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Abstrak 

Dari sekian banyak ritual yang melingkupi hidup manusia, tampaknya adat 
istiadat yang berhubungan dengan upacara daur hidup dan upacara kemasyarakatan 
yang menarik untuk diungkap. Salah satu contoh ritualnya adalah ritual Manggantung 
Sahut Lewu yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Timpah 
Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. Titik incar penelitian ini adalah: 1. Apa yang 
dimaksud dengan upacara Manggantung Sahut? 2. Mengapa umat Hindu Kaharingan 
di Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas melaksanakan upacara 
Manggantung sahut?3. Bagaimana prosesi upacara Manggantung sahut  menurut 
umat Hindu Kaharingan di Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas? 

 
Rangkaian penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan dan 

mendapatkan fakta, data dan gambaran umum tentang ritual Manggantung Sahut 
berupa bentuk, fungsi dan makna. Sesuai masalah pokok tersebut, kerangka teori 
utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Religi, Simbol dan Nilai. 
pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Penelitian ini termasuk penelitian 
deskriftif–kualitatif. Penentuan sumber informan ini menggunakan teknik 
Snowballing, yaitu berdasarkan informasi informan sebelumnya untuk mendapatkan 
informan berikutnya sampai mendapatkan ‘data jenuh’ (tidak terdapat informasi baru 
lagi). Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam kegiatan penelitian ini 
meliputi pengamatan, wawancara, perekaman dan studi dokumentasi. 

Berdasarkan analisi terhadap ritual Manggantung Sahut, maka dapat 
disimpulkan bahwa Manggantung Sahut berasal dari dua suku kata, yakni 
“Manggantung” dan “Sahut”. Manggantung berarti meletakkan sesuatu dengan 
mengikatnya di atas permukaan tanah. Dalam hal ini yang digantung adalah beberapa 
sarana upacara tersebut yang disebut Turus Janji. Manggantung sarana upacara 
tersebut secara simbolis memiliki makna kesungguhan hati terhadap sebuah janji. 
Sementara, Sahut adalah sejenis Roh Penjaga Alam yang dapat membantu manusia 
dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Tujuan Umat Hindu Kaharingan 
melaksanakan upacara Manggantung Sahut adalah menyesuaikan dengan apa yang 
menjadi penyebab mereka melaksanakan upacara tersebut”. Sebab tersebut seperti; 
ada umat Hindu Kaharingan yang sakit tak wajar (memohon kesembuhan), ada 
hajatan hidup (memohon kesuksesan pekerjaan/ karier, keberhasilan sekolah, keadaan 
darurat (perang), ada pelaksanaan upacara keagamaan (memohon upacara berjalan 
lancar) dan lain sebagainya.  
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B. Analisis Hasil Penelitian 

1. Pengertian Upacara Manggantung Sahut Menurut Umat Hindu 
Kaharingandi Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas 

Mempelajari tentang istilah-istilah dalam kebahasaan Dayak, maka kita 

akan menemui begitu banyak istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengertian 

dari suatu hal. Istilah-sitilah tersebut ada yang terdiri dari satu kata, dua kata dan 

seterusnya. Kekayaan tersebut dapat dijumpai terutama dalam khasanah budaya 

agama Hindu Kaharingan yang merupakan keyakinan leluhur dari suku Dayak.  

Istilah-istilah tersebut digunakan baik untuk menjelaskan sesuatu  baik yang 

mampu ditangkap oleh panca indra ataupun di luar hal-hal tersebut. 

Salah satu istilah yang terasa masih asing bagi umat Hindu di luar DAS 

(Daerah Aliran sungai) Kapuas yaitu istilah “Sahut”. Sebaliknya, istilah itu sudah 

tidak asing lagi pada kalangan masyarakat Dayak di DAS Kapuas. Hal tersebut 

dikarenakan keberadaan Sahut selalu berhubungan dalam aktivitas kehidupan 

mereka. Umat Hindu Kaharingan di Timpah memohon penyertaan sahut dalam 

aktivitas kehidupannya dengan upacara Manggantung Sahut. Untuk mendapat 

pemahaman tentang hal tersebut, maka berikut ini akan diuraikan beberapa 

pengertian tentang hal itu.  

Berdasarkan asal katanya, Buder Siram mengatakan “Manggantung Sahut 

berasal dari dua suku kata, yakni “Manggantung” dan “Sahut”. Manggantung 

berarti meletakkan sesuatu dengan mengikatnya di atas permukaan tanah. Dalam 



hal ini yang digantung adalah beberapa sarana upacara tersebut yang disebut Turus 

Janji. Manggantung sarana upacara tersebut secara simbolis memiliki makna 

kesungguhan hati terhadap sebuah janji. Sementara, Sahut adalah sejenis Roh 

Penjaga Alam yang dapat membantu manusia dalam menjalani kehidupannya di 

dunia ini” (Wawancara, 27 Agustus 2013). 

 

Gambar 1.  Umat Hindu Kaharingan 

yang sedang menggantung Turus Janji 

yang merupakan simbol dari sebuah 

janji yang diucapkan terhadap Sahut 

tersebut. 

Sementara itu, Milih menguraikan pengertian bahwa; Sahut adalah 

manifestasi atau kekuasaan Ranying Hatalla sebagai Penjaga Alam Semesta. 

Secara umum umat Hindu Kaharingan mengenalnya dengan istilah SAHUR/ Sahur 

Sambat. Dalam  bahasa Sangiang, umat Hindu Kaharingan memberi gelar Ranying 

Hatalla (Tuhan) dengan sebutan “SAHUR BARAGANTUNG LANGIT PARAPAH 

BARATUYANG HAWUN”. Setiap manusia mempunyai sahutnya masing-masing, 

hal tersebut dikenal sebagai SAHUT SANDEHEN BERENG. Dalam sebuah 

wilayah (Kampung/Desa) Tuhan juga bermanifestasi sebagai penjaga desa yang 

dikenal dengan sebutan SAHUT LEWU. Sahut Lewu dapat berupa Antang Patahu 

atau Kamantuhu (pamantuhu)/ Buhai. Areal pukung pahewan antang (hutan 



rimba) dijaga oleh Nyaring Pampahilep. Dalam air dijaga oleh Jatha (Wawancara, 

28 Agustus 2013).  

Dari uraian di atas menunjukan bahwa umat Hindu Kaharingan di Desa 

Timpah meyakini bahwa Tuhan dalam menjalankan kemahakuasaan-Nya 

memanifestasikan diri-Nya dalam berbagai bentuk. Kesungguhan hati umat Hindu 

Kaharingan di Desa Timpah memiliki makna adanya sebuah kesetiaan atau 

kejujuran dalam dirinya untuk mengakui kemahakuasaan Ranying Hatalla dengan 

melaksanakan upacara Manggantung Sahut.  

Dari pengertian Manggantung Sahut di atas, menurut ajaran agama Hindu 

ada 4 ajaran tentang kesetiaan/ kejujuran yang hendaknya dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikenal dengan Catur Satya. Adapun uraian 

catur satya yakni; Satya Mitra, Satya Wacana, Satya Laksana dan Satya Hrdya.  

1. Satya Mitra: setia terhadap teman/ persahabatan 
 

Terkait dengan hal di atas, maka yang dimaksud teman atau sahabat 

adalah Sahut tersebut. Kedekatan hubungan antara umat Hindu Kaharingan 

dengan alam semesta membuat mereka mampu mengenal salah satu aspek 

Kemahakuasaan Ranying Hatalla yang mereka sebut Sahut tersebut. Dalam 

Theology Hindu Kaharingan, Ranying Hatalla (Tuhan) bermanifestasi dalam 

berbagai aspek kemahakuasaan-Nya. Tuhan akan memelihara manusia 

melalui perwujudan-perwujudan dari kemahakuasaan-Nya tersebut. Sebagai 



manusia yang bijaksana, maka sebagaimana Tuhan memelihara manusia, 

maka manusiapun memiliki kewajiban untuk memelihara apa yang telah 

Tuhan ciptakan, sebagaimana yang diamanatkan dalam kitab suci Panaturan 

Pasal 4 ayat 10  berikut ini:  

Hetuh aku maatuh kakare gawi akan ketun sintung ndue Mahaga 

hayak manguasa kakare taluh handiai ije jadi injadian awiKU, sama 

kilau AKU jadi manjadian tuntang mahaga akan ketun sintung ndue  

Artinya: 
Sekarang AKU mengatur segala tugas bagi engkau berdua; 
Engkau berdua memelihara dan berkuasa atas segala yang telah Aku 
jadikan, sebagaimana AKU menjadikan dan memelihara engkau 
berdua (Tim Penyusun, 2006: Kanwil Depag Propinsi Kalimantan 
Tengah). 
 
Dari petikan isi kitab suci Panaturan tersebut, maka jelaslah bahwa 

manusia di dunia ini hendaknya menjalankan ajaran Satya Mitra.  

 

 

2. Satya Wacana: Setia terhadap perkataan 
 

Terkait dengan Manggantung Sahut, maka Satya Wacana adalah 

kesetiaan/ kejujuran dari ucapan yang disampaikan oleh umat Hindu 

Kaharingan ketika melaksanakan upacara Manggantung Sahut. Hal ini 



berkenaan dengan tujuan dari umat Hindu Kaharingan Manggantung Sahut 

tersebut. 

3. Satya Laksana: setia terhadap kewajiban/ kerja 
 

Satya Laksana yang dimaksud disini adalah kewajiban yang 

hendaknya dilaksanakan jika apa yang diinginkan ketika Menggantung Sahut 

telah tercapai.  

4. Satya Hrdaya: setia terhadap kata hati 
 

Satya Hrdaya dalam Manggantung Sahut adalah puncak dari 

kesungguhan hati umat Hindu Kaharingan yang merupakan perwujudan dari 

kata hatinya. Kata hati merupakan sumber kejujuran yang terletak dalam Hati 

Nurani. Hal tersebut akan diperoleh dari keheningan hati yang disebut 

Atmanastuti, yang merupakan sumber kebenaran dalam agama Hindu 

sebagaimana yang diuraikan dalam kitab Manawa Dharma Sastra Buku II 

Sloka 6 yang menyatakan: 

Idanin dharma pramananyaha, 
Wedo’khilo dharma mulam  
Smerticile ca tadwidam 
Acaracaiwa sadhunam 
Atmanastutirewa ca  

Artinya: 
Seluruh pustaka suci Weda adalah sumber pertama dari pada dharma, 
kemudian adat-istiadat dan tingkah laku orang yang terpuji dari orang 
yang budiman yang mendalami ajaran pustaka suci Weda, juga tata 
cara peri kehidupan orang-orang suci dan akhirnya kepuasan dari 
pribadi/ keheningan hati (Pudja & Sudharta, 2002: 62). 



Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Manggantung Sahut 

adalah sebuah upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan baik 

individu maupun kelompok masyarakat, untuk menyatakan sebuah janji dengan 

cara menggantung Turus Janji sebagai simbol kesungguhan hati (pikiran, 

perkataan dan perbuatan) terhadap Sahut yakni Kemahakuasaan/ Manifestasi 

Ranying Hatalla sebagai penjaga atau pemelihara alam semesta. 

 
2. Tujuan Upacara Manggantung Sahut Menurut Umat Hindu Kaharingan di 

Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas 

Masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang terbentuk 

berdasarkan tatanan sosial tertentu. Masalah agama tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan masyarakat karena agama sendiri ternyata diperlukan dalam 

kehidupan masyarakat. Menurut Jalaludin (2004: 253-255) dalam bukunya 

“Psikologi Agama” menyebutkan bahwa dalam praktiknya fungsi agama dalam 

masyarakat antara lain: 

1. Berfungsi Edukatif: Ajaran agama memberikan ajaran-ajaran yang 
harus  dipatuhi. 

2. Berfungsi Penyelamat: Keselamatan yang diberikan agama kepada 
penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu 
dunia dan akhirat. 

3. Berfungsi sebagai Pendamaian: Agama dapat menuntun seseorang 
untuk mencapai kedamaian batin. 

4. Berfungsi Sebagai Sosial Control: Ajaran agama dianggap sebagai 
norma, sehingga dalam hal ini agama berfungsi sebagai pengawasan 
sosial secara individu maupun kelompok. 

5. Berfungsi sebagai Pemupuk Rasa Solidaritas: Kesatuan Iman dan 
kepercayaan dalam suatu agama akan dapat membina rasa 
solidaritas dalam kelompok maupun perorangan. 



6. Fungsi Transpormatif: ajaran agama dapat mengubah kehidupan 
kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru 
sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 

7. Berfungsi Kreatif: ajaran agama mendorong dan mengajak 
penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan 
diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. 

8. Berfungsi Sublimatif: segala usaha manusia selama tidak 
bertentangan dengan norma-norma agama bila dilakukan atas niat 
yang tulus, karena dan untuk Allah adalah ibadah. 

 

Sementara itu, menurut Cudamani (1993: 11) menyatakan bahwa 

“agama berfungsi untuk memberi pengetahuan tentang tujuan dan bagaimana 

caranya hidup”. Dalam hal ini, agama dipegang bagaikan sebuah obor untuk 

menerangi jalan di dalam kegelapan, agar kita mengetahui mana jalan yang patut 

dan mana pula jalan yang tidak patut untuk dipijak. Dari hal itulah, maka agama 

dapat berfungsi sebagai daya dorong untuk berbuat baik atau mempunyai 

“Motive Power of doing Good”. 

Dari fungsi agama tersebutlah, maka manusia mendapatkan tuntunan 

untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Tujuan hidup tersebut dicapai 

melalui berbagai upaya. Dalam agama Hindu Kaharingan salah satu upaya 

tersebut diwujudkan melalui upacara keagamaan, karena dalam setiap upacara 

keagamaan mengandung nilai-nilai etika dan filsafat ketuhanan yang 

mendasarinya. Dengan dipahaminya upacara yang utuh, maka terdapat berbagai 

tujuan yang diharapkan oleh umat Hindu Kaharingan, misalnya pada upacara 

Manggantung Sahut.  



Menurut Buder Siram, “Tujuan Umat Hindu Kaharingan melaksanakan 
upacara manggantung sahut adalah menyesuaikan dengan apa yang 
menjadi penyebab mereka melaksanakan upacara tersebut”. Sebab 
tersebut seperti; ada umat Hindu Kaharingan yang sakit tak wajar 
(memohon kesembuhan), ada hajatan hidup (memohon kesuksesan 
pekerjaan/ karier, keberhasilan sekolah, keadaan darurat (perang), ada 
pelaksanaan upacara keagamaan (memohon upacara berjalan lancar) dan 
lain sebagainya  (wawancara, 27 Agustus 2013).  
 
Berkenaan dengan hal tersebut lebih lanjut Milih dan Alsakin 

menjelaskan :  

Ada beberapa tujuan utama umat Hindu Kaharingan melaksanakan 
upacara tersebut, adalah Mangat Itah Tau Rantep Umba Sahut (agar kita 
menjadi dekat dengan sahut). Jika kita dekat dengan Sahut, itu berarti 
kita telah mengenal Kemahakuasaan Ranying Hatalla dengan baik, yang 
pada akhirnya akan membuat kemahakuasaan Ranying Hatalla tersebut 
selalu menyertai kehidupan kita di dunia ini” (wawancara, 28 Agustus 
2013). 
 
Sementara itu, Seli (Indu Heri) mengatakan bahwa : 

“Jika manggantung sahut dilaksanakan karena telah diketahui bahwa ia 
terkena Saranta Sahut maka tujuannya melaksanakan uacara tersebut 
adalah balaku ampun palus bajanji mangabuah yaitu meminta maaf atas 
kelalaian dan berjanji untuk memperbaikinya” (wawancara, 29 Agustus 
2013).  
 
Dari pendapat tersebut  dapat diketahui bahwa ada ciri-ciri atau tanda 

dan cara untuk mengetahui jika seseorang terkena Saranta Sahut. Dari uraian di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Manggantung Sahut adalah 

sebagai berikut: 

1. Memohon penyertaan Ranying Hatalla dalam manifestasi-Nya sebagai Sahut 

pada setiap aktivitas kehidupan umat Hindu Kaharingan seperti pekerjaan dan 

pelaksanaan upacara kehidupan ataupun upacara kematian 



2. Untuk introsfeksi diri/ mulat sarira; permohonan maaf atas kesalahan yang 

dilakukan yang mengakibatkan adanya gangguan dari Sahut tersebut 

(Sarantan Sahut) yang terlihat dengan tanda ada sakit yang tak wajar ataupun 

pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga. 

3. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam Hindu Kaharingan berupa 

pendidikan upacara (mengenalkan sarana upacara Manggantung Sahut), 

pendidikan etika (menjaga hubungan yang harmonis dengan energi alam 

semesta) serta nilai filsafat (memahami hakikat Kemahakuasaan Tuhan).  

 

3. Prosesi Upacara Manggantung Sahut Menurut Umat Hindu Kaharingan di 
Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas  

Adapun prosesi/ tatacara Manggantung Sahut menurut agama Hindu 

Kaharingan di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:  

a. Mendatangi Rohaniawan Pelaksana Upacara 

Ini merupakan tahap awal/ pertama, dimana yang bersangkutan atau 

keluarga yang mewakili menyampaikan niat kepada rohaniawan Hindu 

Kaharingan  (Basir, Pisor, Tukang Sangiang, Dukun) bahwa kedatangannya 

bermaksud menyampaikan keinginannya untuk Manggantung sahut dan 

penentuan waktu pelaksanaan upacara serta menanyakan syarat-syarat (sarana 

upacara) disesuaikan dengan tujuan Manggantung sahut tersebut.  

Buder Siram (Bapak Geti), menjelaskan:  



bahwa “pada saat kedatangan umat yang pertama kalinya akan 
diperoleh petunjuk tetang  sarana upacara manggantung sahut yang 
secara umum terdiri atas Panduduk, Limun, Giling Barantai, Rukun 
Tarahan, Timpung Baputi, Behas Hambaruan, Behas Tawur, 
Parapen dan sarana lainnya tergantung sahut yang bersangkutan 
seperti Rabayang kawit kalakai jika Nahujak Jatha/ Nyaring, Jika 
oleh Jatha maka mendirikan Balai Pangkuh dan Jika oleh Nyaring 
maka mendirikan Rahan ” (wawancara, 28 Agustus 2013). 
 
Dari uraian di atas, ajaran bhakti terhadap Guru Pangajian 

(rohaniawan) masih dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan di Desa 

Timpah. Hal tersebut ditunjukan dengan mendatangi rohaniawan pelaksana 

upacara dalam tahap awal upacara Manggantung Sahut. Dengan demikian 

maka dalam upacara Manggantung Sahut tersebut telah ditanamkan ajaran 

untuk menghormati Guru Pangajian (pisor, basir, dukun, tukang sangiang) 

sebagai seseorang yang menjalankan profesi yang berhubungan dengan ritual 

keagamaan. 

b. Menentukan Waktu Pelaksanaan Upacara Manggantung sahut 

Penentuan waktu pelaksanaan upacara diperoleh dengan meminta 

petunjuk dari rohaniawan (basir/ pisor/ tukang sangiang/ dukun) ketika 

mendatanginya pada tahap awal kegiatan. 

Menurut Milih (Bapak Nari), bahwa “hari yang baik untuk 
manggantung sahut adalah dengan melihat Panyurung Bulan, yaitu 
ketika Bulan di langit sedang naik (dari bulan mati menuju bulan 
purnama), sementara  waktu yang baik adalah ketika Panyurung 
andau” yaitu ketika matahari sedang naik. Namun semua itu tidak 
berlaku jika Manggantung Sahut untuk Jatha dan Nyaring, karena jika 
manggantung sahut karena Saranta Jatha dan Nyaring maka itu 
sifatnya mendesak atau dalam keadaan gawat/ darurat (Wawancara, 28 
Agustus 2013). 

 



c. Menyiapkan Sarana 

Setelah ditentukan waktu pelaksanaan upacara Manggantung Sahut, 

maka tahap selanjutnya adalah menyiapkan sarana upacara yang telah didapat 

dari petunjuk rohaniawan. 

1) Panduduk 

 

Menurut Seli (Indu Heri), sarana 
upacara yang disebut Panduduk 
terdiri atas Sangku inyuang behas 
(sangku yang diisi beras sekitar ¾ 
sangku, Hunjun behas huang 
sangku impunduk (di atas beras 
dalam sangku tersebut ditaruh; Bua 
Enyuh (buah Kelapa), Gula 
bahandang/ baputi (gula merah/ 
putih), Benang, sanaman (besi) 
(Wawancara, 29 Agustus 2013). 

Menurut Alsakin (Bapak Catta), “Panduduk adalah simbol dari 

pengganti diri yang terdiri atas Behas yaitu akan tambing nyaman ulun 

kalunen yakni sebagai simbol kehidupan atau nafas manusia, Bua 

enyuh melambangkan kepala manusia yakni Panduduk Sahut, Gula 

bahandang/ baputi melambangkan darah, Sanaman melambangkan 

tulang. Sebagai sarana dalam upacara Manggantung Sahut, Panduduk 

dapat disebut sebagai saksi atas janji yang kita ucapkan. Inilah yang 

disebut Turus Janji.” (wawancara, 28 Agustus 2013).  

Dari uraian tersebut, adanya Panduduk sebagai sebuah bukti 

dan saksi akan selalu mengingatkan umat Hindu Kaharingan terhadap 

janji-janji yang diucapkan ketika Manggantung Sahut. Hal ini 



membuktikan bahwa Hindu Kaharingan mengajarkan kepada umatnya 

bahwa harus ada kesesuaian antara niat yang timbul dari pikiran, 

perkataan dengan perbuatan, sehingga konsekuensi dari hal tersebut 

adalah dilaksanakannya upacara selanjutnya yang dikenal dengan 

Manipas Sahut atau Pakanan Sahut. 

2). Limun  

 

Limun adalah minuman dalam botol merupakan 

sarana yang digunakan dalam upacara manggantung 

sahut. Menurut Milih, Limun digunakan  jika basahut 

dengan Bandar (Wawancara, 28 Agustus 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

           3). Giling Barantai dan Rukun Tarahan  



 

 

Giling Barantai (giling 

pinang), rukun tarahan 

(rokok); masing-masing 7 

buah yang dirangkai 

sambungannya dengan 

benang putih); digantung  

menjadi satu tetapi diluar 

bungkusan Sangku. 

Menurut Mandat (Bapak Geri) bahwa “Giling Pinang dan Rukun Tarahan 

sebanyak 7 buah adalah simbol dari kemahakuasaan Ranying Hatalla 

sebagai Raja Uju Hakanduang” (wawancara, 29 Agustus 2013). 

 

4).  Timpung Baputi  

 

Timpung Baputi yaitu kain putih 

yang digunakan untuk membungkus 

sarana upacara berupa sangku dan 

sarana upacara lainnya yang ada di 

dalamnya. 

 

 

 

 

          5). Behas Hambaruan  



  

Behas Hambaruan merupakan suatu hal yang selalu menjadi 

perhatian dalam upacara keagamaan Hindu kaharingan. Begitu pula halnya 

dalam upacara manggantung sahut. Mandat menjelaskan bahwa : 

Behas Hambaruan adalah beras yang dipilih  dengan ciri tidak 
retak/ utuh, berjumlah 7 biji, dibungkus dengan menggunakan 
kain putih. Behas Hambaruan huang bungkusan timpung adalah 
simbol dari semangat hidup manusia. Jika hambaruan manusia 
jauh dari tubuhnya, maka ia akan sakit-sakitan dan bisa 
mengakibatkan kematian. Behas hambaruan yang dibungkus 
kain putih akan dibuka jika setelah selesai manawur kepada 
sahut. Ranying Hatalla melalui perantara Sahut akan 
memberikan tanda baik/ buruk tentang upacara yang dilakukan. 
Tanda itu baik jika ada yang harieten halawu benteng barintih 
hila upun tundu yaitu dengan tanda retak diantara 7 beras yang 
dibungkus tersebut. Tanda baik juga bisa berupa bertambahnya 
jumlah beras hambaruan yang sebelumnya berjumlah 7 menjadi 
lebih dari 7. Itu manandakan bahwa apa yang diharapkan oleh 
umat Hindu Kaharingan yang melaksanakan upacara 
manggantung sahut tersebut akan tercapai dengan baik. 
Sebaliknya tanda itu buruk jika beras tersebut ada yang hancur, 
atau berkurang dari jumlah sebelumnya. Hal tersebut 
menandakan bahwa ada hal buruk yang akan terjadi dalam 
kehidupannya. Jika itu terjadi, sebaiknya ia membuat upacara 
mambuhul, yakni cara terakhir untuk meminta tambahan tuah 
rajaki, umur aseng-panjang, yakni rejeki dan umur yang panjang 
(wawancara, 29 Agustus 2013). 

 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Behas Hambaruan 



adalah sebuah simbol yang menandakan hasil dari pelaksanaan upacara 

Manggantung sahut tersebut. 

 

6). Behas Tawur 

 

Behas Tawur yaitu beras yang 

dimasukkan ke dalam mangkok 

tawur yang disebut Pinggan Randan/ 

Sansiri Tawur. dan seluruh 

manifestasi-Nya, dalam hal ini 

adalah Sahut. 

Menurut Alsakin bahwa : 
 

Behas Tawur merupakan sarana upacara yang digunakan sebagai 
perantara komunikasi antara umat Hindu Kaharingan dengan 
Ranying Hatalla, karena sejarahnya beras diturunkan oleh 
Ranying Hatalla, sebagai mana mantra membangunkan roh beras 
(manawur); Kalabien Bitim Hatalla Tuntung Tahaseng Pantai 
Danum Kalunen, Kalambungan Balitam Jatha Tambing Nyaman 
luwuk Kampungan Bunu, Bitim Tau Injam duhung Luang Rawei, 
Balitam Pandai Pulang Tasih Panyaruhan Tisui. Artinya; 
Sesungguhnya engkau memiliki kelebihan, selain engkau sebagai 
penyambung hidup dan makanan bagi manusia, engkau pula dapat 
manjadi perantara dan penghubung atas kehendak manusia 
menuju Yang Maha Kuasa beserta segala manifestasi-Nya” 
(Wawancara, 28 Agustus 2013). 

 
 
 
 
 
 
 

 
7). Parapen/ Dupa  



  

Parapen/ Dupa terbuat dari 
sangku/ magkok dari tanah liat, 
diisi bara api kemudian dibakar 
berbagai jenis kayu harum seperti 
kayu garu di dalamnya, sehingga 
akan menghasilkan asap yang 
harum.  

 

Menurut Mandat (bapak Geri), bahwa: 

Parapen berfungsi sebagai pensuci dari sarana upacara, sarana 
upacara terlebih dahulu disucikan dengan cara mengasapinya di atas 
perapen tersebut. proses tersebut dikenal dengan sebutan 
manggaru. mantra manggarunya yakni “iiiii nggaruku bitim 
(sangku, behas tawur atau sarana upacara lainnya), mangat gantung 
pahalendang tinggi pahalingei); ku asapi dirimu dengan asap garu 
yang harum ini, agar tinggi dan terang cahayamu” (wawancara, 29 
Agustus 2013). 

Pada setiap pelaksanaan yajna dalam agama Hindu juga tidak 

terlepas dari penggunaan api. Kitab Manawa Dharmasastra III.76 

menuangkan ajaran mengenai penggunaan api suci dalam upacara yajna 

sebagai berikut: 

Agnau prastahutihsamyag 
Adityam upatitate, 
Adityajayate wrstir 
Wrsterannam tatah prajah. 

Artinya: 
Persembahan yang dijatuhkan ke dalam api akan mencapai 
matahari, dari matahari turunlah hujan, dari hujan timbulah 
makanan, darimana mahluk hidup mendapatkan hidupnya (Pudja & 
Sudharta, 2003: 153). 

 

d. Menjemput Rohaniawan Untuk Melaksanakan Upacara  



Dalam tatanan masyarakat Hindu Kaharingan, para Rohaniawan/ orang 

yang mampu menyelesaikan/ pemimpin upacara mendapat kedudukan yang 

dihormati. Hal tersebut karena perannya begitu besar dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut Buder Siram (Bapak Geti) bahwa : 

Para rohaniawan Hindu Kaharingan di Kecamatan Timpah dikenal 
dengan berbagai sebutan, yakni; Basir, Pisor, Tukang Sangiang dan 
Dukun. Ketika umat Hindu Kaharingan melaksanakan upacara 
keagamaan seperti upacara manggantung sahut, maka sebuah kewajiban 
dari umat Hindu Kaharingan adalah menjemput dari kediamannya 
menuju rumah si pelaksana upacara” (Wawancara, 27 Agustus 2013). 
 

 
e. Pelaksanaan Upacara Manggantung sahut 

Pada hari yang telah ditentukan, maka sarana-sarana upacara yang telah 

dipersiapkan kemudian dipersembahkan oleh rohanawan kepada Ranying Hatalla 

dalam Kuasanya sebagai Sahut.  

Menurut Milih (Bapak Nari), proses pelaksanaan upacara Manggantung 

Sahut  diawali dengan;  

a. Manampung tawar, mamantis undus (minyak bangkang haselan 
tingang) dan Manyaki hapa Tanteluh Manuk Darung Tingang 
rohaniawan yang dilakukan oleh keluarga pelaksana upacara dengan 
memercikkan air suci kehidupan yang disebut Nyalung Kaharingan 
Belum, mengoleskan minyak kelapa, dan mengoleskan telor ayam 
kampung. Hal tersebut dilakukan agar rohaniawan terhindar dari 
gangguan ketika melangsungkan upacara. 

b. Rohaniawan melaksanakan prosesi Manawur sebagai kegiatan inti 
upacara tersebut. Pada saat inilah disampaian apa yang menjadi tujuan 
si pelaksana upacara melaksanakan upacara manggantung sahut 
tersebut. 

c. Rohaniawan memeriksa hambaruan  dan meletakannya di atas kepala 
yang bersangkutan, dengan tujuan memperoleh/ menerima anugrah.  



d. Manggantung Turus Janji di dalam kamar tempat tidur (sakit, memohon 
penyertaan/perlindungan, kesuksesan, rejeki), di depan bagian dalam 
pintu masuk rumah (penyertaan dalam upacara Tiwah). (wawancara, 27 
Agustus 2013). 
 

f. Menyampaikan pali/ larangan atau pantangan upacara 

Pali merupakan larangan atau pantangan yang hendaknya dilaksanakan 

oleh umat Hindu Kaharingan. Ada beberapa Pali atau larangan yang ada dalam 

upacara manggantung sahut.  

g. Manipas Sahut 

Manipas Sahut adalah upacara untuk melepas atau menurunkan turus janji 

yang digantung ketika pelaksanaan upacara manggantung sahut. Menurut Milih, 

Manipas Sahut lamanya sesuai dengan waktu yang dijanjikan. (Wawancara, 28 

Agustus 2013) 

 

h. Mampunduk Sahut; jika kita menggantung sahut untuk selamanya (sampai mati) 

sebagai pelindung diri. Setiap melaksanakan upacara maka kita juga memberikan 

sesajen untuk sahut tersebut. 

 


