakna yang 

dikomunikasikan bardasarkan relasi-relasi.  

1) Pendekatan terhadap tanda-tanda 

Bagaimana sebenarnya tanda itu bekerja? Ada dua pendekatan penting 

terhadap tanda-tanda yang biasanya menjadi rujukan para ahli (Berger, 2000b:11-

22). Pertama, adalah pendekatan yang didasarkan pada Fardinand de Saussure 

(1857-1913) yang semua tanda-tanda disusun dari due elemen, yaitu aspek citra 

tentang bunyi (semacam kata atau reprentasi visual) dan sebuah konsep di mana 

citra bunyi disadarkan.  

Tanda  dalam pandangan Saussure merupakan manifestasi konkret dari citra 

bunyi dan sering diidentifikasi dengan citra bunyi itu sebagai penanda. Jadi, penanda 

dan petanda merupakan unsur-unsur mentalistik. Dengan kata lain, di dalam tanda 

terungkap citra bunyi ataupun konsep sebagai dua komponen yang tak terpisahkan 

menurut Saussure (Berger 2000:11).  

Kedua, adalah pendekatantanda yang didasarkan pada pandangan 

seseorang filsuf dan pemikir Amerika yang cerdas, Charles Sanders Peirce (1839-

1914). Peirce (dalam Berger, 2000b:14) menandaskan bahwa tanda-tanda 

berkaitan dengan objek-objek yang merupakan, keberadaannya memiliki 

hubungan sebab-akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional 

dengan tanda-tanda tersebut. Ia menggunakan istilah ikon untuk kesamaannya, 

indeks untuk hubungan sebab-akibat, dan simbol untuk asosiasi konvensional. 

Menurut Peirce (dalam Sobur 2003:35), sebuah analisis tentang 

esensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda 

ditentukan oleh objeknya  Pertama, dengan mengikuti sifat 

objeknya, ketika kita menyebut tanda sebuah ikon. Kedua, menjadi 

kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual, 

ketika menyambut tanda sebuah indeks. Ketiga, kurang lebih, 
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perkiraanyang pasti bahwa hal itu di interprestasikan sebagaia objek 

denotatif  sebagai akibat dari suatu kebiasaan ketika kita menyebut 

tanda sebuah simbol.   

 

Santosa (2013:213) Pada dekade Pertengahan abad 19 hingga awal 

abad 20 di Amerika hiduplah seorang filsuf yang bernama Charles 

Sanders Peirce, ia mengembangkan filsafat pragmatisme melalui 

kajian semiotika. Pemahaman akan struktur semiosis menjadi dasar 

yang tidak dapat ditiadakan bagi penafsir dalam upaya 

mengembangkan pragmatisme. Seorang penafsir adalah yang 

berkedudukan sebagai peneliti, pengamat, dan pengkaji objek yang 

dipahaminya. Dalam mengkaji objek yang dipahaminya, seorang 

penafsir yang jeli dan cermat. 

 

Sebuah tanda atau represtenmen (represtamen), menurut Charles S. Peirce 

(dalam Budiman 2011:17) adalah : 

Sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesutu yang lain dalam 

beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain ini itu dinamakan 

sebagai intertan (interpretant). Dari tanda yang pertama pada 

gilirannya mengacupada objek (object). Dengan demikian, sebuah 

tanda atau representamen memiliki relasi tidak langsung dengan 

interpretan dan objeknya. Apa yang disebut sebagai proses semiosis 

merupakan suatu proses yang memadukan entitas yang disebut sebagai 

objek. Proses semiosis ini sering pula disebut sebagai signifikasi 

(singification). 

 

Berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda atas icon (ikon), index (indeks), 

dan symbol (simbol)Subor (2003:412) yaitu sebagai berikut: 

a) Ikon 

Budiman (2011:20)menyebutkan Ikon adalah “tanda yang mengandung 

kemiripan rupa (resemblance) sebagaimana dapat dikenali oleh para pemakainya. 

Di dalam ikon hubungan antara represntamen dan objeknya terwujud sebagai 

kesamaan dalam beberapa kualitas. Suatu peta atau lukisan, misalnya, memiliki 

hubungan ikonik dengan objeknya sejauh keduanya terdapat keserupaan. Kata-

kata onomatope dalam bahasa Indonesia , misalnya kukuruyuk, demikian pula. 
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Sebagian besar dari rambu-rambu lalu lintas boleh dibilang merupakan tanda-

tanda ikonik”. 

Sumbo (2008: 16&17) mengatakan ikon adalah tanda yang mirip dengan 

objek yang diwakilinya. dapat pula dikatakan tanda yang memiliki ciri-ciri sama 

dengan apa yang dimaksudkan. Misalnya, foto Sri Sultan Hamenkubuwono X 

sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadinigrat adalah ikon dari Pak Sultan. Peta 

Yogyakarta adalah ikon dari wilayah Yogyakarta yang digambarkan dalam peta 

tersebut. Cap jempol Pak Sultan adalah ikon dari ibu jari Pak Sultan.  

Ikon sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang serupa 

dengan bentuk objeknya (terlihat pada gambar atau lukisan). Ikon adalah 

hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan misalnya, 

potret dan peta. 

b) Indeks 

Budiman (2011:20) menyebutkan indeks adalah “tanda yang memiliki 

keterkaitan fenomenal atau eksistensial di antara represntamen dan objek. Di dalam 

indeks hubungan antara tanda dan objeksnya bersifat konkret aktual, dan biasanya 

melalui sesuatu cara yang sekuensial atau kausal. Jajak telapak kaki di atas 

permukaan tanah, misalnya, merupakan indeks dari seseorang yang telah lewat 

disana; ketukan pada pintu merupakan indeks dari kehadiran atau kedatangan 

seseorang di rumah kita.  

Indeks sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang 

mengisyaratkan petandanya. Indeks juga dalam (Subor, 2013: 41) tanda menunjukkan 

adanya hubungan alamiah antara tanda dan penanda yang mengacu pada kenyataan. 

Contoh paling jelas ialah asap sebagai tandaadanya api. 
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c) Simbol 

Sumbo (2008:17) menyebutkan simbol merupakan “tanda berdasarkan 

konvensi, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama. Simbol baru dapat 

dipahami jika seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. 

Contohnya: Garuda Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah burung yang memiliki 

perlambang yang kaya makna. Namun bagi orang yang memiliki latar budaya 

berbeda misalnya seperti orang Eskimo, Garuda Pancasila hanya dipandang sebagai 

burung elang biasa”. Sehingga, simbol merupakan jenis tanda yang bersifat arbiter 

dan konvensional. Tanda-tanda kebahasaan pada umumnya adalah simbol-simbol.  

 

2.3. Alur Kehidupan Suku Dayak 

Herimanto dan Winarno (2011:24) menarik kesimpulan bahwa Luas 

wilayah seluruh propinsi Kalimantan Tengah melebihi luas pulau Jawa dan 

Madura.Setelah kemerdekaan, orang Dayak berkeinginan agar Kalimantan 

Tengah menjadi propinsi sendiri dan terlepas dari propinsi Kalimantan 

Selatan.Sejak saat itu penduduk Kalimantan Tengah mulai membangun daerahnya 

yang sebagian besar adalah hutan rimba. Sebagian besar penduduk propinsi 

Kalimantan Tengah terdiri dari orang Dayak.Suku Dayak Kalimantan Tengah 

mengedepankan budaya leluhurnya karena kebudayaan merupakan salah satu aset 

terpenting bagi sebuah Negara berkembang.Suku Dayak di Kalimantan terbagi 

dalam 7 suku dan 405 sub suku dan setiap daerah mmiliki bahasa daerahnya 

masing-masing. Proses pewarisan tradisi dan budaya dilaksanakan secara lisan 

karena pada zaman dahulu masyarakat dayak belum mengenal adanya tulisan. 

Budaya atau kebudaayan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang 
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merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berkaiatan dengan budi dan akal 

manusia. 

Menurut Sunardi (dalam Riwut, 2003:57) mengatakan bahwa kata dayak 

adalah satu perkataan untuk menamakan orang-orang yang tidak beragama islam 

yang mendiami pedalaman Kalimantan. Namun pada saat ini sudah ada suku-suku 

dayak muslim namun tetap termasuk kategori dayak walaupun beberapa 

diantaranya disebut dengan suku banjar, suku dayak ngaju, suku dayak ma’anyan, 

dan lain sebagainya.  

Pada zaman dahulu antara satu suku dengan suku lainnya di kalangan suku 

dayak sendiri, sering terjadi peperangan untuk mencari kepala manusia. Inilah 

yang merupakan salah satu faktor yang penyebab suku dayak tersebar di seluruh 

pulau Kalimantan. Mereka mencari tempat-tempat yang aman dari serangan suku 

lain. Demi keamanan suku, mereka membangun rumah besar, tinggi dan kuat, 

hingga dapat memut seratus sampai dua ratus orang didalamnya.Rumah tersebut 

disebut rumahbetang atau lamin. Suku dayak yang tersebar di seluruh Kalimantan 

kebanyakan bertempat tinggal di daerah pedalaman. 

Nila Riwut (2003:20)  menarik sebuah kesimpulan penduduk utama adalah 

suku Dayak yang menggunakan Lingau franca Dayak Ngaju. Peranan bahasa 

Dayak Ngaju menjadi penting untuk daerah Kalimantan Tengah berkat usaha 

Zending Protestan dari Jerman dan Basel yaitu Baselsche Zending.mereka telah 

memilih bahasa Dayak Ngaju dalam penyebaran agama, antara lain dengan 

menerjemahkan Kitab Suci kedalam bahasa Dayak Ngaju. Selain itu suku Dayak 

yang ada di Kalimantan Tengah yaitu Dayak Ngaju, Dayak Ma’anyan, Dayak 

Lawangan, Dayak Dusun, Dayak Klementen, Dayak Ot Danum, Dayak Siang, 
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Dayak Witu, Dayak Katingan, dan Dayak Kapuas. Bahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi yaitu bahasa Dayak Ngaju meliputi delapan puluh suku kecil-kecil, 

bahasa Dayak Ma’anyan meliputi empat pulu satu suku kecil-kecil, bahasa Dayak 

dusun meliputi enam puluh suku kecil-kecil, dan bahasa Dayak Katingan meliputi 

enam puluh delapan. 

Nila Riwut (2003:369) menyebutkan“kesenian yang menjadi ciri khas Suku 

Dayak. Seni Suara Pada umumnya Suku Dayak gemar melantunkan ungkapan hati 

dan perasaan, kisah-kisah dan kepahlawanan seukunya dengan kalimat 

berirama.Ekspresi kalimat yang dilantunkan dengan irama lagu berbeda-beda. Seni 

suara Suku Dayak antara lain yaitu mansana kayau, mansana kayau pulang, kerungut, 

karunya, kandan, dedeo atau ngaloak, selengengot dan setangkis”. 

Selain seni suara ada juga seni musik. Nila Riwut (2003:405) dalam 

Seni musik memegang peranan penting dalam hidup keseharian 

Suku Dayak, terlebih dimasa dahulu.Pewaris budaya yang lebih 

dikenal dengan istilah Tetek Tatum, terkadang menggunakan 

kecapi sebagai sarana.Tetek Tatum ialah bercerita dengan kalimat 

berirama tentang asal usul nenek moyang, sejarah masa lalu suku, 

tentang kepahlawanan, kepada generasi penerus. Alat musik yang 

biasanya terdapat di dalam kebudayaan Suku Dayakadalah 

garantung, sarun, salung, kangkanung, gandang mara, gandang 

panjang, katambung, kacapi, guriding, serunai, suling bahalang, 

suling balawung, kangkanong humbang, rebab, babun, garude dan 

kangkurung. 

 

 

Suku Dayak juga memiliki keahlian dalam kesenian tari. Nila Riwut 

(2003:408) dalam tarian Suku Dayak yaitu tarian manganjan, tari manasai, tari 

kinyah atau tari mandau, tari deder, tari kambang pandan, giring-giring, tarian 

wadian bawo, tariaan wadian dadas, tari bukas, tarian banting raun, tari selendang 

dan masih banyak lagi tarian yang ada di Suku Dayak. 
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Nila Riwut  (2003:414) Pada masyarakat Suku Dayak, kegiatan 

memahat banyak dilakukan untuk melengkapi persyaratan dalam 

pelaksaan Upacara Tiwah.Disamping itu juga untuk menghias pasukan 

baik yang terbuat dari besi, tanduk rusa atau kayu. Misalnya untuk 

membuat Mandau pusaka , telawang atau perisai. Pada umumnya 

dimasa yang telah lalu para gadis emaja Suku Dayak mampu melakukan 

pekerjaan anyam-anyaman.Tidak mampu menganyam tikar alas tempat 

tidurnya sendiri dianggap sebagai sesuatu yang memalukan.Selain tikar 

para gadis Suku Dayak juga menganyam topi, tas, balangsai, rambat, 

kupang, dan pulang Mandau juga terkadang dianyam dari bahan rotan. 

Kulit binatang terkadang dimanfaatkan untuk membuat alat music 

misalnya kulit ikan buntal enyuh dapat digunakan untuk membuat 

ketambung.Banyak Suku Dayak yang gemar dalam seni lukis terlihat 

dalam tato atau tutang. 

 

Nila Riwut (2003:478) Keyakinan atau kepercayaan asli suku Dayak agama 

Helu atau Kaharinga.kaharingan, berasal dari kata haring, artinya hidup. 

Kaharingan tidak dimulai sejak zaman tertentu.Keharingan ada sejak awal 

penciptaan, sejak awal Raying Hatalla menciptakan manusia.Sejak adanya 

kehidupan, Raying Hatalla telah mengatur segala sesuatunya untuk menuju jalan 

kehidupan kearah kesempurnaan yang kekal dan abadi. Agama kaharingan 

diturunkan dan diatur langsung oleh Raying hatalla. Keyakinan tersebut hingga 

saat ini tetap dianut dan ditaati oleh pemuluknya secaran turun-temurun.Tetapi 

saat ini sebagian masyarakat Dayak sudah banyak yang beerpindah keyakinan ke 

agama Islam. 

2.3.1    Tradisi Tiwah 

Riwut (2003:254) menyebutkan “tradisi Tiwah atau Tiwah Lale atau 

Magah Salumpuk Liau Uluh Matei ialah upacara sacral terbesar untuk 

mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat 

yang dituju yang letaknya di langit ke tujuh yaitu. Agama hindu kaharingan 

sangat  memperhatikan prosesi penyelenggaraan tradisi tiwah, karena upacara ini 

mempunyai makna yang sacral dan penting bagi agama hindu kaharingan”. 
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Agama Hindu kaharingan percaya jika mereka belum meniwahkan 

keluarganya, arwah akan tetap berada di bumi dan tidak bisa menuju surga. Bagi 

asanak keluarga yang masih hidup, penyelenggaraan tardisi tiwah ini merupakan 

penghormatan terakhir bagi yang meninggal dunia.Sebelum almarhumn 

ditiwahkan, keluarga merasa masih berutang dan memiliki beban moral kepada 

almarhum Jeniva (2008:85). 

Tempat berkumpulnya segala jiwa atau roh orang yang telah meninggal 

dan dinamakan lewu liau yang letaknya di langit ke tujuh.Berbagai macam 

kegiatan yang terjadi pada acara tersebut adalah mihup baram atau minuman keras 

tradisional Dayak. Orang Dayak percaya bahwa kepribadian asli seseorang akan 

terlihat ketika yang bersangkutan dalam kondisi mabuk setelah mihup baram. 

Selanjutnya kegiatan yang terjadi pada saat upacara Tiwah adalah tarian manasai, 

menganjan sambil mengelilingi  sangkaraya, acara kurban (membunuh kerbau 

dengan cara menari dengan bersenjatakan tombak), mendirikan pantar (kayu 

menjulang tinggi ke atas dengan tinggi mencapai 50 sampai 60 meter dari tanah), 

sandung (untuk tempat penyipanan tulang belulang orang yang telah meninggal), 

sapundu (patung yang terbuat dari kayu) serta ngayau. Ngayau yaitu kebiasaan 

memenggal kepala yang dilakukan oleh suku dayak pada saat terjadinya perang. 

Suku dayak yakin bahwa nantinya arwah musuh yang kepalanya terpotong 

tersebut, akan menjadi pelayan yang akan melayani orang tuanya di surga. 

Upacara Tiwah merupakan pesta yaang besar, dan juga membutuhkan biaya 

yang sangat besar. Dalam penyelengaraannya berkumpul beberapa keluarga dalam satu 

desa, dan bahkan mungkin diikuti juga keluarga-keluarga dari desa lain. Dengan cara 

demikian beban biaya dirasa ringan karena ditanggung secara bersama-sama. 

Terkadang yang ditiwahkan tidak hanya satu orang saja, tetapi juga beberapa orang dan 



21 
 

bahkan puluhan orang yang telah meninggal. Upacara ini tidak menuntut untuk segera 

diselenggarakan, pesta dapat diselenggarakan bertahun-tahun atau berpuluh-puluh 

tahun setelah orang yang akan ditiwahkan meninggal. Tergantung dari kesiapan tenaga 

dan biaya dari keluarga yang menyelenggarkan pesta Tiwah tersebut.Karena Tiwah 

suatu upacara kematian sakral terbesar dibentuk suatu panitia dan ditunjuk 

seorang Bakas Tiwah (ketua tiwah) dengan mempertimbangkan kemapuan sosial 

ekonomi dan kecakapannya dalam mengatur upacara. Selain itu, dipersiapkan juga 

segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan pesta, yaitu:  

1) mendirikan BalaiTiwah: tempatuntukmelakasanakanpestaTiwah 

2) muluh Gandang, yaitu menyiapkan alat-alat bunyian Tiwah seperti gong, 

gendang, kangkanong, garantung, dll 

3) mendirikan Sangkaraya, tempat penyimpanan tengkorak orang yang akan 

ditiwahkan dan tengkorak manusia hasil mengayau. 

4) mendirikan Sapundu, patung yang menyimbolkan orang ditiwahkan, uniknya 

bila yang ditiwahkan perempuan maka patungnya berbentuk laki-laki dan 

juga sebaliknya. Kemudian tempat mengikat binatang korban (biasanya sapi 

atau kerbau). 

5) menyiapkan binatang korban, kerbau, sapi, babi dan ayam sesuai dengan 

banyaknya masyarakat  yang datang menghadiri pesta ini. Tidak hanya dari 

satu kampung, tapi dari berpuluh-puluh kampung tetangga. Maka tidak heran 

orang yang hadir bisa mencapai ribuan. 

Setelah semua musyawarah, persiapan dan perlengkapan yang berkaitan 

dengan Tiwah, termasuk hari dan tanggal pelaksanaan upacara Tiwah (yang 

biasanya ditentukan lewat mimpi atau minta petunjuk dari para Sangiang) telah 

selesai dan matang. Maka, upacara Tiwah siap diselenggarakan. 



22 
 

 

2.3.2 Proses Pelaksaan Upacara Tiwah 

Pelaksanaan Upacara Tiwah dimulai dengan Persiapan mendirikan balai. 

Balai adalah satu bangunan berbentuk rumah. Pembangunan balai cukup 

dilakukan dalam satu hari saja. Setelah balai selesai dibangun, pagi-pagi sekali 

berbagai kelengkapan upacara Tiwah seperti, gong, gendang, kenongdan lain 

sebagainya dibawa kedalam balai, dan diletakkan di tempat yang sudah 

disediakan. Setelah pekerjaan di balai selesai, masyarakat memasang bendera 

yang menandakan bahwa akan di adakan upacara Tiwah di daerah tersebut. Pada 

hari berikutnya masyarakat mempersiapkan beberapa bahan yang akan digunakan 

membuat sandung, sapundu, dan pantar. Sandung adalah kotak kayu penyimpanan 

tulang-tulang yang sudah dibersihkan. Sapun dua dalah patung kayu. Pantara 

dalah tiang kayu dimana dibawahnya akan diletakkan kurban kepala. Bahan yang 

digunakan adalah kayu Bulit’n (kayu ulin) yang ditebang dari hutan Riwut, 

(2003:260). 

Pesta Tiwah umumnya dilaksanakan selama 3-7 hari, terkadang juga selama 30 

hari untuk kepala suku, temanggung, raja dan orang-orang yang dihormati pada 

masyarakat adat Dayak. Adapun pestaTiwah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

1) langkah persiapan (yang telah dijelaskan di atas), 

2) pelaksanaan acara pokok, dan 

3) pelaksanaan Balaku Untung atau permintaan doa. 
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