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Prakata 

 

Apakah yang dimaksudkan dengan “Masyarakat adat”? 

Sama dan sebangunkah dengan “masyarakat daerah 

terpencil?” 

 Sekilas, terkesan kedua istilah tersebut seakan-akan 

sama. Akan tetapi, jika dimengerti betul, entitasnya 

berbeda sama sekali. Suatu komunitas, atau masyarakat 

adat, masih memiliki ikatan-sosial yang kuat 

berdasarkan kesatuan genealogis. Sementara itu, adat 

istiadat pun masih melekat-kuat yang diwariskan dari 

generasi ke generasi. 

 Masyarakat adat dipandang sebagai bagian dari 

sejarah (historis) komunitas suatu suku-bangsa yang 

mengisi khasanah kekayaan budaya bangsa di mana 

kedudukan dan peranannya terkesampingkan manakala 

tidak selaras dengan  prinsip-prinsip dan semangat 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Perjalanan sejarah masyarakat adat memasuki masa 

yang tidak mudah seiring dengan berkembangnya 
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kolonialisme dan pembentukan negara-bangsa (nation 

states). Eksistensinya semakin lama semakin tergerus 

oleh perubahan zaman jika masyarakat-adat itu sendiri 

tidak membangun kapasitas menyikapi dan 

menghadapi perubahan meski tetap  mempertahankan 

identitas dalam segenap aspek peri kehidupan sehari-

hari. 

 Masyarakat-adat yang sejak dahulu kala memiliki 

otonomi untuk mengatur diri dan mengurus kesatuan 

hukum masyarakatnya, ternyata telah menjadi 

masyarakat yang ditindas dan dirampas hak miliknya 

oleh orang-orang baru yang datang di tempat 

wilayahnya. Misalnya saja, terdesak oleh perusahaan 

dan usaha penambangan serta kekuatan ekonomi 

politik yang lain. Sedemikian rupa, sehingga masyarakat 

adat  kehilangan hak-hak hidup bahkan jatidirinya 

sebagai satu komunitas masyarakat adat. Padahal nenek 

moyang merekalah orang pertama yang mendiami 

wilayah itu ketika belum ada orang lain bermukim di 

tempat itu. Atau juga meskipun nenek moyang mereka 

orang pendatang di wilayah itu, namun mereka adalah 
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pendatang pertama yang bermukim serta mendirikan 

perkampungan di wilayah itu. 

 Faktanya adalah bahwa kemerdekaan Indonesia 

yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak secara 

otomatis mengakhiri eksploitasi dan marginalisasi 

masyarakat adat. Sebab, menurut Bung Karno, 

kemerdekaan adalah “jembatan emas” menuju suatu 

tahap atau peradaban baru yang lebih baik dari kondisi 

yang sebelumnya ketika suatu bangsa masih dijajah 

oleh bangsa lain. Masyarakat itu sendiri yang harus 

berjuang, mengisi kemerdekaan, agar merdeka dalam 

makna harfiah maupun simbolik. Terutama merdeka di 

dalam mengekspresikan diri, dalam hal adat dan 

budaya yang menjadi identitasnya. 

 Akan tetapi, masyarakat adat sebagai bagian dari 

kekuatan sosial politik yang turut mengisi kemerdekaan 

bangsa, dalam perjalanannya, ternyata tidaklah mulus 

begitu saja. Pada faktanya, masyarakat adat mengalami 

kesulitan sekaligus hambatan di dalam 

mengaktualisasikan diri berdasarkan hak-hak hidup 

yang terpelihara secara turun-temurun dari nenek 
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moyang yang diwarisinya. Berbagai kepentingan dalam 

pengelolaan negara dan kepentingan baik Pusat 

maupun Daerah, selain sumber daya alam (SDA) 

setempat nyatanya telah dan mungkin saja akan 

semakin menggerus kearifan dan kekayaan masyarakat 

adat.  

 Masyarakat adat Dayak dengan beragam puaknya –

tidak terkecuali Dayak- kini sedang dalam ancaman, 

sekaligus hambatan.  Tantangan dan hambatan bukan 

saja datang dari dalam negeri, misalnya semakin 

kuatnya arus kekuasaan sentripetal yang menggerus 

wewenang pemerintah daerah, berdampak pula  pada 

keberadaan masyarakat adat. Lemahnya wewenang 

pemerintah daerah di dalam menjalankan urusan 

rumah tangga atau otonomi menyebabkan bargaining 

kepentingan masyarakat semakin lemah pula oleh 

karena masyarakat adat berada di dalam bagian dari 

“daerah” tersebut..  

Dalam pada itu, ancaman dan hambatan dari 

luar negeri pun luar biasa karena semakin menggerus 

adat budaya daerah. Merupakan fakta bahwa kini 
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atribut, pakaian, mode, bahkan perilaku asing telah 

merasuki bangsa kita yang mengancam eksistensi adat 

istiadat dan semakin menggerus nilai-nilai luhur yang 

diwariskan nenek moyang dari generasi ke generasi. 

Di satu pihak, kita bersyukur dengan datangnya 

perubahan dan modernisasi serta pembangunan ke 

daerah. Akan tetapi, di sisi yang lain, kita mencemaskan 

apa yang menjadi ekses dari semakin terbukanya suatu 

masyarakat adat untuk dunia luar, termasuk 

transmigrasi, pekerja di berbagai sektor, investor, dan 

juga kehidupan yang tidak lagi monolitik masyarakat-

adat, akan tetapi juga sebagai warga Indonesia dan juga 

warga dunia. 

Di tengah-tengah perubahan dan arus deras 

perubahan zaman yang tidak menentu itu, sedikit ada 

harapan meski tidak menjamin seluruh masalah hidup 

suatu masyarakat adat di tengah-tengah Negara dan 

pengaruh dari luar. Untunglah ada perubahan otoritas 

politik melalui desentralisasi politik, administrasi dan 

keuangan ke provinsi, kabupaten/kota dalam bentuk 

otonomi luas sebagaimana diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014, membawa “angin segar”. 

Regulasi yang membuka ruang bagi pemerintah daerah 

dan masyarakat daerah untuk memberdayakan diri 

dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat daerah, termasuk di dalamnya masyarakat 

adat.  

Hal yang cukup membuat kita menaruh harapan 

bahwa local wisdom masih berkanjang di tengah-tengah 

arus perubahan dunia adalah semakin sadarnya 

masyarakat adat akan hak-haknya dan semakin banyak 

pihak, terutama Lembaga Swadaya Masyarakat, bukan 

hanya mempertahankan adat budayanya, melainkan 

juga mulai menuntut hak-hak sebagai warganegara. 

Hutan adat, kodifikasi hukum adat, pengakuan akan 

eksistensi masyarakat adat; adalah beberapa contoh 
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bahwa adat budaya serta keberadaan masyarakat-adat 

adalah perjuangan, bukan pemberian atau hadiah. 

Dalam konteks itulah maka buku ini hadir untuk 

menjelaskan fenomena tentang eksistensi dan masa 

depan masyarakat adat di pulau Kalimantan. Akankah 

masyarakat-adat dan budayanya semakin tergerus oleh 

perubahan zaman dan masuknya unsur-unsur budaya 

asing? Atau dapatkah masyarakat-adat bertahan dengan 

local wisdom yang diturunkan dari generasi ke generasi? 

Kiranya pustaka ini berguna. 

 

      

 Palangka Raya, Juli 2022 

Penulis 
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Bab 1 

Kalimantan  

Selayang Pandang 

 

Berbicara, atau membahas suatu objek, tidak dapat 

terlepas dari konteks. Mengapa konteks itu penting? 

Hal itu penting mengingat bahwa yang disebut dengan 

“objek”, sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Objek 

berada dalam satu konteks. Jika lepas dari konteks, 

maka berpotensi salah dipahami. Atau setidak-

tidaknya, suatu objek yang lepas dari konteks, akan 

tidak menjadi utuh oleh karena saling keterkaitan satu 

sama lain. 

 Demikian pula halnya, di dalam membahas adat 

istiadat, kita tidak dapat melepaskannya dari konteks 

Kalimantan dengan berbagai data, fakta, geografi, 

demografi dan latar sejarahnya. Tidak akan ada adat 

istiadat tanpa ada manusianya sebagai subjek atau 

pelaku yang menghidupi dan menjalani adat istiadat 
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tersebut. Selain itu, sejarah masa lampau serta situasi 

kondisi lingkungan, termasuk di dalamnya lingkungan 

alam dan lingkungan sosial turut mempengaruhi adat 

istiadat tersebut. 

 Dalam hubungan objek dan konteks itulah, pada 

awal buku ini dipaparkan mengenai situasi kondisi 

Kalimantan selayang pandang. Hal itu mengingat 

bahwa adat istiadat sangat dipengaruhi oleh kondisi 

historis, kosmos, ekologi, demografi, sosial, ekonomi, 

dan berbagai faktor yang membentuknya. Sebagai 

contoh, bagaimana faktor sejarah kolonial Hindia 

Belanda menentukan adat istiadat dan budaya orang 

Dayak yang mencapai puncaknya pada Perjanjian 

Tumbang Anoi Tahun 1894. Di mana pada saat itu 

semua tokoh adat Dayak sedunia berkumpul di 

Tumbang Anoi selama dua bulan lebih menyepakati 

menghentikan  apa yang dikenal dengan 4-H yakni 

hakayau (saling kayau), habunu (saling bunuh), hatetek 

(saling penggal) dan hajipen (praktik perbudakan) yang 

diinisiasi kompeni Hindia Belanda. Pada bagian 

tersendiri, akan dibahas hal ini. Bagaimana proses dan 
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dampak kesepakatan menghentikan  4-H itu penting 

sebab menjadi salah satu tonggak bagaimana kemudian 

4-H tersebut menjadi adat istiadat dan budaya, 

khususnya Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Selatan yang dikenal dengan sebutan 

“singer”. 

 

Kalimantan Selayang Pandang 

Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia 

setelah New Guinea (785.753 km²) dan  Greenland 

(2.175.600 km²). Kalimantan terbagi menjadi tiga negara 

yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 

Wilayah Indonesia yang terluas, terdiri atas provinsi 

Kalimantan Selatan (38.744 km²), Kalimantan Timur 

(127.347 km²), Kalimantan Barat (147.307 km²), 

Kalimantan Tengah (153.564 km²), dan Kalimantan 

Utara (71.827 km²). Adapun Kalimantan di luar 

Indonesia terdiri atas Brunei Darussalam yang memiliki 

luas wilayah hanya luas 5.765 km², namun status 

wilayah di Kalimantan ini adalah negara. Sarawak 

dengan luas 124.450 km² adalah negara bagian Malaysia, 
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meski de facto adalah sebuah negara berdaulat yang 

merdeka pada 22 Juli 1963. 

 Pulau terbesar ktiga dunia pada zaman pengaruh 

Hindu-India dikenal sebagai Varuna-dvipa.Istilah itu 

dibawa oleh orang-orang India yang datang ke 

Nusantara jauh sebelum kedatangan bangsa barat 

untuk melukiskan bahwa di dalam pulau tersimpan 

aneka tambang, sumber daya alam yang tiada 

terhingga, subur, luas, lagi kaya dengan sumber daya 

alam.  

Kalimantan di luar negeri dikenal sebagai 

“Borneo” yang diperkenalkan oleh para pelancong dan 

penjelajah dari Eropa.  Borneo muncul dalam banyak 

variasi penyebutan dan penamaan, antara lain: Vorneo, 

gorneo, horneo, norneo, birneo, bkrneo, blrneo, 

bprneo, boeneo, bodneo, bofneo, botneo, borbeo, 

borheo, borjeo, bormeo, bornwo, bornso, borndo, 

bornro, bornei, bornek, bornel, bornep. 

 Pada tataran nasional (Indonesia) sebutan 

“Kalimantan” memang terasa sangat familiar 

dibandingkan dengan “Borneo”. Akan tetapi, 
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“Kalimantan” tidak begitu populer, dan kurang disukai 

untuk orang Dayak di luar Indonesia, seperti di 

Malaysia dan di Brunei Darussalam.  

 Dalam buku ini, kedua penamaan digunakan 

semua untuk menunjuk kepada entitas yang sama, 

yakni: Pulau terbesar ketiga dunia, dengan luas 

743,330 km², berada di Asia Tenggara dengan 

kepulauan Greater Sunda Islands (Kepulauan Sunda 

Raya. 

  
sumber: wikipedia 

Borneo, atau pulau Kalimantan, dengan tiga wilayah organisasi 
politiknya.  
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Sejarah Kalimantan 

Sebagaimana yang diriset dan ditulis Suriansyah dan 

Masri (2022) bahwa penghuni pulau Borneo diketahui 

telah ada sejak 40.000 tahun yang lalu di Gua Niah, 

Miri, Sarawak, Malaysia. 

 Pada waktu ini, penduduk yang hidup dan 

berada di area sekitar Gua Niah adalah suku bangsa 

Iban. Sebagaimana kita ketahui bahwa Iban adalah 

subetnis terbesar di dunia, yang populasinya ditengarai 

1,2 juta jiwa. Terbesar Iban ada di Sarawak, sebagian 

besar lagi hidup dan bermukim di Kabupaten Sintang, 

Sekadau, dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 

 Dari riset dan catatan diketahui bahwa Borneo 

terhubung dengan daratan Asia Tenggara, sebagai 

bagian dari daratan yang dikenal sebagai Sundaland, 

dari 2,5 juta tahun yang lalu hingga sekitar 10.000 tahun 

yang lalu ketika terjadi deglasiasi1 global mengubahnya 

kembali menjadi sebentuk pulau. Bukti arkeologis 

                                                 
1
 Deglasiasi adalah transisi dari kondisi glasial penuh selama zaman es, 

ke interglasial hangat, ditandai dengan pemanasan global dan kenaikan 

permukaan laut karena perubahan volume es benua. 

 



17 | Page 

 

menunjukkan bahwa manusia tiba di Sarawak, melalui 

darat, setidaknya 40.000 tahun yang lalu (Suriansyah 

dan Masri, 2022). 

Bukti-bukti arkeologis juga menunjukkan bahwa 

manusia telah bermukim dan hidup di Gua Niah, Miri, 

Sarawak (Charles Tyler (1993) dan Masri (2021). Dari 

Kuching. Ibunegeri tanah Sarawak. Lokus ini 

membuktikan bahwa penduduk telah menghuni bumi 

Borneo itu pun, meninggalkan jejak sejarahnya. Oleh 

karena merupakan cikal bakal sejarah Dayak, sekaligus 

menjadi starting point di dalam membahas adat istiadat 

Dayak secara keseluruhan, alangkah baik kiranya jika 

kisah dan dinamika hermeneutika seputar Gua Niah ini 

kita eksplorasi lebih dalam. Mengapa demikian? Sebab 

menjadi clue, petunjuk, yang dapat membimbing kita 

setidak-tidaknya untuk mengamati pola persebaran 

suku bangsa di Borneo.  Dari migrasi kaum Iban dapat 

disimpulkan bahwa bukan orang luar yang melakukan 

migrasi datang dalam jumlah besar ke Borneo, 

melainkan sebaliknya: orang asli Borneo sendiri yang 

berpindah-pindah ke suatu wilayah tertentu. 
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Perpindahan tersebut mula-mula dekat dengan sungai, 

sedemikian rupa, sehingga pada awal mula naka 

klan/suku sama seperti nama sungai, misalnya: Suku 

bangsa Kayan yang mendiami sekitar sungai Kayan 

disebut: Orang/ Suku Kayan, dan sebagainya. 

Kembali ke Gua Niah sebagai awal dari tonggak 

peradaban suku bangsa Dayak, sekaligus tonggak 

sejarah. Apabila memilih perjalanan dari Kuching 

menuju Gua Niah maka akan ditempuh kurang lebih 

sejam lamanya. Bukti sejarah  yang tidak terbantahkan 

lagi. Bahwa Borneo sekurang-kurangnya 46.000 tahun 

lalu  telah dihuni manusia. Hal itu sebagaimana dicatat 

Barker cum suis (2007) yang menyatakan bahwa  

manusia purba telah menempati Kalimantan di daerah 

perbukitan di sekitar Niah, Sarawak.  

Sementara itu, di tempat lain Prof. Collins (2017: 

301-302) mencatat bahwa penduduk di gua Niah itu kini 

mewakili migrasi Australo-Melanesia. Klan inilah  yang 

selanjutnya bergerak mengisi Indonesia Timur, Papua 

dan juga Australia. Pun pula,  seperti dicatat sang 

Profesor, “Walaupun sudah dijejaki migrasi manusia 
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40.000 tahun itu, namun, sudah diketahui juga bahwa 

sekitar 4.000 tahun lalu terdapat arus migrasi baru di 

Nusantara. Migrasi kedua itu membawa orang 

Austronesia ke Nusantara” (Collins 2014). Lihat juga 

Bellwood (1997:92). Dua migrasi purbakala ini, telah 

membentuk dan mempengaruhi kompleksitas yang kita 

saksikan di Kalimantan pada waktu ini.” 

Collins selanjutnya di dalam paparannya pada 

Kongres Internasional I Kebudayaan Dayak di 

Bengkayang (2-6 Juni 2017) yang kemudian dibukukan 

dalam prosiding, dari sisi apa pun arus migrasi tersebut, 

dapat dilihat dari sisi etno-linguistik. Profesor dari 

Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia 

ini, setidaknya telah memberipetunjuk yang cukup 

penting. Suatu petunjuk untuk kita teliti lebih lanjut, 

sebab memancing keingintahuan mengenai peristiwa, 

kehidupan, sekaligus peradaban manusia puluhan ribu 

tahun yang lalu di Gua Niah. 

Dengan demikian, tidak pelak lagi bahwa 

manusia penghuni Borneo terbukti dari Gua Niah. 

Usianya sudah diuji dengan C-35. Penelitian dilakukan 
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orang Inggris bekerja sama dengan Museum Sarawak, 

di Kuching, ini membuktikan. Bahwa peradaban kita 

telah begitu tua, lagi mulia. Gua Niah telah memenuhi 

syarat sebagai alat bukti sejarah. Bagaimana metode 

riset sejarah? Sedemikian rupa, sehingga saya berada 

pada mazhab bahwa penduduk asli Borneo tidak dari 

mana pun juga. Akan tetapi, asli dari sini dan di tempat 

ini. Hal yang dalam khasanah ilmiah disebut sebagai: 

autochthon2.  Hal ini sudah sesuai dengan pertanyaan 

dan syarat-syarat sejarah. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa sejarah wajib mengandung:  

1) di mana setting (lokus dan waktunya)?  

2) Siapa tokoh/ pelakunya?  

3) Bagaimana peristiwa/ sejarahnya?  

4) Apa bukti dokumennya? 

                                                 
2
 Untuk lebih jauh lagi mendalam di dalam memahami apa yang 

dimaksudkan dengan “autochton”, lihat Bakker (1971: 1-4). Secara 

harfiah, autochthon berasal dari kata Yunani autos (sendiri) dan kthon 

(bumi, tanah), yang berarti: dari sini, di tempat ini, asli, tidak dari mana 

pun juga, datang dari tanah itu sendiri. Dari patah kata Yunani inilah 

kemudian turun dalam bahasa Inggris menjadi: indigenous, penduduk 

asli suatu suku bangsa.Seperti misalnya suku Indian di Amerika sebelum 

kedatangan suku bangsa lain, Aborigin di Australia, Badui di Jawa 

Barat, dan Dayak di pulau Kalimantan. 

https://en.wiktionary.org/wiki/indigenous
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 Sedemikian rupa, sehingga asumsi bahwa Dayak 

adalah penduduk asli pulau Kalimantan jauh lebih 

meyakinkan dari sisi sejarah dan argumen empiris dan 

historis untuk menjelaskannya. Bukti-bukti berupa 

peninggalan artefak dan peradaban tentang autochton 

Dayak penghuni asli bumi Borneo, tidak diragukan lagi 

manakalakita berjumpa dengan peninggalan sejarah 

suku bangsa Dayak di Gua Niah, Miri, Sarawak ini. 

 
Sumber: Charles Tyler (1993). 

Penampakan Gua Niah.Lokus bersejarah yang membuktikan 
bahwa nenek moyang suku bangsa Dayak penghuni asli bumi 
Borneo. 
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Tidak syak lagi bahwa Gua Niah adalah bukti 

eksistensi manusia penghuni Borneo pada 40.000 tahun 

silam. Gua Niah sudah cukup sebagai bukti baik dari 

sisi ilmiah (uji karbon) maupun dari sisi historiografi 

bahwa penghuni Borneo asli, bukan dari mana pun 

(Masri, Detikborneo.com). 

 

 Bukti jejak sejarah dan peradaban manusia 

prasejarah di Borneo telah ditemukan di Gua Niah di 

Sarawak, termasuk fosil tulang, peralatan batu, dan 

lukisan dinding dan langit-langit. Borneo pertama kali 

disebutkan dalam Panduan Geografi Ptolemy sekitar 

tahun 150 M. Manik-manik perdagangan Romawi dan 

artefak Indo-Jawa yang telah ditemukan menjadi bukti 

adanya peradaban berkembang yang berasal dari abad 

ke-2 atau ke-3 M.  

 Tiga batu pondasi kasar dengan prasasti yang 

mencatat pemberian kepada seorang pendeta Brahman 

dari awal abad ke-5, ditemukan di Kutai, memberikan 

bukti akan adanya kerajaan Hindu di Kalimantan timur. 
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Gambar Brahmana dan Buddha dalam gaya Gupta telah 

ditemukan di lembah-lembah Kapuas dan sungai-

sungai lain di Kalimantan bagian barat. Para penguasa 

Kalimantan di kemudian hari mungkin adalah 

feudatory kerajaan Majapahit di Jawa Timur (c. 1293–

1520). Dengan kedatangan Islam pada awal abad ke-16, 

sejumlah kerajaan Islam didirikan, termasuk 

Banjarmasin, Sambas, Sukadana, dan Landak. Para 

penguasa Sukadana berutang kesetiaan kepada kerajaan 

Mataram Islam  di Jawa. 

 Pengetahuan Eropa modern tentang 

Kalimantan berasal dari para pelancong yang melewati 

Asia Tenggara pada abad ke-14. Pengunjung Eropa 

pertama yang tercatat adalah biarawan Fransiskan 

Odoric dari Pordenone, yang mengunjungi Talam Asim 

dalam perjalanannya dari India ke Cina pada tahun 

1330. Portugis, diikuti oleh Spanyol, menjalin hubungan 

perdagangan di pulau itu pada awal abad ke-16. Pada 

awal abad ke-17 monopoli perdagangan Portugis dan 

Spanyol dipatahkan oleh Belanda, yang ikut campur 

dalam urusan kerajaan-kerajaan Islam, berhasil 
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menggantikan pengaruh Mataram dengan pengaruh 

mereka sendiri. Jalur pantai di sepanjang laut Cina 

Selatan dan Sulu itu lama berorientasi ke Filipina ke 

timur laut dan sering diserbu oleh bajak laut Sulu. 

Kepentingan Inggris, khususnya di utara dan barat, 

mengurangi kepentingan Belanda. Kesultanan Brunei 

adalah kerajaan Islam yang pada suatu waktu telah 

menguasai seluruh pulau tetapi pada abad ke-19 hanya 

memerintah di utara dan barat laut.  

 Pada tahun 1841, Sarawak terpecah di barat 

daya, menjadi kerajaan independen yang diperintah 

oleh Brooke, Rajah Borneo Utara (kemudian Sabah) di 

timur laut diperoleh oleh perusahaan Inggris untuk 

mempromosikan perdagangan dan menekan 

pembajakan, tetapi tidak dibatasi sampai 1912. Kerugian 

itu meninggalkan Brunei yang jauh berkurang, yang 

menjadi protektorat Inggris pada tahun 1888. 

 Selama Perang Dunia II, invasi Jepang ke 

Borneo (1941–42) dengan cepat melenyapkan pasukan 

Inggris dan Belanda di pulau itu, yang tidak direbut 

kembali hingga 1945. Pada Juli 1946, baik Sarawak 
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maupun Borneo Utara dijadikan koloni mahkota 

Inggris. Di Borneo yang menjadi kolonialHindia 

Belanda, sentimen nasionalis yang kuat berkembang 

dan menyebabkan pertempuran antara pasukan 

Indonesia dan Belanda ketika Belanda berusaha untuk 

memaksakan kembali kontrolnya. Kedaulatan 

diteruskan ke Indonesia pada tahun 1949, dan pada 

tahun 1950 konstitusi baru menyatakan Borneo Belanda 

adalah bagian dari Republik Indonesia (Masri, 2021: 34). 

Sementara itu, Pemerintah Inggris melepaskan 

kedaulatannya atas Sabah dan Sarawak pada tahun 1963 

ketika wilayah tersebut bergabung dengan federasi 

Malaysia. Itu menandai dimulainya permusuhan 

Indonesia dalam bentuk serangan gerilya melintasi 

perbatasan. Serangan-serangan itu dihentikan dengan 

kesepakatan pada tahun 1966. Kecuali selama masa 

pendudukan Jepang, Brunei tetap menjadi protektorat 

Inggris sampai tahun 1983. Brunei merdeka sepenuhnya 

pada 1 Januari 1984 (Dave Bunnell dalam Masri di 

Borneopedia). 
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Bab 2 

Kalimantan dan Penduduk 

Aslinya 

Selayang Pandang 

 

Sebagai sebuah pulau yang dihuni penduduk aslinya, 

Dayak, Kalimantan atau lebih dikenal sebagai Borneo di 

dunia internasional, penghuninya memiliki kesamaan 

dalam banyak hal. Luas Pulau Kalimantan adalah 

743.330 km², pulau ini memiliki ketinggian 4.095 m, 

dengan jumlah penduduk 23.720,000 (2020). Pulau 

Kalimantan terletak di utara Pulau Jawa dan di sebelah 

barat Pulau Sulawesi. 

            Seiring dengan perkembangan politik, sosial, dan 

sejarah; maka Kalimantan terbagi ke dalam tiga negara. 

Cermatilah ada hal yang menarik dari perbandingan 

luas wilayah dan status organisasi kekuasaan yang 

berdaulat dengan tata pemerintahan yang 
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melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah 

tertentu, atau yang biasa disebut “negara”. 

            Fakta di atas itu cukup menarik sebagai latar 

untuk memahami sejarah, adat, budaya, serta kesamaan 

di kalangan penduduk asli penghuni Borneo. Bahwa 

asal usul mereka satu dan sama, namun dibatasi oleh 

batas “imajiner”, dipisahkan oleh kepentingan politik di 

masa lalu. Akan tetapi, sejak dekade 1990-an, 

keterpisahan oleh sejarah dan politik dan politik itu 

coba dibangun kembali. Ada banyak kerja sama di 

berbagai bidang antar-puak Dayak dan para tokohnya, 

antara lain dalam hal adat, budaya, dan kesenian. 

            Selain fakta luas wilayah dan status organisasi 

politik, yang menarik pula mengamati tingkat 

kemajuan di wilayah masing-masing. Tingkat 

kemakmurannya, jangan ditanya lagi. Semakin kecil 

suatu wilayah, semakin makmur; sebaliknya semakin 

luas, semakin kurang makmur. 
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            Kita tentu bertanya-tanya: Faktor-faktor apakah 

yang menyebabkannya?  Sudahlah tentu bahwa banyak 

faktor penyebabnya. Bagaikan sebuah keluarga, 

demikian pula halnya suatu negara, provinsi, dan 

teritorial politik. Semakin luas dan semakin banyak 

warga, maka semakin sulit pula untuk mengurusnya 

oleh karena berbagai macam faktor kendala.Selain itu, 

semakin jauh suatu wilayah dari pusat pemerintahan, 

maka akan semakin jauh pula dari pusat perhatian dan 

pemeliharaan. 

  

Berbagai Versi Penggolongan Dayak  

Tidak ada suku bangsa di muka bumi ini yang demikian 

menarik untuk dikaji dan ditelitikarena selain 

multidimensional  juga terdapat kesamaannya selain 

suku bangsa Dayak. Di muka telah dinyatakan bahwa 

“Dayak” adalah nama kolektif yang diberikan sebagai 

label kepada penduduk asli Kalimantan untuk 

membedakannya dengan para pendatang. Padanannya 

dalam bahasa Belanda adalah “binnenlander”, manusia 
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yang tinggal di daratan, jauh dari pesisir, bermukim di 

hulu-hulu sungai, orang udik, yang tinggal di 

pedalaman. Selain karena nomaden dan 

mempraktikkan mata pencaharian berpindah-pindah 

dengan berladang, keterdesakan oleh suku bangsa 

pendatang menyebabkan penduduk asli Kalimantan 

bermukim di daratan, suatu area yang luas dan bebas 

untuk berladang. 

         Kita mengenal berbagai penggolongan manusia 

Dayak, setidaknya ada 8 penggolongan yang akan 

dinarasikan. Hal yang patut dijawab yang menjadi 

pertanyaan adalah: Mengapa demikian banyak 

penggolongan Dayak? 

         Kiranya jawaban atas pertanyaan itu itu sungguh 

sangat menarik untuk dijawab. Setelah mencermati 

dengan saksama berbagai macam versi penggolongan 

Dayak, kita baru mafhum bahwa yang menjadi dasar 

penggolongan tersebut adalah sudut pandang dan 

berdasarkan kepada kesamaaan dalam bidang atau hal 

tertentu, seperti: kesamaan dalam hal hukum adat, 
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tempat tinggal (persebaran), ritus dan upacara, bahasa, 

ciri-ciri fisik, serta mengikuti nama sungai-sungai 

tempat bermukimnya. 

         Kita tidak terlalu mempermasalahkan manakah 

penggolongan yang paling benar dan sesuai. Hal yang 

penting adalah bahwa semua penggolongan suku 

bangsa Dayak dapat menjelaskan fenomena terutama 

ketika digolongkannya dan memberikan gambaran 

mengenai data dan fakta perikehidupan manusia Dayak 

dahulu kala dan beberapa waktu setelah itu ketika 

dinamika dan arus perubahan sosial tidak secepat dan 

semasif zaman modern dan pada saat ini di mana 

situasinya telah jauh berbeda. 

Agar mendapat gambaran yang menyeluruh 

serta tidak condong hanya pada satu versi 

penggolongan, dipaparkan 7 versi penggolongan 

Dayak3. Seorang peneliti nonDayak, namun mengamati 

                                                 
3
 Bandingkan penggolongan suku bangsa Dayak  yang dirangkum oleh 

Lontaan (1975: 47-64), Roedy AMZ dalam Pengantar Kamus Populer 
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dengan saksama dan cukup lama hidup di kalangan 

suku bangsa Dayak di Kalimantan Timur, Roedy AMZ 

dalam Pengantar Kamus Populer Dayak Bahau Busang 

(2021) mencata, antara lain hal yang berikut ini 

mengenai berbagai pembagian suku bangsa Dayak yang 

merangkum keseluruhannya.  

Pertama, merujuk pada kesamaan hukum adat. 

H.J. Mallinckrodt (1928) mengelompokkan suku Dayak 

dalam enam rumpun suku yang disebut Stammenras 

yakni: (1) Stammenras Kenyah-Kayan-Bahau; (2) 

Stammenras Ot Danum, mencakup Ot Danum, Ngaju, 

Ma'anyan, Dusun dan Luangan; (3) Stammenras Iban; 

(4) Stammenras Murut; (5) Stammenras Klemantan; (6) 

Stammenras Punan yang mencaakup Basap, Punan, Ot, 

dan Bukat. 

Kedua, berdasarkan pada ritus kematian. W. 

Stohr (1959) mengelompokkan suku Dayak: (1) Kenyah-

Kayan-Bahau; (2) Ot Danum yang terbagi menjadi Ot 

                                                                                                   
Dayak Bahau Busang (2021: 16-19), Putra (2019: ) dalam Pengantar 

buku 101 Tokoh Dayak, Jilid 3. 
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Danum-Ngaju, Ma'anyan-Lawangan; (3) Iban; (4) Murut 

meliputi Dusun-Murut-Kelabit; (5) Klemantan, meliputi 

Klemantan, Dayak Darat; (6) Punan. 

Ketiga, menurut Tjilik Riwut (1958), terdapat 7 

kelompok yang terbagi menjadi 405-450 subsuku, 

yakni: (1) Ngaju terbagi dalam empat suku besar: Ngaju, 

53 sub-suku; Ma'anyan, 8 subsuku; Lawangan, 21 sub-

suku; Dusun, 8 sub-suku; (2) Apau Kayan terbagi dalam 

tiga suku besar: Kenyah, 24 sub-suku; Kayan, 10 

subsuku; Bahau, 26 sub-suku; (3) Iban terdiri atas 11 

sub-suku; (4) Klemantan terbagi dalam dua suku besar: 

Klemantan, 47 subsuku; Ketungau, 39 sub-suku; (5) 

Murut terbagi dalam tiga suku besar: Idath Dusun, 6 

sub-suku; Tidung, 10 sub-suku; Murut, 28 sub-suku; (6) 

Punan, terdiri dari tiga suku besar: Basap, 20 subsuku, 

Punan, 24 sub-suku, At, 5 sub-suku; (7) Ut Danum 

terdiri atas 61 sub-suku. 

Keempat, Raymond Kennedy (1974) membagi 

suku Dayak menjadi (1) Kenyah-Kayan-Bahau Group; 
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(2) Ngaju Group; (3) Land Dayak Group; (4) Klemantan-

Murut Group; (5) Iban Group; (6) Punan Group. 

Kelima, Bernard Sellato (1989) mendasarkan 

klasifikasi yang mengikuti sungai-sungai besar yakni (1). 

Orang Melayu; (2). Orang Iban; (3). Kelompok Barito, 

mencakup Ngaju, Ot Danum, Siang, Murung, Luangan, 

Ma'anyan, Benuaq, Bentian dan Tonyooi. (4) Kelompok 

Barat atau disebut Bidayuh (Dayak Daratan mencakup 

suku di Sarawak Barat dan Kalimantan Barat: (5) 

Kelompok Timur Laut, terutama di Sabah meliputi 

orang Dusun atau Kadazan, Murut Daratan dan 

beberapa kelompok di sekitar Brunei dan pantai 

Kalimantan Timur. Bahasa mereka berkaitan dengan 

Bahasa Filipina Selatan; (6) Kelompok Kayan dan 

Kenyah yang bermukim di sekitar Kalimantan Timur 

dan Sarawak. Menurut orang Kayan, mereka berasal 

dari daratan tinggi Apau Kayan kemudian menyebar ke 

wilayah Mahakam, Kapuas, dan Rejang Hulu; (7) Orang 

Penan meliputi Beketan, Punan dan Bukat; (8) 

Kelompok Utara Tengah mencakup orang Kelabit, Lun 
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Dayeh, Lun Bawang dan Murut Bukit, Kajang, Berawan, 

dan Melanau. 

Keenam, klasifikasi Aronson (1978) menurut 

perbedaan Bahasa, klasifikasi lokal di Kalimantan 

Timur dan Kalimantan Utara adalah: Kelompok Exo-

Bornean: (1) Kutai dari kelompok Malayic; (2) 

Bulungan, Tidung, Abai dan Tagel, dari kelompok 

Idahan. Pun juga kelompok Endo-Bornean: (1) Benuaq, 

Bentian, Luangan dan Paser dari kelompok Barito 

Timur; (2) Tunjung dan Ampanang dari kelompok 

Barito-Mahakam; (3) Kayan, Bahau, Modang, Aoheng 

dan Kenyah dari kelompok Kayan-Kenyah; (4) 

Lundayeh, Lengilu' dan Saben dari kelompok Apo Duat; 

(5) Merap, Punan Malinau dan Basap Sajau dari 

kelompok Rejang-Baram. 

Ketujuh,  penggolongan etnis Dayak 

sebagaimana yang dilakukan dan terdapat dalam karya 

botanolog, etnolog, sekaligus penjelajah Borneo akhir 

abad ke-18 yakni Dr. Anton Nieuwenhuis. Dalam 

bukuIn Centraal Borneo (Di Pedalaman Borneo) yang 
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diketapengantarinya pada bulan Mei 1998 di Buitenzorg 

(Bogor),Nieuwenhuis sebenarnya memaksudkan buku 

tersebut sebagai “kisah perjalanan”, tetapi juga 

memasukkan data etnologi yang berhasil 

dikumpulkannya selama menjelajah dan masuk ke 

pedalaman Borneo dalam suatu perjalanan risetnya dari 

Pontianak ke Samarinda pada tahun 1894. 

Sementara itu, menurut Duan dalam Lontaan 

(1975: 50-63) mencatat adanya 405 subetnis Dayak yang 

tersebar di seantero pulau di Kalimantan. Berbagai 

penggolongannya, didasarkan kepada berbagai 

kelompok persebaran, bahasa, budaya, kesenian, adan 

adat istiadat.   

Terkait dengan penelitian adat-istiadat Dayak di 

masa lalu,  Nieuwenhuis sebagai peneliti asing 

mencatat, “Kesulitan yang dihadapi orang asing dalam 

penelitian adat-istiadat suku-suku yang tingkat 

perkembangannya masih rendah begitu besar, sehingga 

tidak seorang pun mengharapkan bahwa sketsa-sketsa 

berikut ini tentang bidang studi suku-suku Borneo 
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Tengah yang belum terjamah ini akan memberi 

gambaran lengkap. Hanya oleh karena keadaan yang 

sangat menguntungkan dapatlah saya kumpulkan 

begitu banyak bahan” (hlm. ix). 

 Terlepas dari kesulitan lapangan yang dialami 

Nieuwenhuis, kita merasa bersyukur bahwa pada saat 

itu penyelenggaraan ekspedisi ilmiah pada tahun 1894 

oleh Maatschappij ter bevordering van het 

natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën  

dan penyelenggaraannya oleh residen Wester-Afdeeling 

van Borneo (sekarang Kalimantan Barat), Tuan S. W. 

Tromp. Sedemikian rupa, sehingga kita menemukan 

gambaran yang cukup komprehensif mengenai 

persebaran etnis Dayak pada pengujung abad ke-18 

sebagaimana digambarkan oleh Nieuwenhuis  

berdasarkan persebaran dan tempat tinggal yang 

berikut ini. 
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Sumber: Nieuwenhuis, 1894. 

Haruslah diberikan catatan mengenai tujuan 

para peneliti dan penjelajah terutama oleh kolonial di 

masa lalu, bukan pertama-tama adalah penelitian 
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murni.Akan tetapi, untuk menemukan fakta dan data di 

lapangan bagaimana menguasai sumber daya-sumber 

daya di bumi Borneo, lengkap dengan para 

penduduknya. 

Di satu pihak, kita berterima kasih kepada 

bangsa kolonial yang lebih dahulu melek literasi.  

Sedemikian rupa, sehingga kita memiliki dokumen dan 

catatan sejarah nenek moyang di masa lampau. Jika 

tidak ada hasil penelitian dan dokumen mereka, kita 

tidak pernah memiliki warisan tertulis sejarah suku 

bangsa di masa lampau. 

Akan tetapi, di pihak lain, sebagaimana yang 

ditegaskan oleh Bernard Sellato, “Pada abad ke-19 

dimulailah tahap baru dalam sejarah kolonial, yang 

berakar pada yang telah berkembang sejak pertengahan 

abad ke-18 ketika Inggris dan Belanda, dengan 

menggunakan kekerasan atau intimidasi, berhasil 

mendapat kedudukan di Borneo. Beberapa petualang, 

seperti Alexander Hare di Banjarmasin (1812), James 

Erskine Murray di Kutai (1844), James Brooke (1842) 
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dan Robert Burns (1848) di Sarawak, berupaya 

mendirikan kerajaan bagi dirinya sendiri, yang satu 

lebih berhasil daripada yang lain. Lain halnya dengan 

Miller (1825) dan Dalton (1828) yang menjelajahi 

Borneo atas nama negara mereka. Walaupun sampai 

saat itu Belanda mengacuhkan Borneo demi pulau-

pulau lain yang lebih menguntungkan, sukses James 

Brooke di Sarawak membangkitkan minat baru. Di 

bagian selatan, pada tahun 1840-an, Belanda memaksa 

para sultan di pesisir menandatangani perjanjian niaga, 

kemudian membuat mereka mengakui perwalian 

pemerintah Belanda. Maka eksplorasi-eksplorasi 

pertama ke pedalaman dapat dimulai dengan sungguh-

sungguh: Schwaner di Barito, van Lijnden, Veth, dan 

von Kessel di Kapuas, Weddik di Mahakam (Sellato, 

dalam Nieuwenhuis, 1994:  hlm. xiii). 

Pada masa kini, Dayak sejatinya telah tidak 

dapat lagi untuk dipilah-pilah secara demikian, 

berdasarkan persebaran dan tempat tinggal oleh karena 

sudah bercampur dan berasimilasi dengan suku bangsa 

lain. Akan tetapi, pemetaan persebaran tersebut masih 
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dapat dibuat berdasarkan mayoritas konsentrasi 

subsuku Dayak di suatu wilayah, seperti pemetaan yang 

dibuat www.ethnologue yang berikut ini. 

 
sumber: www.ethnologue 

 

Apa kaitannya peta persebaran etnis Dayak ini 

dengan topik “adat istiadat” Dayak Kalimantan? Sangat 

erat sekali kaitannya. Sebab adat istiadat terkait, dan 

sangat dipengaruhi oleh geografi, demografi, 

lingkungan alam, lingkungan sosial kemasyarakatan, 

kepercayaan, kebiasaan, gaya hidup, serta cara berada 
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suatu masyarakat. Hal ini akan dibahas pada bab yang 

berikutnya. Yakni bagaimana adat istiadat berkembang 

menjadi budaya suatu suku bangsa.  
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Bab 3 

 

Adat Istiadat Menjadi 

Budaya Dayak 

 

Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang 

lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala yang 

diturunkan dari generasi ke generasi. Cara berkelakuan, 

bertinak, berbuat, bertutur kata, melakukan dan tidak 

melakukan sesuatu  yang telah  menjadi kebiasaan. Jika 

dilakukan maka kebiasaan itu menjadi baik adanya, 

sehingga dianggap sebagai suatu hal yang normatif. 

Sedangkan “istiadat” adalah tata kelakuan yang kekal 

dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain 

sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola 

perilaku masyarakat. Kebiasaan sehari-hari suatu 

masyarakat tersebut merupakan wujud dari gagasan 

kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, 
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hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan 

menjadi suatu sistem. 

Demikianlah adat istiadat mengalami perubahan 

dan perkembangan masa ke masa. Di masa yang 

lampau, oleh karena orang orang Dayak belum bisa 

baca dan tulis atau mengenal literasi dasar, maka 

mereka lebih mengandalkan pada ingatan belaka. Oleh 

karena itu, siapa di antara klan atau kelompok di situ di 

dalam satu komunitas yang memahami atau panjang 

ingatannya akan kebiasan-kebiasan, adat istiadat 

kemah praktik-praktik baik, ataupun tradisi yang 

berlangsung turun-temurun, otomatis ditunjuk atau 

diangkat menjadi kepala suku atau pemimpin di suatu 

klan itu sendiri. 

Kriteria menjadi pemimpin klan atau kepala 

suku pada waktu itu pada zaman yang lampau selain 

dia yang menguasai adat-istiadat dan budaya setempat 

juga menguasai "ilmu" yang lebih tinggi dari orang rata-

rata. Selain itu, ia juga lebih kuat dan mempunyai ilmu 

kanuragan yang melampaui orang-orang yang ada di 

kelompok atau klan itu. Itulah sebabnya, di kalangan 
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suku bangsa Dayak di zaman dahulu kala menjadi 

kepala suku selain primus inter omnes yang terunggul 

dan terhebat di antara yang ada, juga dia menguasai 

adat istiadat.  

 

Memilih Pemimpin 

Hal yang unik di kalangan manusia Dayak adalah 

bahwa mereka tidak mempunyai kerajaan atau tata 

pemerintahan an-nas bentuknya kesultanan atau 

kerajaan seperti halnya di Jawa dan di luar pulau 

Kalimantan. Memang disebut-sebut dalam berbagai 

literatur yang cukup musykil untuk dibuktikan bahwa 

telah ada kerajaan-kerajaan Dayak di masa lalu, 

misalnya saja ada kerajaan Dayak Nansarunai, ada pula 

kerajaan Dayak Bangkule Rajakng di daerah Landak di 

zaman lalu. Akan tetapi, secara akademik cukup sulit 

untuk membuktikan bahwa memang ada kerajaan-

kerajaan Dayak di pulau Borneo di zaman lampau. 

Bukan karena tidak benar, melainkan karena minimnya 

bukti-bukti yang ditinggalkan, apalagi bukti tertulis. 

Sedemikian rupa, sehingga penelitian yang bernilai 
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ilmiah tentang sejarah “kerajaan Dayak” di masa 

lampau, belum meyakinkan betul untuk diterima 

sebagai kebenaran sejarah. 

Oleh karena itu, kita tidak berani untuk 

membahasnya lebih lanjut. Hal yang dapat kita bahas 

adalah bahwa di kalangan suku bangsa Dayak memang 

terdapat pemimpin-pemimpin yang disebut kepala 

suku. Di kalangan tertentu, misalnya di kalangan suku 

bangsa Dayak di Kalimantan Tengah dikenal dengan 

nama “damang”. Sementara itu, di Kalimantan Barat 

dikenal dengan nama “temanggung”. Di kalangan suku 

bangsa Bidayuh, di perbatasan Serawak, Malaysia 

dikenal “macatn”. 

Apa pun namanya, mereka adalah pemimpin-

pemimpin Dayak di masa lalu. Ini yang dapat kita lacak 

dan buktikan dari warisan sejarah bahwa di kalangan 

suku bangsa Dayak tidak dikenal tata pemerintahan 

seperti kesultanan dan kerajaan. Mereka hanya 

mengenal pemimpin suku ke klan, juga mengenal 

damang dan kepala-kepala suku atau temanggung. 

Siapakah mereka? Mereka itu adalah para pemimpin 
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pemimpin Dayak. Mereka adalah kepala suku, kepala 

adat.  

Di masa lalu, terjadi saling kaya satu suku Dayak 

dengan suku Dayak yang lain. Itulah sebabnya, atau 

kompeni Hindia Belanda, merasa cukup kewalahan. 

Ketika satu wilayah ditaklukkan atau ditundukkan, dan 

ketika kepala sukunya menyerah,  tetapi di tempat lain 

kepala sukunya tidak mau tunduk. Diketahui bahwa 

setiap klan setiap suku bangsa Dayak mempunyai 

otoritas atau otonomi di wilayah masing-masing mana 

mereka juga mempunyai pemimpin yang berbeda-beda. 

Bahkan dalam catatan D. Anton Nieuwenhuis dalam 

perjalanannya melintas Kapuas Mahakam tahun 1894 

dicatat bahwa mereka melihat suatu kawasan di luar 

perairan sungai di luar pesisir di daratan terdapat 

banyak wilayah suku bangsa Dayak yang bebas merdeka 

dengan tata kelola wilayah masing-masing oleh kepala 

mereka masing-masing.  

Wilayah Borneo pada penghujung abad ke-18 

pada hakikatnya merdeka. Tiap-tiap klan mempunyai 

otoritas masing-masing dalam mengatur tata kelola 
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pemerintahan di wilayah kekuasaannya masing-

masing.Kita sungguh-sungguh mengagumi pemimpin 

suku Dayak di masa yang lampau. Mengapa demikian? 

Hal itu karena di masa yang lalu, pemimpin-pemimpin 

Dayak adalah orang-orang yang hebat dan unggul di 

berbagai bidang bukan hanya di satu bidang saja. 

Pertama-tama sebagaimana ditegaskan di atas bahwa 

seorang pemimpin Dayak memiliki kecakapan dan daya 

ingatan yang panjang dan luar biasa hafal di dalam 

kepala, bukan di luar kepala, mengenai aturan-aturan 

adat istiadat, juga hukum yang berlaku yang diteruskan 

dari tradisi turun temurun dari nenek moyang yang 

sebelumnya.  

Mereka tidak bisa baca-tulis, apalagi mempunyai 

buku. Akan tetapi, buku adalah ingatan mereka sendiri. 

Oleh karena itu, seseorang yang t cakap, pintar, luar 

biasa ingatannya. Di dalam kepalanya tersimpan begitu 

banyak gudang ilmu pengetahuan tacit knowledge, 

hukum adat, fakta data, apa pun mengenai hal ihwal di 

suatu kampung atau di satu wilayah; dia paham, dia 

hafal di dalam ingatannya sendiri. Dengan demikian, 
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seorang kepala adat Dayak di masa lalu adalah buku 

hidup, buku berjalan, dan buku kehidupan. Sang 

pemimpin adalah sumber ilmu. Kepala adat Dayak di 

masa lalu tahu banyak. Dia juga cerdas, cakap, penjaga 

kemurnian, penjaga adat budaya dan warisan tradisi 

serta dapat mempertahankan dan mewariskan kepada 

generasi yang berikutnya nilai-nilai luhur yang telah 

dijalankan dan dihidupi secara turun-temurun.  

Oleh karena itu, pemimpin Dayak di masa lalu 

disebut sebagai “kepala adat”. Mengacu ke pengertian 

“adat istiadat” yaitu seorang yang hafal, paham, 

mengerti, aturan dan tertib hidup masyarakat setempat 

(perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau 

dilakukan sejak dahulu kala yang diturunkan dari 

generasi ke generasi. Cara berkelakuan, bertinak, 

berbuat, bertutur kata, melakukan dan tidak melakukan 

sesuatu  yang telah  menjadi kebiasaan. 

Di sinilah kita memahami apa yang disebut 

dengan "adat budaya". Yakni bahwa kita manusia, pada 

galibnya mengetahui dunia ini ini dan segala 

pengetahuan di sekitar kita sebelum kita lahir sebelum 
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kita berada. Semua itu datang dari lingkungan terdekat 

kita. Pertama-tama lingkungan keluarga. Kedua, 

lingkungan sosial kemasyarakatan di mana kita hidup 

dan berada. Dalam konteks ini, maka seringkali 

dikatakan dalam dunia ilmiah atau akademik bahwa 

adat tradisi adalah pengenalan dunia luar yang terjadi 

di lingkungan tempat manusia berasal sebelum ia 

mengetahui dunia sekitar dan dapat berbuat sesuatu.  

Adat dan tradisi ini di dalam perjalanan waktu, 

berkembang menjadi budaya. Demikianlah kita melihat 

bagaimana proses adat, tradisi, nilai-nilai, kebiasaan, 

best practice atau praktik baik di suatu klan atau 

masyarakat atau golongan tertentu yang dihidupi terus-

menerus secara konsisten dari waktu ke waktu lambat 

laun berkembang menjadi budaya.  

 

Bagaimana Adat Menjadi Budaya 

Baiklah di sini kita mengambil contoh agar menjadi 

terang benderang bagaimana adat istiadat menjadi 

budaya di kalangan suku bangsa Dayak. Budaya 

menurut Kroeber dan  Kluckhohn (1952) muncul dalam 
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setidaknya dalam 7 ujud. Ada yang tampak (artefak/ 

aksesoris/ atribut), ada pula yang abstrak yakni yang 

terwujud di dalam nilai, kebiasaan, pemikiran, konsep-

konsep. 

Dengan demikian, hubungan antara adat istiadat 

dan budaya sangat erat. Budaya berladang misalnya 

yang pada hari ini masih dipraktikkan orang Dayak di 

pulau Borneo bukan hanya Kalimantan Indonesia saja 

melainkan juga di negeri Sarawak dan negara Brunei 

Darussalam. Banyak orang tidak paham bahwa praktik 

baik berladang ini menyimpan kearifan, kebijaksanaan, 

pengetahuan yang sangat tinggi mengenai cocok tanam 

secara alami.  

Jika pada hari ini, orang luar yang tidak paham 

mengenai adat budaya dan tradisi yang kemudian lebih 

mudah menyalahkan praktik berladang ini kemudian 

memandang bahwa praktik berladang manusia Dayak 

menyalahi atau menyebabkan terjadinya kebakaran, itu 

tidaklah benar. Telah terjadi mispersepsi sebab persepsi 

orang luar tentang praktis berladang orang Dayak sama 

sekali tidak sesuai dengan kenyataan, dan jauh 
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menyimpang dari tujuan dan hakiki manusia Dayak di 

dalam berladang.  

Sejak zaman dahulu kala, orang Dayak berladang 

tidak pernah merusak hutan. Mengapa demikian? 

Sebab hutan adalah kulkas hidup dan bagian dari 

kehidupan orang Dayak, tidak mungkin mereka 

merusaknya. Tidak boleh terjadi orang Dayak merusak 

alam semaunya tanpa alasan. Kalau mereka ke hutan 

mengambil secukupnya saja sayur-sayuran, hewan ikan, 

tidak boleh melampaui kebutuhan mereka. Tidak 

diperkenankan dan akan kena denda adat apabila orang 

mengambil hasil-hasil hutan, hewan, binatang, ikan, 

secara berlebihan dan tidak dapat dikonsumsi dan 

terbuang percuma. Hal itu menyalahi hukum kodrat, 

menyalahi adat-istiadat.  

Sementara itu, praktik berladang yang 

diterapkan manusia Dayak merupakan mata rantai dari 

adat-istiadat yang menjadi tradisi si sejak ratus-ratus 

tahun yang lampau. Tentu saja, tradisi ini sebagai 

sebuah mata rantai dari kebiasaan sekian ratus tahun 

lamanya yang secara lambat laun menjadi tradisi 
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peladangan. Tidak pernah manusia Dayak merusak 

alam dan lingkungannya ketika mereka berladang. 

Perlu diketahui bahwa sistem kultivasi atau peladangan 

orang Dayak bukan semata-mata hanya untuk 

mendapatkan padi saja atau palawija saja, atau sayur-

sayuran saja. Lebih dari itu, peladangan orang Dayak itu 

multikultur, multidimensional, yang di dalamnya 

terdapat banyak sekali kearifan yang orang luar tidak 

memahaminya. 

Apabila kita berbicara mengenai adat dan 

istiadat orang Dayak di Kalimantan, maka hal itu 

tidaklah terlepas dari konsep nenek moyang penduduk 

asli Kalimantan yaitu mengenai alam pemikiran di masa 

lalu nenek moyang yang menganggap bahwa 

terciptanya alam semesta ini terjadi di luar kuasa atau 

kehendak manusia, di luar kuasa, dan kehendak alam. 

Pastilah ada kekuasaan lain yang lebih tinggi daripada 

kuasa atau daya manusia dan kuasa alam itu sendiri. 

Pandangan orang Dayak mengenai alam semesta, 

dunia, dan segala makhluk serta biota di dalamnya dan 

juga benda-benda lain yang ada di bumi ini 
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menunjukkan bahwa pemikiran dan konsep orang 

Dayak mengenai alam semesta dan segala isinya terjadi 

di luar kuasa manusia dan di luar kuasa alam itu 

sendiri. Pasti ada kekuatan di luar manusia dan alam 

yang menjadikan semuanya itu.  

Kuasa apakah itu? Oleh karena orang Dayak 

belum memiliki suatu teologi yang utuh dan bulat, 

mereka tidak dapat menjangkau dan menerangkan 

Sang Maha Kuasa itu seperti agama-agama modern. Di 

situlah letak duduk perkaranya, sekaligus perbedaan 

antara agama modern dan agama asli.  

Menurut Subagja (1972: 5), “Subjek dari agama 

asli sejauh itu berarti diferensiasi sensus religius dalam 

rangka ekosistem tertentu adalah jemaah lokal atau 

masalah kecil yang homogen dengan primordial loyalty 

dan face to face relations4. Masyarakat kecil itu 

                                                 
4
 Secara harfiah, istilah primordial loyalty berarti: kesetiaan  pada 

sesuatu atau keyakinan akan sesuatu berdasarkan kepada ikatan 

primordial. Sedangkanface to face relations: relasi atau hubungan secara 

langsung, atau tatap mula. Keduanya merupakan penciri utama suatu 

masyarakat tradisional, yang masih belum dipengaruhi atau diwarnai 

budaya asing. Relasi langsung menjadi ciri khas masyarakat adat 

tradisional, di mana komunitas bukan saja tempat berkumpul dan hidup 
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merupakan kosmos untuk anggota-anggotanya. Di 

dalamnya agama merupakan fenomena yang 

mempengaruhi seluruh pola kebudayaan dan yang 

mengatasi unsur hidup kemasyarakatan yang lain. 

Dalam masing-masing kegiatan masyarakat kecil ini 

manusia didesak untuk mengatasi limit pengalaman 

dan pengetahuan empiris yang terbatas dalam suatu 

belief system.” 

 Yang dimaksudkan dengan belief system 

adalahSistem kepercayaan seseorang, atau masyarakat, 

yang tampak dalam seperangkat keyakinan yang 

mereka miliki tentang apa yang benar dan salah dan 

apa yang benar dan salah. Salah satu contoh sistem 

kepercayaan ini adalah Agama. Agama berfungsi untuk 

menguraikan prinsip-prinsip bagi pengikut untuk 

                                                                                                   
bersama, melainkan juga public sphere, ala konsep Habermas. Di mana 

di dalamnya diwicarakan, disampaikan, didapatkan berbagai macam 

informasi terkait dengan perikehidupan suatu kampung. Kampung 

menjadi milik bersama, tidak ada yang tersembunyi. Dengan demikian, 

kontrol sosial di kampung, melalui face to face relations itu; demikian 

kuat.Seseorang yang masuk, atau menjadi warga mengidentifikasi 

dirinya dengan kelompok tersebut, sedemikian rupa, sehingga 

terbentuklah ikatan primordial yang sangat kuat. Yang lama kelamaan 

menjadi sebuah kekuatan sosial yang luar biasa. 
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dipatuhi, seperti memperlakukan orang lain 

sebagaimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri.  

 Jika seseorang berada dalam klan, komunitas, 

dan kelompok; maka ia juga bertindak dan berbuat 

serta berkeyakinan seperti kelompok itu. Berbeda atau 

berlaku yang tidak sesuai dengan kelompok, dianggap 

deviasi atau melanggar sistem adat istiadat dan budaya. 

 Demikianlah sistem kepercayaan di kalangan 

suku bangsa Dayak terbentuk melalui suatu proses yang 

sangat panjang. Seperti apa adat istiadat dan budaya 

mereka pada hari ini, merupakan akumulasi dari 

kebiasaan. Kebiasaan menjadi hukum adat ketika pola 

perilaku yang mapan yang dianggap baik dan bernilai 

dapat diverifikasi secara objektif dalam lingkungan 

sosial tertentu.  

 Dari sinilah terbentuk “Hukum Adat” suatu 

masyarakat yakni suatu yang terdiri dari adat-istiadat 

yang diterima sebagai persyaratan hukum atau aturan 

perilaku wajib; praktik dan keyakinan yang begitu vital 

dan intrinsik menjadi bagian dari sistem sosial dan 

suatu masyarakat. 
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Adat istiadat dan budaya juga terbentuk dari 

narasi yang dibangun, dan diulang, secara terus-

menerus. Hal itu nyata dari legenda-legenda, mitos, dan 

berbagai cerita yang diturunkan dari mulut ke telinga 

dari generasi ke generasi bahwa manusia Dayak tercipta 

dari gambaran pencipta yang menjadikan mereka. 

Apabila kita membaca dengan saksama dan 

mencermati kisah-kisah serta cerita-cerita yang 

diturunkan dari generasi ke generasi dan terlebih-lebih 

ketika kita membaca misalnya kitab Panaturan (Etika, 

2019), di sana dengan sungguh sangat indah dikisahkan 

bagaimana asal mula segala sesuatu yang ada.  

Kita tidak sedang membahas bagaimana proses 

penciptaan manusia dan segala isinya dan alam raya ini 

terjadi. Fokus kita adalah pada bagaimana adat budaya 

tradisi, kepercayaan orang-orang Dayak terjadi secara 

alamiah. Mereka hidup dan menghidupi alam semesta 

ini secara alamiah pula. Ketika pengaruh-pengaruh luar 

belum masuk ke lingkungan mereka dan juga orang-

orang di luar belum masuk bumi Borneo seperti pada 
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saat ini sehingga terjadi percampuran budaya; orang 

Dayak hidup.  

Dapat kita telusuri dari berbagai literatur, 

misalnya karya Mochtar Lubis bahwa Nusantara pada 

masa lampau kemudian dikenal dengan bangsa 

Indonesia telah berproses sedemikian rupa dalam 

rentang sejarah yang panjang ratusan bahkan ribuan 

jutaan juga tahun yang lalu. Disebutkan bahwa orang-

orang Nusantara telah dipengaruhi oleh kebudayaan 

dari Afrika, juga Eropa juga, dari India yang dapat 

dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan 

kebudayaan teknologi yang tertanam di bumi terutama 

Borneo atau dahulu kala pada zaman pengaruh Hindu 

India disebut dengan Varuna-Dwipa.  

Dikemukakan dalam karya Mochtar Lubis 

(Lubis, 1980: 15) bahwa terjadi pengarungan samudera 

yang amat berani dan juga terampil dan cakap pada 

masa bahkan 2000 tahun sebelum Masehi. Pengaruh-

pengaruh yang datang dari luar ini sungguh-sungguh 

menjadikan kebudayaan lokal termasuk adat istiadat 
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dan tradisi suku bangsa Dayak mengalami perubahan 

yang cukup drastis.  

Mulailah terjadi tergerusnya adat dan istiadat itu 

ketika adanya pengaruh dari Portugis pada abad ke-16 

masuk Nusantara yang mulai mengubah peta Nusantara 

ketika itu. Menurut catatan Mochtar Lubis justru 

kedatangan kompeni Hindia Belanda (Vereenigde 

Oostindische Compagnie - VOC) juga kebangkitan 

nasional menjadi sebab hancurnya nilai-nilai manusia 

Indonesia (halaman 23).  

Pendapat Mochtar Lubis mengenai peradaban 

atau yang disebutnya sebagai kebudayaan hutan 

belantara tropik termasuk Kalimantan (halaman 7) 

patut untuk kita camkan dan renungkan bersama 

kebenarannya. Memang selain di Gua Niah, Miri, 

Malaysia dan juga ada peninggalan bukti sejarah di 

Muara Kaman (wilayah Kalimantan Timur saat ini) juga 

di Krayan (Kalimantan Utara) dan beberapa di 

Kalimantan Barat ditemukan artefak-artefak, peralatan 

rumah tangga dan batu batu bertulis yang oleh para 



59 | Page 

 

sarjana peneliti disebut-sebut sebagai bukti dari 

kehidupan atau peradaban yang telah cukup tinggi.  

Akan tetapi, di luar itu di bumi Borneo tidak 

banyak ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah 

yang dapat membuktikan adanya suatu peradaban di 

masa lalu. Ini merupakan suatu pandangan akademik 

saintifik sekaligus argumentatif dari Mochtar Lubis 

yang sangat patut kita renungkan bersama.  

Selanjutnya, Lubis  mencatat "Karena tidak 

ditemukan benda-benda dari kehidupan mereka yang 

lain selain alat-alat dari batu, cukup banyak sarjana 

yang mengambil kesimpulan, bahwa perkembangan 

budaya mereka telah macet dibandingkan dengan 

manusia lainnya di bagian-bagian dunia yang lain. 

Menurut hemat saya kesimpulan ini terlalu tergesa-

gesa. Karena dalam hutan belantara tropis banyak 

bahan lain yang dapat mereka pergunakan, tetapi 

hilang tidak meninggalkan bekas, hancur kembali 

menjadi tanah, seperti kulit kayu rotan bambu, kayu, 

daun-daun, tali, rumput dan sebagainya. Malah 

mungkin menyangka, bahwa mereka akan lebih banyak 
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mengembangkan penggunaan bahan-bahan yang lebih 

mudah dikerjakan ini dari batu yang keras. Betapapun 

juga manusia manusia di nusantara pertama ini telah 

hilang dalam kegelapan sejarah lampau tetapi jika kita 

membicarakan sejarah Indonesia kita perlu menyebut 

kehadiran mereka di Nusantara ini (Lubis, 1980: 7-8). 
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Bab 4 

Integrasi Adat Budaya Kalimantan: 

Penghentian Adat Tradisi Hakayau, 

Habunu’, Hatetek, dan Ha-Jipen (4-H) 

 

Adat budaya Kalimantan dapat dikatakan menjadi 

“seragam” dalam Pertemuan Tumbang Anoi, di mana 

Damang Batu yang mengalami betapa adat budaya 

Hakayau, Habunu’, Hatetek, dan Ha-Jipen (saling 

kayau, saling bunuh, saling serang, dan praktik 

perbudakan) di kalangan suku bangsa Dayak; disepakati 

untuk dihentikan. 

 Tentang latar belakang Damang5 Batu, siapa 

beliau, dan bagaimana dampak Pertemuan dan 4-H itu 

mencatat hal yang demikian ini. 

                                                 
5
 Masri Sareb Putra, M.A., seorang pengamat soal Dayak di beranda FB-

nya (8 Juli 2020) mencatan hal yang demikian ini. “Selain disediakan 

Damang Batu sebagai toean remah pertemuan (berlangsung 22 Mei 

1894-24 Juli 1894); penyedia utama pasokan logistik adalah Kompeni 

Hindia Belanda. Logistik dipusatkan di Banjarmasin berupa: beras, kopi, 

gula, dan tembakau sedikit demi sedikit jelang hari H diangkut ke 
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 “Merunut kepada penelitian Yanedi Jagau, Damang Batu 
dilahirkan di belantara Kaleka Panahan, Tumbang Pama Sungai 
Pejangei, Kecamatan Tewah kini. 

Ayah Damang Batu bernama Jaga Asang, sedangkan nama 
ibunya tidak diketahui. Saudara kandung ayah Damang Batu 
adalah Runjan. Sesudah puluhan tahun kemudian, ketika Damang 
Batu menginjak usia dewasa, ayahnya mengikuti Runjan pindah ke 
Hulu Sungai Kahayan dan menetap di Tumbang Anoi. 

Adalah Runjan, yang kemudian dikenal dengan 
Temanggung Runjan, yang mendirikan rumah betang di Tumbang 
Anoi. Ini terjadi sekitar tahun 1870. Rumah betang ini kemudian 
hari dijual kepada Damang Batu seharga 30 jipen, atau setara F900. 
Setelah transaksi jual-beli betang ini, Runjan selanjutnya pergi ke 
Mahakam dan menetap di Long Iram.” 

Mengutip penelitian Nahan, Maasri antara lain menulis, 
“Metoh Damang Batoe melai intoe Tbg. Anoi, salenga doemah oloh 
bara lewoe Tbg. Telaken (Manoehing) area Engkan. Panoemah 
Engkan manalih Damang Batoe blakoe sahiring kolae 3 biti, idje 
impatei Timbang, kolan Damang Batoe. Tapi Damang Batoe te, dia 
nahoeang bajar sahiring akae, basa Timbang idje mampatei ewen 
telo je, djari matei. Koan Damang Batoe dengan Engkan akoe dia 
nahoeang bajar sahiring te. Amon ikau badjoedjoe managihe kaleh 
itah hapeono ih. Bahalap wei djalaham hajak sadia kare kata. 
Tempo 3 boelan, akoe toentang kare djahalangkoe doemah kantoh 
tinai, paloes itah hakalhi, hatembak, hapoeno, hatedjep. Sama 
hapoes 3 boelan Engkan toentang 12 biti awing dengae, doemah 
tinai akan Tbg. Anoi. Maka Damang Batoe, djari tatap toemon 
aoeh lakoen Engkan.” 

Teks tertulis itu bersaksi bahwa sekonyong-konyong 
datang banyak “musuh” dari Tumbang Telaken ke Manuhing. 
Pasukan itu dipimpin Engkan, menemui Damang Batu untuk 
minta pertanggungjawaban atas pembunuhan (sahiring) terhadap 

                                                                                                   
Tumbang Anoi. Sebelumnya, kontrolur Banjarmasin Hogendorf yang 

pertama memperkenalkan istilah/ terminologi Dayak pada tahun 1757. 

Namun, Banjarmasin dipilih sebagai pusat logistik pertemuan karena 

letaknya yang strategis dari sisi perhubungan waktu itu. 
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tiga saudara Engkan yang telah dikayau oleh Timbang yang masih 
merupakan keluarga Damang Batu. Namun, Damang Batu 
menampik membayar sahiring tersebut. Jika saja Engkan berkeras 
hati tetap menagih, maka kata Damang Batu “baiklah kita saling 
kayau”. 

Tantangan tersebut dijawab oleh Engkan, “Baiklah, 
siapkan saja seluruh saudaramu dan dalam tempo 3 bulan aku dan 
seluruh keluargaku akan ke Tumbang Anoi untuk berkayau dan 
mengadakan perhitungan.” 

Perseteruan, atau perkayauan, antara Damang Batu dan 
Engkan ini agaknya yang menginspirasi Damang Batu 
menghentikan pengayauan di ranah Dayak. 

Ia memandang bahwa pertumpahan darah yang sia-sia, 
saling bunuh antarpuak Dayak yang umum terjadi di bumi Borneo 
saat itu, perlu dihapuskan. Damang Batu pun gencar melakukan 
pendekatan, baik kepada sesama damang, temenggung, maupun 
panglima atau kepala suku. Bahkan, seruan perdamaian ini 
direspons oleh Controleur A.C. Deher di Kapuas. Maka terjadilah 
peristiwa bersejarah, Pertemuan Tumbang Anoi pada 1894. 

Damang Batu bukan saja inisiator, tuan rumah, sekaligus 
penyelenggara Pertemuan Tumbang Anoi 1894 bersejarah dan 
mahapenting itu. Ia wajib diingat, bahkan selayaknya dibaiat 
menjadi pahlawan suku bangsa Dayak. Tidak berlebihan menyebut 
Damang Batu adalah “Gadjahmada”-nya orang Dayak. 

Ia tokoh pemersatu suku bangsa Dayak. Sebab yang ikut 
dalam musyawarah itu lebih dari seribu peserta, bukan hanya para 
pemuka Dayak yang kini tergabung dalam NKRI, peserta juga 
datang dari Brunei dan negeri Sarawak. Inilah tonggak sejarah yang 
oleh saya dan Mahin disebut sebagai awal munculnya kesadaran- 
diri (ethnic identity) suku bangsa Dayak (Masri 2015:  34-37). 
 

Integrasi Adat Budaya Kalimantan 
Dapat dikatakan bahwa adat budaya Dayak yang 

sebelumnya dipraktikkan melalui Hakayau, Habunu, 

Hatetek, dan Ha-Jipen; sama sekali dihentikan di atas 
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muka bumi pada tahun 1894 di Tumbang Anoi. Hal ini 

bukan saja peristiwa sejarah dan budaya, melainkan 

juga dapat dikatakan sebagai “Hari Kebangkitan 

Dayak”. Sebab pada waktu itu datang ke Tumban Anoi, 

sebagai lokus diselenggarakannya pertemuan, datang 

berbagai wakil dan golongan. Mereka mewakili masing-

masing klan dan suku bangsa Dayak sedunia. 

Siapa sajakah mereka, wakil dan utusan masing-

masing klan Dayak yang berpartisipasi dalam Perjanjian 

Damai Tumbang Anoi? Dari catatan sejarah6, kita 

mengetahui jumlah utusan resmi yang datang ke 

pertemuan sebanyak 138.  

Selain topik 4-H menjadi agenda utama 

pertemuan, maka yang relevan dengan buku kita ini 

adalah terkait dengan Adat Budaya. Pada Ikhtisar Hasil 

Kesepakatan Pertemuan Tumbang Anoi, Usop (op. cit, 

hlmn. 218-219) Kesepakatan forum peserta pertemuan 

tentang Hukum Adat ada 10 butir, setelah butir 1 

                                                 
6
 Senarai peserta, wakil, dan Utusan pada Pertemuan Damai Tumbang 

Anoi tahun 1894 menjadi lampiran buku Usop, Pakat Dayak ( 1996, 

hlm.213-217) sebanyak 138 orang. Selain peserta-aktif, ditulis pula para 

tokoh yang turut menyukseskan pertemuan.  
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mengenai Hakayau dan Hajipen, maka butir 2 sebagai 

berikut. 

“2. Hukum adat Dalam rapat berkesempatan pula 
dibahas soal hukum adat yang ditambal. Semua 
ditetapkan dan diteguhkan supaya hukum adat yang 
ada selalu dapat dipergunakan dan menjadi 
ketetapan umum di kalangan masyarakat Dayak.  

3. Tiap orang yang membunuh harus membayar 
sahiring dan biaya tiwah ditanggung oleh orang yang 
bersangkutan.  

4. Jangan mengganggu rumah tangga orang lain, dan 
jika masih terjadi juga akan dikenakan denda berat.  

5. Jangan melakukan kejahatan dan merampok barang 
orang lain, karena tidak ada usaha lain.  

6. Tiap orang harus mempunyai rumah sendiri supaya 
aman. 

7. Tiap rumah tangga harus membayar pajak kepada 
Pemerintah Belanda.  

8. Jangan melanggar adat kepatutan kepada anak 
keluarga dekat seperti adik, kakak, bapak, kakek, 
dsb.  

9. Jangan mengambil istri orang lain.  
10. Dalam perkara antara keluarga Damang Batu 

dengan pihak Tamanggung Awan dari Tanah Siang, 
Nyai Rantai telah menyerahkan sebuah belanga yang 
disebut "tende bunu" (yang berarti semua 
pembunuhan dihapuskan) sebagai tanda 
penyelesaian damai. Sebelumnya, diceritakan bahwa 
hadir dalam sidang itu, Raden Johannes.Damang 
Batu, Tamanggung Tawa, dan Tuan Berson (Belanda) 
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dan Tuan Branni dari Perancis yang ikut 
menyaksikan. Tamanggung Tawa keberatan hadirnya 
orang Belanda, sementara Damang Batu dan Raden 
Johannes tidak setuju jika sidang sampai dibatalkan, 
sehingga sesuai dengan peraturan adat maka pihak 
Belanda terpaksa menyerahkan Nona Mariam 
sebagai saudara Damang Batu.” 

 
Apa yang dapat dikatakan setelah membaca dan 

mempelajari dengan saksama kesepakatan seluruh 

warga Borneo yang diwakili oleh 138 peserta pertemuan, 

terkait dengan Hukum Adat? 

Kesan yang pertama adalah bahwa butir-butir 

kesepakatan bersifat mengikat dan merupakan isi dari 

jiwa dan semangat masyarakat Dayak pada waktu itu. 

Hukum Adat Dayak adalah untuk masyarakat Dayak 

yang hidup di dalam, sekaligus menjalankan hukum 

adat yang bersangkutan. Adapun butir-butir Hukum 

Adat, sudah tentu merupakan “saripati” dari diskusi dan 

debat panjang yang dirangkum ke dalam butir-butir. 

Sedemikian rupa, sehingga menjadi kesepakatan yang 

mengikat.  
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Apabila dicermati dengan saksama, meskipun 

orang Dayak pada waktu itu mayoritas menganut 

Agama Asli, akan tetapi butir-butir Hukum Adat yang 

ditelurkan pada pertemuan itu mirip dengan “10 

Perintah Allah” dalam Alkitab Agama Kristen7 yang 

dikenal pula sebagai The Ten Commandments atau 

Dekalog (deka =10, log  = perkataan, sabda). 

Menjadi pertanyaan: Apakah ada pengaruh 

Kristen (melalui kaki tangan kompeni Hindia Belanda 

dan Damang Yohanes) atas butir-butir kesepakatan 

Hukum Adat? Kita tidak dapat berandai-andai 

demikian, sebab musykil untuk dibuktikan. Yang pasti 

bahwa kebenaran itu bulat, ada di mana-mana. Nilai itu 

universal, sedemikian rupa, sehingga berlaku untuk 

suku bangsa di mana pun di muka bumi ini. Bahwa 

memang ada kemiripan adat budaya, sudah pasti, oleh 

karena kesamaan nilai tadi. Akan tetapi, tiap-tiap suku 

bangsa memiliki ciri khasnya sendiri yang menjadi 

pembeda atau identitasnya. Apabila kita menganut 

                                                 
7
Keluaran 20:2-17. Kedua adalah Ulangan 5:6-21. 



68 | Page 

 

konsep bahwa “Setiap peraturan lahir dari perbuatan 

dan praktik hidup sehari-hari yang mengatur pola pikir 

dan tingkah laku suatu masyarakat” maka Hukum Adat 

Dayak yang disepakati dalam Perjanjian Tumbang Anoi 

lahir dalam alam adat budaya manusia Dayak sendiri. 

 Oleh karena itu, Pertemuan Damai dan 

Persatuan Dayak yang berlangsung di Tumbang Anoi 

pada tahun 1894 sangat penting di dalam tonggak 

sejarah adat istiadat dan budaya Dayak. Betapa tidak! 

Sebab dalam pertemuan yang berlangsung 22 Mei 1894-

24 Juli 1894 itu, disepakati selain untuk menghentikan 

4-H, juga tonggak lahirnya Hukum Adat Dayak. 
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Repro. Istimewa. 

Penampakan suasana ketika Pertemuan Tumbang Anoi, 1894. 

 

Integrasi dalam konteks sosial-kemasyarakatan adalah 

keterikatan individu dengan masyarakat yang lebih 

besar dan biasanya diukur dalam hal peran pekerjaan, 

organisasi, dan masyarakat. Istilah “integrasi” berarti 

tindakan menyatukan dua hal atau lebih. Integrasi 

mengacu pada pemantapan konsep dasar, fakta dan 

pengetahuan yang terkait dari bagian-bagian yang 
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dapat dikenali menjadi satu kesatuan selama proses 

sosial berlangsung. 
 Demikianlah pada Bab ini kita akan melihat 

bagaimana adat budaya di Kalimantan terintegrasi 

dalam suatu perspektif  proses sejarah sosial yang 

panjang. Sedemikian rupa, sehingga yang disebut 

sebagai “adat istiadat Dayak Kalimantan” pada hari ini 

adalah suatu proses sejarah yang panjang. Tidak 

terbentuk dalam waktu sekonyong-konyong, melainkan 

melalui suatu proses yang lambat laun dalam suatu 

rentang masa yang tidak singkat. 

 

 

Adat Budaya Kalimantan: Satu Meski Berbeda-beda 

Menurut penelitian hasil publikasi salah satu pakar 

Dayak dan kedayakan yang dapat kita sebut sebagai 

seorang etnolog dari dalam yaitu Profesor Usop (1996) 

bahwa dalam masa rentang sejarah yang sangat panjang 

di pulau Borneo telah terjadi bermacam-macam 

integrasi atau penyatuan berbagai unsur-unsur budaya 

dan kehidupan masyarakat di tempat itu.  
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Dengan semakin terbukanya isolasi serta 

modernisasi dengan saling internepetrasinya unsur-

unsur luar (asing) ke dalam suatu kaum/ komunitas 

maka terjadilah persilangan budaya. Hal itu tidak dapat 

dihindari, sedemikian rupa, sehingga mulai pengujung 

abad ke-18 Borneo tidak lagi dihuni oleh hanya 

penduduk aslinya, melainkan pula datang pengaruh 

dari luar dengan berbagai motif kedatangan. Ada yang 

datang ke Borneo dengan motif berdagang, 

menyebarkan agama, namun ada pula yang hendak 

menguasai atau menjajah seperti Kompeni Hindia 

Belanda. 

Tidak dapat untuk dihindari lagi bahwa terjadi 

berbagai integrasi, yang pertama adalah integrasi 

penduduk atau pola pemukiman. Integrasi penduduk 

atau pola pemukiman menunjukkan bahwa telah terjadi 

adanya percampuran antara Melayu tua dan Melayu 

muda di pulau Borneo, sedemikian rupa sehingga 

istilah Dayak mengandung makna Dayak sebagai 

indigenous people sebagai yang asli, autokton, yang 

pribumi untuk memisahkan sebutan dari non-muslim 
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Dayak sebagai Melayu tua atau Austronesia (Usop 1996: 

5). 

Kiranya sejarah awal tentang migrasi dan 

integrasi dari sisi etnografi ini masih debatable di antara 

para pakar. Oleh karena terjadi silang pendapat maka 

kita dapat mengikuti mazhab yang mana. Hal yang 

paling penting di dalam mengikuti mana mazhab yang 

paling dianggap sesuai adalah masing-masing pada 

posisi mempertahankan pilihan sadar, dapat 

mempertanggungjawabkannya, dan tahu argumen yang 

mendasarinya. 

Selain integrasi di bidang kependudukan dan 

pola pemukiman, ada pula integrasi bidang politik oleh 

karena masuknya kekuatan-kekuatan dari luar 

utamanya pengaruh-pengaruh penjajah atau Hindia 

Belanda maka terjadi yang disebut pola integrasi 

politik. Wilayah-wilayah yang pada awal mula diduduki 

atau dikuasai oleh klan-klan atau kaum-kaum atau sub-

sub etnik Dayak yang yang merdeka atau otonom di 

wilayahnya masing-masing mulai terjadi polarisasi. 

Bagaimanakah polarisasi yang dimaksudkan?  
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Mengacu kepada Usop (1996: 6)  bahwa 

kesamaan, kemiripan, dan perbedaan itu telah 

mencapai sesuatu tingkat integrasi atau berbagai wujud 

proses integrasi melalui interaksi pembangunan fisik 

dan saling isi mengisi tidak hanya intern daerah antar 

daerah dan nasional tetapi juga antarbangsa. Sejarah 

pun telah ikut bermain sehingga Kalimantan memiliki  

5 provinsi di lingkungan Republik Indonesia, dua 

negara bagian dalam federasi/persekutuan yaitu 

Malaysia dan 1 menjadi sebuah negara tersendiri yakni 

Brunei Darussalam. Singkatnya, masing-masing wilayah 

itu seturut takdir sejarah menjadi provinsi (Indonesia) 

negara bagian (Sarawak), dan negara (Brunei 

Darussalam) telah mengalami dan menjadi proses 

integrasinya sendiri sendiri dalam kerangka nasional 

masing-masing. 

Demikianlah Borneo menjadi suatu wilayah yang 

sungguh sangat unik dan hanya ada di Indonesia. 

Bahwa ternyata satu pulau terdiri atas sekaligus dimiliki 

oleh tiga negara. Menjadikan pulau ini sungguh unik 

dengan segala aspek-aspek yang ada di dalamnya.  
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Dapat saja Kalimantan dipisah-pisah oleh teritori 

politik, akan tetapi sesungguhnya dilihat dari adat 

budaya satu dan sama. Contohnya adalah bahwa 

apabila terjadi ancaman atas salah satu wilayah dari 

luar atau oleh kekuatan dari luar pulau yang 

mengancam penduduk aslinya maka seluruh warga 

penduduk asli Borneo bersatu-padu. Kesamaan adat 

istiadat, kemudian membentuk kesamaan jiwa, pikiran, 

dan perasaan yang yang pada puncaknya mengkristal 

menjadi adat istiadat dalam ujud sikap atau tindakan 

berbela rasa satu terhadap yang lain.  

Di muka, kita telah melihat apa makna adat 

istiadat istiadat. Bahwa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, 

keyakinan, perbuatan, tingkah laku, best practice yang 

diturunkan dari generasi ke generasi berkembang 

menjadi suatu kebiasaan yang dianggap normatif 

bahkan dianggap baik. Orang Dayak dikenal sangat 

tinggi berbela rasa, gotong-royong, saling bantu satu 

sama lain. Jadi jika melihat hal ini sudah menjadi 

bagian dari kehidupan komunal orang Dayak. Itulah 

yang kita sebut sebagai nilai-nilai yang terkandung di 
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dalam adat istiadat orang Dayak. Demikianlah pula 

nilai yang terpancar secara nyata di dalam adat-istiadat 

Huma Betang. Bahwa penghuninya saling tolong, saling 

bantu, apabila ada di antara warga yang mengalami 

kesusahan maka wajib hukumnya untuk ditolong. 

Biarpun saat itu mempunyai pekerjaan penting untuk 

dilakukan, ditunda dulu, demi untuk menolong warga 

yang harus ditolong itu. 

Apabila kita berbicara mengenai adat-istiadat 

atau budaya Huma Betang, hal itu berlaku di rumah 

batang itu sendiri. Seperti diketahui, pada zaman 

dahulu kala, satu kampung sama dengan satu Huma 

Batang. Dalam praktik kehidupan Dayak di masa 

lampau, antara satu rumah Betang dengan yang lain 

sudah berbeda ditilik dari sisi klan, kaum, dan 

kampung atau wilayah kekuasaan. Masing-masing 

huma batang memiliki tata adat dan nilai budaya yang 

berbeda satu dengan yang lain. 

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai adat 

dan istiadat rumah Betang dan bagaimana praktik kaya 

terjadi antara satu klan dengan klan yang lain, antar 
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satu rumah Betang berhadapan dengan rumah Betang 

yang lain, baiklah kiranya diketahui bahwa tiap-tiap 

rumah batang memiliki otonomi masing-masing, 

dengan pemimpin masing-masing pula. 

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa di 

kalangan suku bangsa Dayak pada zaman dahulu kala, 

rumah Betang itu suatu entitas otonomi yang berdiri 

sendiri dengan tata aturan adat istiadat yang merdeka 

mengatur dirinya. Terkait dengan otonomi tersebut, 

maka adat istiadat pun berbeda-beda satu huma batang 

dengan huma betang yang lain meskipun sama-sama 

etnis Dayak.Bahkan tidak jarang terjadi rivalitas atau 

persaingan antara huma batang satu sama lain. 

Persaingan kadangkala bukan hanya 

menyangkut perebutan wilayah, persengketaan 

mengenai tanaman, perselisihan, kesalahpahaman, 

perburuan hewan atau binatang membuka ladang di 

wilayah yang menjadi otonomi orang lain. Akan tetapi, 

silang sengketa juga kerap menyangkut kehormatan 

atau harga diri suatu klan atau keluarga yang dihormati 

di huma batang itu. 
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Pertikaian yang menjadi kemudian casus belli 

atau sebab perang pastilah dapat kita dengarkan kisah 

atau ceritanya dari mulut ke telinga dari nenek moyang 

kita. Akan tetapi, yang tertulis hanya 12 kisah saja 

mengenai sebab perang antar huma batang atau klan 

etnis Dayak itu. Salah satu di antaranya adalah kisah 

yang menyangkut Damang Batu. 

Di dalam konteks rivalitas atau persaingan itu 

Apabila kita berbicara mengenai adat-istiadat atau 

budaya Huma Betang,  itu berlaku di rumah batang itu 

sendiri. Seperti diketahui, pada zaman dahulu kala, satu 

kampung sama dengan satu Huma Batang. Dalam 

praktik kehidupan Dayak di masa lampau, antara satu 

rumah Betang dengan yang lain sudah berbeda ditilik 

dari sisi klan, kaum, dan kampung atau wilayah 

kekuasaan. Masing-masing huma batang memiliki tata 

adat dan nilai budaya yang berbeda satu dengan yang 

lain. 

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai adat 

dan istiadat rumah Betang dan bagaimana praktik 

kayau terjadi antara satu klan dengan klan yang lain, 
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antar satu rumah Betang berhadapan dengan rumah 

Betang yang lain, baiklah kiranya diketahui bahwa tiap-

tiap rumah batang memiliki otonomi masing-masing, 

dengan pemimpin masing-masing pula. 

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa di 

kalangan suku bangsa Dayak pada zaman dahulu kala, 

rumah Betang itu suatu entitas otonomi yang berdiri 

sendiri dengan tata aturan adat istiadat yang merdeka 

mengatur dirinya. Terkait dengan otonomi tersebut, 

maka adat istiadat pun berbeda-beda satu huma batang 

dengan huma betang yang lain meskipun sama-sama 

etnis Dayak.Bahkan tidak jarang terjadi rivalitas atau 

persaingan antara huma batang satu sama lain 

Persaingan kadangkala bukan hanya 

menyangkut perebutan wilayah, persengketaan 

mengenai tanaman, perselisihan, kesalahpahaman, 

perburuan hewan atau binatang, areal atau wilayah 

yang menjadi otonomi orang lain:Melainkan juga kerap 

menyangkut kehormatan atau harga diri suatu klan 

atau keluarga yang dihormati di huma batang itu. 
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Pertikaian yang menjadi kemudian casus belli 

atau sebab perang pastilah dapat kita dengarkan kisah 

atau ceritanya dari mulut ke telinga dari nenek moyang 

kita. Akan tetapi yang tertulis hanya satu dua kisah saja 

mengenai sebab perang antar humma batang atau klan  

etnis Dayak itu. Salah satu di antaranya adalah kisah 

yang menyangkut Damang Batu dan pedih sehingga 

menjadi inspirasi di dalam menghentikan praktik kayau 

di kalangan suku bangsa Dayak. 

Merunut kepada penelitian Yanedi Jagau, 

Damang Batu dilahirkan di belantara Kaleka Panahan, 

Tumbang Pama Sungai Pejangei, Kecamatan Tewah 

kini. Ayah Damang Batu bernama Jaga Asang, 

sedangkan nama ibunya tidak diketahui. Saudara 

kandung ayah Damang Batu adalah Runjan. Sesudah 

puluhan tahun kemudian, ketika Damang Batu 

menginjak usia dewasa, ayahnya mengikuti Runjan 

pindah ke Hulu Sungai Kahayan dan menetap di 

Tumbang Anoi (Putra, 2015: 34-38). 
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Adalah Runjan, yang kemudian dikenal dengan 

Temanggung Runjan, yang mendirikan rumah betang di 

Tumbang Anoi. Ini terjadi sekitar tahun 1870. Rumah 

betang ini kemudian hari dijual kepada Damang Batu 

seharga 30 jipen, atau setara F900. Setelah transaksi 

jual-beli betang ini, Runjan selanjutnya pergi ke 

Mahakam dan menetap di Long Iram. 

Damang Batu meneruskan tradisi dan adat 

lembaga rumah betang di Tumbang Anoi. Menurut 

Friady dalam Usop (1996), Damang Batu menikah pada 

usia 33 tahun dengan Nyai Rantai, seorang wanita dari 

Tewah. Sekian tahun menikah, pasangan ini tidak juga 

dikaruniai anak. Sehingga atas restu dan izin Nyai 

Rantai, agar mendapat keturunan, Damang Batu 

kemudian menikah lagi. Istri keduanya adalah wanita 

dari Sungai Samba Hulu bernama Tumbang Baraoi. 

Pada usia 73 tahun, Damang Batu menjadi tuan 

rumah yang menyelenggarakan Pertemuan Damai yang 
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dikenal dengan “Pertemuan Tumbang Anoi”. Ini 

berlangsung tiga bulan, dari 22 Mei – 24 Juli 1894. 

Ada berbagai kisah, mengapa Damang Batu yang 

terpilih sebagai penyelenggara dan tuan rumah 

pertemuan bersejarah itu. Dari sekian banyak versi, 

agaknya kita bersetuju dengan catatan Nahan (1870 – 

1930) yang dikenal sebagai penulis Dayak tempo doeloe.  

Nahan, antara lain menulis, “Metoh Damang 

Batoe melai intoe Tbg. Anoi, salenga doemah oloh bara 

lewoe Tbg. Telaken (Manoehing) area Engkan. 

Panoemah Engkan manalih Damang Batoe blakoe 

sahiring kolae 3 biti, idje impatei Timbang, kolan 

Damang Batoe. Tapi Damang Batoe te, dia nahoeang 

bajar sahiring akae, basa Timbang idje mampatei ewen 

telo je, djari matei. Koan Damang Batoe dengan Engkan 

akoe dia nahoeang bajar sahiring te. Amon ikau 

badjoedjoe managihe kaleh itah hapeono ih. Bahalap 

wei djalaham hajak sadia kare kata. Tempo 3 boelan, 

akoe toentang kare djahalangkoe doemah kantoh tinai, 
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paloes itah hakalhi, hatembak, hapoeno, hatedjep. 

Sama hapoes 3 boelan Engkan toentang 12 biti awing 

dengae, doemah tinai akan Tbg. Anoi. Maka Damang 

Batoe, djari tatap toemon aoeh lakoen Engkan.” 

Teks tertulis itu bersaksi bahwa sekonyong-

konyong datang banyak “musuh” dari Tumbang 

Telaken ke Manuhing. Pasukan itu dipimpin Engkan, 

menemui Damang Batu untuk minta 

pertanggungjawaban atas pembunuhan (sahiring) 

terhadap tiga saudara Engkan yang telah dikayau oleh 

Timbang yang masih merupakan keluarga Damang 

Batu. Namun, Damang Batu menampik membayar 

sahiring tersebut. Jika saja Engkan berkeras hati tetap 

menagih, maka kata Damang Batu “baiklah kita saling 

kayau”.  

Tantangan tersebut dijawab oleh Engkan, 

“Baiklah, siapkan saja seluruh saudaramu dan dalam 

tempo 3 bulan aku dan seluruh keluargaku akan ke 
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Tumbang Anoi untuk berkayau dan mengadakan 

perhitungan.” 

Perseteruan, atau perkayauan, antara Damang 

Batu dan Engkan ini agaknya yang menginspirasi 

Damang Batu menghentikan pengayauan di ranah 

Dayak. Ia memandang bahwa pertumpahan darah yang 

sia-sia, saling bunuh antarpuak Dayak yang umum 

terjadi di bumi Borneo saat itu, perlu dihapuskan. 

Damang Batu pun gencar melakukan pendekatan, baik 

kepada sesama damang, temenggung, maupun 

panglima atau kepala suku. Bahkan, seruan perdamaian 

ini direspons oleh Controleur A.C. Deher di Kapuas. 

Maka terjadilah peristiwa bersejarah, Pertemuan 

Tumbang Anoi pada 1894. 

Damang Batu bukan saja inisiator, tuan rumah, 

sekaligus penyelenggara Pertemuan Tumbang Anoi 

1894 bersejarah dan mahapenting itu. Ia wajib diingat, 

bahkan selayaknya dibaiat menjadi pahlawan suku 

bangsa Dayak. Tidak berlebihan menyebut Damang 



84 | Page 

 

Batu adalah “Gadjah Mada”-nya orang Dayak. (Putra, 

op. cit.) 
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Bab 5 

Adat Istiadat, Wilayah, dan 

Kelompok Etnis 

 

 

 

Studi-studi ilmiah dan akademik mengenai adat istiadat 

suatu suku bangsa, senantiasa mulai dengan 

menempatkan suatu klan, komunitas, kelompok, grup 

etnik di suatu lokus atau wilayah yang menjadi tempat 

tinggalnya (Jean D'Aspremont. 2021 dan Peter Orebech, 

 Fred Bosselman, dkk. 2005).  

Mengapa demikian? Apabila dimengerti dengan 

saksama, maka sangat kuat lagi jelas alasannya. Suatu 

komunitas, terutama komunitas yang tergolong 

“primitif”, bukan pertama-tama dilihat dari cara hidup 

(modus vivendi) dan cara berada (modus essendi)-nya. 

Dari asal usul kata Latin “prīmitīvus”, dari kata prīmus 

(yang pertama) primitif mengacu kepada suatu 

perikehidupan suatu kaum, suku bangsa, yang khas di 
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tempat itu yang pertama-tama mengandalkan 

kebersatuan dan kehidupan yang menyatu dengan alam 

semesta dan lingkungan sekitarnya. 

Dengan demikian, pada citarasa pertama dan 

awal mula, yang disebut primitif itu bukanlah pertama-

tama ihwal keterbelakangan (budaya). Bukan pula 

ditakar dari kemajuan teknologi yang semakin canggih, 

melainkan dilihat dari nilai-nilai kemanusiaan yang 

terpancarkan dari peradaban suatu suku bangsa. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada entri 

“primitif”, perlu kita cermati, dan berikan catatan. 

Sebagaimana halnya kamus, makan sudah tentu 

entrinya adalah sebagian besar definisi leksikal dari 

para pengumpul kosa kata. Di dalamnya, dalam proses 

penyusunan, sebagian besar makna kata berdasarkan 

kepada penafsiran, atau pengertian si penyusunnya.  

Semakin luas dan dalam pemahaman si penafsir akan 

suatu objek, maka makin jelas pula hasil penafsirannya.  

Camkan definisi leksikal “primitif” yang berikut ini: 
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primitif/pri·mi·tif/ a1 dalam keadaan yang sangat 

sederhana; belum maju (tentang peradaban; 

terbelakang): kebudayaan --;2 sederhana; kuno (tidak 

modern tentang peralatan): senjata-senjata -- 

 

Demikianlah, dalam Logika Klasik, kita menyebutnya 

sebagai “isi” dan “luas” suatu term. Isi, atau 

komprehensi, menunjuk pada keseluruhan arti yang 

dimaksudkan oleh suatu term. Misalnya, term ”magnet” 

adalah setiap bahan yang dapat menarik logam besi. 

Adapun luas atau ekstensi ialah keseluruhan hal yang 

ditunjuk oleh term. Misalnya, term ”hewan” dapat 

menunjuk pada ikan, sapi, ayam, ular, dan sebagainya 

yang dapat ditunjuk atau disebut sebagai hewan.  

Antara isi dan luas term terdapat korelasi yang saling 

berkebalikan. Apabila yang satu bertambah, maka yang 

lain akan berkurang. Sebaliknya, apabila yang satu 

berkurang, maka yang lainnya akan bertambah. 

Sedemikian rupa, jika kita perhatikan dengan saksama, 

definisi leksikal, atau makna dari kamus, tidak cukup 

menjelaskan suatu fenomena. Apalagi menjelaskan 
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secara komprehensif suatu objek penelitian. Karena itu, 

sebagai peneliti dan penulis kita wajib mengeksplorasi 

berbagai inter-teks untuk menjelaskan fenomena. 

 

Adat Istiadat dan Wilayah 

Adat istiadat adalah kebiasaan atau praktik biasa yang 

terkait dengan masyarakat, tempat, atau keadaan 

tertentu. Dari bangun pernyataan ini, menjadi bahan 

pertanyaan, “Apakah tempat, atau keadaan tertentu 

yang mempengaruhi manusianya” atau manusianya 

yang mempengaruhi tempat dan keadaan? 

 Agaknya, hubungan keduanya bukanlah sebab-

akibat, mana mendahului atau menyebabkan mana. 

Akan tetapi, hubungan antara manusia-adat-istiadat-

wilayah adalah hubungan korelasi. Artinya,  terdapat 

relasi di antara ketiga faktor itu. Unsur-unsurnya saling 

memasuki, saling mempengaruhi; sedemikian rupa, 

sehingga membentuk apa yang disebut dengan “adat 

istiadat”. 

 Ambil contoh mengenai korelasi ketiga unsur 

tersebut di pulau Kalimantan. Sebagaimana diketahui 
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bahwa Kalimantan sangat luas, merupakan pulau 

terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Pulau 

Papua. Kalimantan adalah pulau yang sungguh kaya. 

Dialiri oleh banyak sungai besar dan kecil, sedemikian 

rupa sehingga dikenal juga dengan “pulau seribu 

sungai”.  Merupakan hutan tropis penting di dunia, 

Kalimantan memiliki luas 743.330 km² dari sisi wilayah, 

turut membentuk adat istiadat masyarakat setempat.  

 Pada zaman dahulu kala, sebelum Hogendorf, 

kontreoleur Banjarmasin pada 1757 pertama kali 

menggunakan “Dajak” dalam laporannya ke Negeri 

Belanda untuk menyebut nama kolektif penduduk asli 

pulau Borneo, maka penduduk asli sendiri menamakan 

klan/ grup menggunakan nama sungai.  Di Kalimantan 

Barat, menurut tetua adat Dayak Iban di Sungai Utik, 

Apai Janggut (2018), orang Dayak sejak zaman semula 

jadi, sudah biasa menamakan diri berdasarkan nama 

sungai. Misalnya: Dayak Ketungau, Dayak Kantuk, 

Dayak Landak, Dayak Kendawangan, Dayak Jelai, Dayak 

Keria, Dayak Krio, dan lain-lain yang juga adalah nama 

sungai-sungai panjang dan lebar yang ada di 
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Kalimantan Barat. Demikian pula, hingga saat ini pun, 

di Kalimantan Tengah kita kerap mendengar dalam 

penuturan masih banyak orang yang menggunakan 

nama sungai untuk menyebut suku tertentu, misalnya: 

Orang Katingan, orang Kahayan, orang Kumai, orang 

Mentaya, orang Seruyan, orang Mendawai, orang Jelai, 

dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya nama-nama 

sungai yang ada di Kalimantan Tengah. 

 Penamaan diri berdasarkan nama sungai ini 

jelas menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara 

manusia, adat istiadat, dan wilayahnya. Oleh karena 

memiliki wilayah yang luas, alam yang masih asri, jarak 

saling berjauhan, di dalam komunikasi sehari-hari 

kebiasaan penduduk setempat cenderung untuk 

berbicara dengan nada suara yang tinggi dan keras. Hal 

itu bukan karena mereka sedang marah, atau karena 

sebab lain, hal itu karena jika tidak berbicara nada 

suara yang tinggi dan keras maka lawan bicara tidak 

jelas mendengar. Ada banyak noise (gangguan), seperti: 

suara alam, angin kencang, air jatuh, atau jarak yang 

jauh.  
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 Dalam contoh ini, kita jadi menjadi pamah 

bahwa alam dan lingkungan turut membentuk suatu 

kebiasaan atau adat istiadat setempat. Oleh sebab itu, 

kebiasaan atau adat istiadat setempat tidak dapat untuk 

dinilai secara dangkal dengan hanya melihat aspek 

luaran atau apa yang tampak saja. Hal itu karena adat 

istiadat bukan semata-mata mewujud pada  sesuatu 

benda yang tampak (artefak/ aksesoris/ atribut), 

melainkan pula terpancar pada hal-hal yang abstrak, 

seperti: nilai, kebiasaan, pemikiran, dan konsep-konsep. 

 Bagaimana alam mempengaruhi adat istiadat 

setempat, juga tampak pada penduduk asli Kalimantan 

dalam hal memperlakukan pohon, bambu, dan 

tanaman buah-buahan. Alam yang masih asri dan 

menyimpan banyak sumber makanan, juga membentuk 

adat istiadat penduduk Kalimantan.  Sebagai contoh, 

rebung pada rumpun bambu, tidak boleh diambil 

semua, harus disisakan untuk keberlangsungannya. 

Pohon buah tertentu untuk mengambil buahnya, tidak 

boleh ditebang atau dipangkas dahannya, sebab jika 
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dirusak, maka akan memakan waktu bertahun-tahun 

baru berbuah kembali.  

 Bagi penduduk asli Kalimantan, alam adalah 

“kulkas” yang hidup. Itulah sebabnya, alam tidak boleh 

dirusak. Biarkanlah semua satwa, flora, da fauna 

berkembang biak dan bertumbuh di alam yang bebas. 

Jika memerlukannya, diambil secukupnya, tidak boleh 

berlebihan.  Situasi dan kondisi alam turut membentuk 

manusia serta adat istiadatnya.  

 Pada bagian tersendiri kita akan melihat 

bagaimana adat istiadat Kalimantan koeksistensi dan 

koevolusi dengan alam dan lingkungannya. Sementara 

di pihak lain, terjadi adopsi (adopt) dan adaptasi 

(adapt)8 adat istiadat setempat dengan dunia luar yang 

tidak bisa untuk dibendung lagi.  

  

                                                 
8
 Adopsi berarti mengangkat secara sah, atau menjadikan sesuatu 

melalui suatu proses menjadi sebagai milik sendiri. Sedangkan adaptasi 

adalah membuat (sesuatu) cocok untuk penggunaan atau tujuan baru; 

memodifikasi. Dalam hal adat dan istiadat setempat, penduduk kerap 

mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai atau bentuk-bentuk baru yang 

berkenaan dengan nilai, gaya hidup, dan budaya luar. 
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Bab 6 

Budaya dan Norma dalam 

Masyarakat Adat Kalimantan 

 

 

Kita mengikuti pemahaman tentang “budaya” yang 

umum digunakan, yakni definisi yang diberikan oleh 

Kroeber dan dalam Culture: A. Critical Review of 

Concepts and Definitions ( 1952 ). Apa yang Kroeber 

diterima di mana-mana sebagai suatu aksioma. Dalam 

kaitan dengan itu, antropolog dan penulis terpandang 

Indonesia, Koentjaraninrat (1971: 12) memukakan bahwa 

terdapat berbagai aspek atau ujud kebudayaan manusia 

yang muncul dalam 7 bentuk, yakni:  

1) Sistem religi dan upacara keagamaan, 

2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan, 

3) Sistem pengetahuan, 

4) Bahasa, 

5) Kesenian, 

6) Sistem mata pencaharian hidup, 
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7) Sistem teknologi dan peralatan. 

  

 

 Di manakah letak adat istiadat “Hakayau, 

Habunu, Hatetek, dan Ha-Jipen?” Apabila hendak 

dirinci, ia masuk ke dalam Sistem dan organisasi 

kemasyarakatan. Mengapa demikian? Sebab budaya 

mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama 

dari suatu kelompok yang biasanya mendefinisikan dan 

memandu sikap dan perilaku yang pantas dan tidak 

pantas. Hal ini dapat terjadi pada tingkat makro 

(misalnya, adat istiadat nasional dan hari libur 

keagamaan) atau tingkat yang lebih mikro (misalnya, 

tradisi keluarga dan kegiatan teman sebaya). Perilaku 

mengemudi dan gaya mengemudi harus dipengaruhi 

oleh proses budaya ini, mengingat lingkungan 

mengemudi adalah konteks sosial dengan aturan dan 

norma yang sangat berbeda yang ditransmisikan antara 

pengguna jalan lintas waktu dan generasi. Juga, 

meskipun undang-undang mengemudi, prosedur 

perizinan, jenis jalan, gaya mengemudi, dan perilaku 
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mengemudi yang sebenarnya akan bervariasi secara 

regional dan internasional, praktik mengemudi yang 

berbahaya dan berisiko terjadi secara universal. Sikap 

tentang mengemudi dan gaya mengemudi pribadi 

sebagian besar dipelajari, yang mencakup pengaruh dari 

orang tua, teman sebaya, media, dan pengemudi lain 

mengenai risiko mengemudi secara keseluruhan, serta 

kemungkinan mengalami hasil negatif (Hennessy, 

Hemingway, & Howard, 2007; Shope & Bingham, 2008). 

 Menggunakan teori Ajzen (1985) tentang 

perilaku terencana sebagai kerangka kerja, Elliott, 

Armitage, dan Baughan (2007) menemukan bahwa 

norma subjektif (tekanan yang dirasakan atau 

penerimaan orang lain terhadap suatu perilaku) 

dikaitkan dengan niat ngebut yang meningkat, yang 

kemudian memprediksi baik diri sendiri maupun orang 

lain. -melaporkan dan mengamati perilaku ngebut 

dalam simulator. Intinya, keyakinan normatif bahwa 

ada konsensus atau kesamaan untuk perilaku 

mengemudi yang tidak aman dapat menjadi 

pembenaran untuk adopsi pribadinya. 
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 Orang tua merupakan salah satu sumber 

potensial pengaruh budaya dan normatif pada perilaku 

mengemudi, terutama untuk pengemudi muda. 

Pengaruh orang tua dalam mengemudi dimulai sejak 

awal kehidupan, jauh sebelum “tahun pelatihan” 

formal, melalui pemodelan gaya mengemudi, sikap 

tentang keselamatan, reaksi terhadap pengemudi lain, 

dan penghormatan terhadap undang-undang lalu lintas 

(Summala, 1987). Model keluarga yang memvalidasi 

kecerobohan sering mendorong risiko pengemudi 

muda (Taubman-Ben-Ari, 2008). Bianchi dan Summala 

(2004) lebih lanjut mengusulkan bahwa pengaruh 

orang tua dapat memberikan dari disposisi genetik yang 

memandu kecenderungan pribadi pengemudi orang 

tua, seperti mencari sensasi atau perhatian, yang 

kemudian ditunjukkan kepada anak-anak mereka. 

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa sikap 

dan aktivitas orang tua di luar lingkungan mengemudi, 

khususnya kelonggaran pembatasan dan kontrol, dapat 

mempengaruhi perilaku dan gaya mengemudi 

pengemudi muda (Hartos, Eitel, Haynie, & Simons-
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Morton, 2000). Shope, Waller, Raghunathan, dan Patil 

(2001) menemukan bahwa pemantauan, pengasuhan, 

dan keterhubungan orang tua di kelas 10 sekolah 

menengah kemudian dikaitkan dengan tingkat 

pelanggaran serius yang lebih rendah (terkait alkohol, 

ngebut, dan mengemudi sembrono) dan kecelakaan 

(kendaraan tunggal), bersalah, dan terkait alkohol), 

sedangkan pemantauan yang lebih rendah, pengasuhan, 

keterhubungan, dan kelonggaran yang lebih besar 

terhadap minum memiliki efek sebaliknya.  

 Itulah tadi di atas beberapa contoh bagaimana 

adat istiadat dimulai dari kebiasaan yang dibentuk 

dalam sebuah keluarga, kemudian kelompok, lama 

kelamaan menjadi  adat istiadat suatu masyarakat.  

 Budaya dan norma masyarakat Dayak 

Kalimantan pun demikian proses dan “cara kerja”nya. 

Sudah tentu bahwa budaya dan norma tersebut berbeda  

penerapan dan ketahanannya, bergantung kepada 

ketahanan suatu klan/ komunitas terhadap pengaruh 

dari luar. Dalam masyarakat yang homogen, dan belum 

banyak masuk pengaruh luar, adat budaya itu masih 
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dapat diterapkan dan diteruskan tanpa adanya 

hambatan yang berarti. 

 Jika “adat” didefinisikan sebagai: aturan 

(perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau 

dilakukan sejak dahulu kala, maka adat di kalangan 

suku bangsa Dayak berasal dari nenek moyang 

terdahulu. Berisi praktik-baik (best practice) di dalam 

perikehidupan bersama, sebagai suatu klan atau 

komunitas. Kebiasaan-baik itu dilakukan berulang-

ulang, dipandang dan diyakini sebagai nilai luhur yang 

bukan saja berkenan kepada sesama manusia 

melainkan juga kepada Sang Pencipta Alam Semesta.  

 Kebiasaan-kebiasaan baik itu juga sudah 

terbukti membuat kehidupan bersama sebagai 

komunitas baik dan bermutu, tidak terjadi distorsi 

sosial, sedemikian rupa, sehingga menyebabkan 

ketidakseimbangan kehidupan bermasyarakat dan 

keseimbangan alam semesta. Terjadinya malabencana, 

kerap dimaknai sebagai cerminan dari rusaknya tatatan 

sosial suatu masyarakat adat, dalam hal ini masyarakat 

adat Dayak. Hama dan penyakit yang menyerang juga 
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menjadi petunjuk dari rusaknya tata sosial, sehingga 

untuk pemulihannya harus dilakukan ritual “Tolak 

Bala”. 

 Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal 

dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain 

sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola 

perilaku masyarakat (KBBI daring). Dalam kaitan 

dengan hal ini, maka di kalangan suku bangsa Dayak 

dikenal Kepala Adat, Ketua Adat, Pemangku Adat yang 

bertugas menjaga, mengatur, menghakimi pelanggaran, 

serta tempat masyarakat bertanya dan meminta 

pertimbangan atas norma dan tingkah laku sehari-hari. 

 Seperti apakah bentuk, atau ujud dari adat 

Dayak, akan dibahas pada Bab yang berikutnya. 
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Bab 7 

Adat dan Adat Istiadat 

Kalimantan 

secara Umum 

 

Telah kita cermati dengan saksama pada bab-bab 

sebelumnya bahwa suku Dayak itu unik, berbeda 

dengan suku lainnya, katakanlah seperti Jawa, Sunda, 

dan Bali. Yang bahasanya sama, adat budaya juga sama, 

serta upacara dan ritualnya pun sama. 

 Tidak demikian halnya dengan sukubangsa 

Dayak yang berbagai, yang jumlahnya berbilang angka 

405 subsuku itu. Penduduk asli pulau Kalimantan ini 

sungguh unik, sebanyak itu subsuku, sebanyak itu pula 

adat istiadatnya –jika hendak dipilah-pilah dan 

dituliskan satu demi satu. Akan tetapi, tidak mungkin 

untuk menuliskan semuanya.  

        

Hukum Adat tak Tertulis dan Usaha Kodifikasi 
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Sebagaimana dikemukakan oleh Duman (dalam 

Lontaan, 1975: 48 ) bahwa Dayak adalah penduduk asli 

Kalimantan. “Mula-mula mereka (Dayak – penulis) 

menduduki/ mendiami tepi sungai Kapuas dan Laut 

Kalimantan. Tetapi datangnya Melayu dari Sumatera ke 

hulu sungai. Makin banyak pendatang ke daerah ini, 

makin terdesaklah mereka ke hulu sungai.” 

 Meski terdesak makin ke hulu dan masuk ke 

daratan, secara keseluruhan Dayak dapat dipilah 

berdasarkan kesamaan hukum adat dan adat 

istiadatnya. Pada zaman dahulu kala, hukum adat 

Dayak tidak tertulis, hanya mengandalkan saja ingatan 

serta keterampilan wicara langsung di dalam 

menarasikan dan menjelaskan hukum adat. Hukum 

Adat tidak tertulis itu, dipraktikkan turun temurun. 

Baru-baru inilah baru ada usaha, setelah generasi muda 

yang berpendidikan sadar, maka dilakukan 

inventarisasi untuk mengkodifikasi Hukum Adat 

Dayak. 

 sebagai contoh subsuku yang telah berhasil 

menginventarisasi dan mengkodifikasi hukum adatnya 
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adalah Dayak Kanayatn dan Dayak Jangkang (Djo). 

Tentu, masih banyak subsuku lain lagi berbuat yang 

sama.  

 

 

Dajak Jangkang, rumpun Bidayuh, Kalbar. Contoh subsuku Dayak 
yang telah berhasil menginventarisasi dan mengkodifikasi hukum 
adat. 

 



103 | Page 

 

 Adat dapat dirumuskan sebagai: cara 

tradisional yang diterima secara luas untuk berperilaku 

atau melakukan sesuatu yang khusus untuk 

masyarakat, tempat, atau waktu tertentu.  

 Jika kita perhatikan dengan saksama rumusan 

itu, maka apa yang terdapat di dalam seperangkat 

peraturan dan norma yang disusun dan dihidupi suatu 

masyarakat untuk mengatur hidupnya, maka terdapat 

kesamaan di dalam adat istiadat Dayak Kalimantan. 

Beberapa yang umum, di antaranya tercermin dalam 

kehidupan komunal yang guyub, bela rasa, dan gotong 

royong. Peraturan hidup dan norma tersebut, muncul 

dalam ujud sebagai berikut. 

 

1. Huma Betang sebagai  Rumah Adat 

Terdapat berbagai nama untuk menyebut pemukiman, 

atau hunian orang Dayak terutama di masa lampau. 

Kerap disebut sebagai “rumah adat”, tempat tinggal 

orang Dayak ini sarat dengan makna dan filosofis ditilik 

dari berbagai dimensi. 
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 Akan tetapi, baiklah kiranya sebelum masuk ke 

makna dan filosofinya, perlu digarisbawahi bahwa 

terdapat berbagai penamaan untuk objek yang sama 

dari berbagai suku bangsa Dayak di berbagai tempat.  

 manusia Dayak. Ada banyak sebutan untuk mengacu 

ke entitas yang sama, misalnya: huma betang 

(Kalimantan Tengah), lamin (Kalimantan Timur), 

rumah panjai (iban),  rumah radakng (Kanayatn).  

Sementara itu, di Taman Mini Indonesia Indah 

(TMII) di Jakarta terdapat rumah panjang  tiap-tiap 

provinsi yang disebut “anjungan” untuk menyebut 

rumah adat, rumah panjang, rumah budaya. Di sana 

dapat dijumpai rumah panjang suku Dayak yang 

mewakili provinsi masing-masing.  Ketika dibangun 

pada tahun 1972 yang diresmikan pada 20 April 1975, 

provinsi Kalimantan Utara belum berdiri. Sedemikian 

rupa, sehingga di TMII tidak ditemukan anjungan 

Kalimantan Utara yang berdiri pada 2012.  

 

Bentuk, Struktur, dan Bagian Rumah Panjang  
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Apa pun namanya, huma betang adalah rumah 

komunal manusia Dayak. Disebut “panjang” karena 

memang sambung menyambung dari ujung ke ujung 

menjadi satu. Sebuah rumah komunal yang dihuni oleh 

banyak rumah tangga yang garis keturunannya 

berbeda-beda. Dilihat dari strukturnya, berbentuk  

rumah tunggal, namun dihuni oleh berbagai keluarga 

dalam satu struktur rumah yang tunggal.  

Sebuah komunitas di huma betang itu dapat 

terdiri dari satu atau beberapa rumah yang setiap 

rumah tangga dapat memisahkan diri dari tetangganya 

dengan menyekat los dengan dinding. Akan tetapi, 

tetap menyisakan koridor panjang yang berfungsi 

sebagai ruang bersama untuk interaksi komunal.  

Struktur dan bentuk bangunan kurang lebih 

sama pada tiap-tiap suku bangsa Dayak di mana pun 

berada. Tiang-tiang tinggi sebagai kaki bangunan, 

sama. Demikian pula tangga masuk huma betang yang 

lazimnya hanya satu saja yang terdapat di tengah-

tengah. Apabila malam hari, ketika semua warga pergi 

tidur, tangga itu ditarik atau posisinya dibalik untuk 
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menghindari masuknya binatang buas dan berbisa, atau 

musuh dari luar yang muncul secara tiba-tiba dengan 

maksud yang tidak baik. 

 

 

 

Kon. Instituut v.d. Tropen, Amsterdam. 

Rumah panjang orang dayak tempo dulu. 

 

Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba di dalam adat 

budaya dan tradisi suatu kaum atau suku bangsa. 

Untuk memahami masa sekarang, dan masa yang akan 

datang, selalu harus kembali ke keadaan masa lampau. 

Termasuk dalam hal memahami “mengapa” rumah 
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orang Dayak di mana-mana berbentuk panggung, tinggi 

di atas permukaan tanah, lebar, serta menyatu dari 

ujung ke ujung. Sedemikian rupa, sehingga dari ujung 

ke ujung dapat mencapai panjang hingga 200 meter, 

bergantung pada banyaknya penghuni atau keluarga 

yang memukimi rumah panjang tersebut. 

 

Aksesori serta pernak pernik khas Dayak yang dipergelarkan di 
depan rumah panjang. 

 

 Tidak ditemukan pada masa lampau adanya 

rumah orang Dayak yang langsung berdiri di atas tanah, 
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seperti di Jawa dan di Bali. Ditengarai bahwa bangunan 

yang berdiri di atas tanah pada zaman itu ada unsur 

pengaruh dengan kondisi yang lebih aman pada saat 

itu. Akan tetapi, di perkampungan dan tempat tinggal 

orang Dayak, karena saling kayau dan banyak ancaman 

dari hewan berbisa (ular, kalajengking), bahaya banjir, 

dan serangan dari musuh yang tiba-tiba. 

 Huma Betang terdiri atas bagian-bagian penting. 

Di dalam huma betang, sebenarnya terdapat beberapa 

rumah lagi. Di situ setiap rumahtangga dipisahkan oleh 

dinding tetangga satu sama lain. Meski demikian, 

terdapat  koridor panjang yang berfungsi sebagai ruang 

bersama untuk interaksi secara  komunal. 

Pada zaman sekarang, segelintir saja rumah 

panjang orang Dayak yang ditinggali atau dihuni oleh 

penduduknya. Sebagian, di ibukota provinsi dan 

ibukota kabupaten, hanya sebatas simbol saja. Suatu 

gedung pertemuan umum, yang digunakan untuk 

gawai, Naik Dango, pesta adat, atau kegiatan lainnya 

yang terkait dengan kegiatan Dewan Adat, dan 

sebagainya. 
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Meski tidak ditempati, namun huma betang atau 

rumah panjang itu merepresentasikan nilai-nilai 

warisan leluhur, yakni: kebersamaan, belarasa, 

solidaritas, tepa selira, perhatian, kesetaraan, keadilan, 

kepantasan, kesantunan, menghormati orang tua, 

menghargai adat budaya, sikap menjunjung tinggi 

tanah moyang, mencintai seni budaya, serta 

membangun identitas melalui suatu usaha yang terus 

menerus, tanpa pernah putus. 

Budaya huma betang, atau rumah panjang ini, 

sama makna dan nilainya di mana-mana. Meski 

tergerus oleh waktu dan budaya dari luar, hingga hari 

ini nilai-nilai “huma betang” beserta adat budaya yang 

ada di dalamnya, masih tetap dijaga dan dipelihara.  
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sumber: wordpress.com/2017 

Huma betang di Palangka Raya. Fungsinya sebagai ruang publik, 
tempat berkumpul dan simbol identitas Dayak, masih terjaga. 

 

2. Sistem Organisasi/Pemerintahan 

Orang Dayak tidak mengenal sistem pemerintahan ala 

kerajaan (monarki). Namun, mengenal pemimpin klan, 

yakni seorang yang primus inter omnes (yang hebat, ang 

utama di antara kaumnya). Terutama, unggul dari 

semua warga di bidang penguasaan adat budaya, selain 

terampil di dalam banyak hal, termasuk kuat dalam 
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perang. Inilah kriteria pemimpin Dayak di masa yang 

lampau. 

  

Dayak tidak mengenal desa, melainkan 

ketemenggungan. Setelah sistem pemerintahan Desa 

diperkenalkan, maka yuridis-formal, pemerintahan desa 

dipegang oleh kepala desa. Akan tetapi, di masa yang 

lampau, orang Dayak mengenal kepala kampung, 

damang, tumenggung. Syaratnya yang bersangkutan 

harus unggul dalam hal-hal tertentu. Sebab seorang 

pemimpin Dayak harus bisa menjadi panutan bagi 

rakyatnya.  

 Kadangkala seorang tumenggung, kepala 

kampung, atau damang merangkap kepala adat. Bahkan 

dalam kasus tindak pidana dan perdata, kepala adat 

mempunyai kedudukan penting sebagai hakim yang 

memutuskan perkara. Oleh dari itu, kepala adat 

diandaikan memiliki tingkatan intelektual di atas rata-

rata. Sebab ia harus hapal hukum adat. 

 

3. Sistem Kekerabatan 
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Sistem kekerabatan di kalangan suku Dayak 

berdasarkan prinsip patrilineal, yang menghitungkan 

hubungan antarkekerabatan melalui laki-laki.  

 Prinsip patrilineal ini hanya bisa dijelaskan jika 

kita memantau kembali pandangan tradisional suku 

Dayak. Pada zaman dahulu, laki-laki sangat dihargai 

melebihi wanita. Sebab di masa-masa perang, peran 

laki-laki sangatlah menonjol. Mereka juga merupakan 

penerus kelangsungan (eksistensi) suku. Di kalangan 

Dayak terdapat anggapan, bahwa kelahiran seorang 

anak laki-laki merupakan anugrah dewa dan kerap 

dihubungkan dengan tuah atau berkah. 

 Pandangan dari sistem kekerabatan yang 

menekankan prinsip patrilineal ini kemudian 

mempunyai implikasi lanjut. Misalnya, kelompok-

kelompok tertentu membentuk grup sendiri secara 

fisik. Sebagai contoh, terdapat anak suku tertentu yang 

tidak makan jenis makanan tertentu. Jika terjadi, 

seorang wanita Dayak karena pernikahannya kemudian 

pindah dari kelompoknya dan menikah dengan pemuda 

lain. Maka pertalian dengan suku asalnya semula 
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menjadi renggang. Rupanya inilah sebab utama dan 

pertama, mengapa di masa lampau sangat sering 

terjadi. Kalangan suku Dayak sangat dianjurkan untuk 

menikah dengan sesama suku, bahkan, antarsesama 

saudara. Namun, patut untuk diperhatikan jika 

hubungan darah terlampau dekat -menikah dengan 

antarsesama saudara satu nenek atau satu kakek- bisa 

dikenai hukuman adat. 

 

4. Mata Pencaharian 

Suku Dayak bisa mempertahankan eksistensinya 

dengan bermacam-macam cara. Pada zaman dahulu, 

mata pencaharian mereka hanya berladang. Kini sudah 

banyak terobosan lain yang bisa mereka capai untuk 

mempertahankan kehidupan mereka. Jadi, bukan 

semata-mata pada sektor peladangan, pertanian, serta 

memanfaatkan hasil hutan saja. 

 

4.1 Berladang 

Barangkali sudah menjadi kodratnya, bahwa suku 

Dayak itu bercocok tanam dengan menggunakan sistem 
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berladang berpindah-pindah. Sebab kondisi hutan 

Kalimantan –dimana mereka tinggal- masih 

memungkinkan hal itu. Berladang merupakan suatu 

sistem pertanian berpindah-pindah. Mula-mula rumput 

di lahan pertanian ditebas. Kemudian, jika rumput-

rumput itu sudah mengering, maka siap untuk dibakar. 

Baru kemudian selang beberapa hari setelah membakar, 

ladang siap ditanam padi atau jagung serta tanaman-

tanaman lainnya.  

 Menurut catatan David Jenkins9, pada tahun 

1972, sebuah keluarga Dayak kurang lebih kurang 

meladangi 16 ha dalam setahun. Sedangkan yang 

diperoleh rata-rata per hektar menghasilkan 900 kg 

padi.  

 

4.2 Barang Dagangan 

Di masa yang lalu, hasil sumber daya orang Dayak 

adalah rotan, damar, gaharu, dan tengkawang. 

 

                                                 
9
David Jenkins, art. cit. 
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4. 3 Sektor Pertambangan 

Sektor pertambangan tampaknya Kalimantan cukup 

potensial karena menghasilkan emas, intan, minyak 

bumi, uranium, dan kaolin10. Menurut hasil 

penyelidikan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), 

yang berpusat di Jakarta, di Kalimantan terdapat 

tambang bijih uranium berkadar 0,3-1%. Selain itu, 

terdapat tambang emas. Sejak zaman dahulu kala, 

ditemui pengrajin emas suku Dayak yang di Kalimantan 

Barat disebut dengan “dompeng”. 

 

4.4 Sumber Protein 

Salah satu sumber penghasilan penting lainnya dari 

bumi Kalimantan, yakni protein yang bisa diperoleh 

dari ikan dan daging babi hutan. Masa pascapanen 

sampai dengan saat pembukaan lahan pertanian batu 

merupakan kesempatan bagi penduduk asli Kalimantan 

menangkap ikan dan berburu. Dari hasil itu mereka 

bisa menjualnya ke kota dan menghasilkan uang, 

                                                 
10

 Bdk. Ensiklopedi Indonesia, loc. cit. 
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5. Kebudayaan dan Bahasa 

Hasil kerajinan tangan terkenal dari masyarakat Dayak, 

adalah seni menganyam kulit binatang buruan, rotan, 

keranjang, tikar, topi, mandau, sumpit, dan ukiran-

ukiran lainnya yang dipahat dalam sebilah bambu11. 

Menenun adalah pekerjaan wanita. Pada zaman dahulu, 

bahan tenunan diambil dari kulit kayu. Hal ini 

sebetulnya tidak aneh. Sebab ketika kain belum masuk 

sampai ke pedalaman. Saat itu, kain tutuh12 sangat 

populer. 

 Di bidang bahasa, suku Dayak tidak memiliki 

bahasa persatuan, akan tetapi mereka menuturkan 

bahasa masing-masing. Bahasa yang banyak 

penggunanya adalah Bahasa Iban, Bidayuh, Ngaju, 

Lundayeh, Kanayatn, Kayan, dan Kenyah. 

Satu-satunya bahasa yang digunakan ketika 

pemimpin-pemimpin Dayak bertemu, ialah bahasa 

                                                 
11

Lihat ilustrasi dalam karya Hans Scharer, op.cit. 
12

Kain tutuh adalah derivasi dari kulit kayu, yakni kayu tiop. Caranya, 

dengan mengambil kulit kayunya. Kayu tiop dipukuli dengan perlahan-

lahan hingga tutuh bisa dikeluarkan.  
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Melayu. Antara anak-anak suku terdapat perbedaan 

yang cukup tajam, baik intonasi maupun dalam kosa 

kata. Empat puluh tujuh anak suku Dayak Klemantan di 

dalam cara mengungkapkan pikirannya melalui bahasa 

seringkali menunjuk latar belakang asalnya.  

 Menarik bahwa setiap orang Dayak menguasai 

bahasa Melayu. Hal ini terjadi karena dulu orang Dayak 

di bawah kekuasaan atau di bawah penindasan orang 

Melayu. Kesultanan Melayu dahulu menguasai tempat-

tempat strategis di daerah sekitar lembah Sungai 

Kapuas, yang terkenal sangat subur. Penindasan Melayu 

masih berlangsung hingga Perang Dunia II13. Itulah 

sebabnya mengapa orang Dayak menguasai bahasa 

Melayu. Dalam Kongres Persatuan Dayak pada tahun 

1949 di Sanggau Kapuas, digunakan bahasa Melayu 

sebagai bahasa persatuan. 

 Demikian kenyataannya. Bukannya tidak ada 

dialek tertentu yang cukup luas digunakan. Bahasa 

Kanayatn dari suku Dayak Darit atau bahasa Bekidoh 

                                                 
13

Majalah mingguan Hidup, No. 40, tahun XLI, 4 Oktober 1987. 
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dari suku Dayak subrumpun Bidayuh. Misalnya, 

digunakan di hampir seluruh kawasan Kabupaten 

Pontianak dan Sanggau.  

 

6. Kesenian 

Sape adalah alat seni musik khas manusia Dayak. Di 

Kalimantan Tengah, ada kesenian yang diiringi sape 

yakni karungut. Karungut adalah sastra lisan atau juga 

bisa disebut pantun khas Kalimantan Tengah yang 

dilagukan. Karungut biasa diiringi alat musik kecapi 

yang di kalangan suku bangsa Dayak disebut “sape”. 

Bahan terbaik membuat alat musik sape dari Bahan 

sape terbuat dari kayu pilihan, khas Kalimantan, yang 

kini sudah sangat langka, kecuali masih bisa ditemui di 

Kalimantan. Sape dapat dikatakan alat musik dan 

kesenian yang bukan saja bernilai indah, dan 

menyenangkan, melainkan juga bernilai ekonomi 

tinggi. Di Malaysia, sape yang dibuat Ngau dijual 

seharga 800 ringgit Malaysia. 

 Selain itu, kesenian Dayak yang terkenal adalah 

tarian perang dengan mandau dan perisai. Di 
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Kalimantan Tengah, ada tarian “Manasae” yang 

ditarikan diiringi musik sape secara beramai-ramai dan 

menimbulkan sukacita.  

 Di Kalimantan Barat, di kalangan suku Bidayuh 

dikenal tarian Kondan dengan pantun dan lagunya. Di 

Kalangan Dayak Kanayatn, Kalimantan Barat, dikenal 

Jonggan. Sementara di Kalimantan Utara dikenal tarian 

Ta Lande yang ditarikan secara bersama-sama, suatu 

bentuk kerja sama dan relasi sosial. 

 

 

Tarian Ta Lande di Kalimantan Utara. 
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7. Singer/ Denda Adat 

Hukum Adat yang didiskusikan dan dirumuskan pada 

pertemuan Tumbang Anoi (1894) digunakan oleh 

masyarakat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah sebagai 

pedoman hidup bermasyarakat dan menjadi acuan bagi 

para pemimpin adat/adat dalam menjalankan tugasnya 

di Kalimantan Tengah. 

 Sebagai produk hukum adat, singer, yang 

berarti: sanksi, berkembang menjadi kesadaran untuk 

menciptakan kehidupan yang tertib di antara 

masyarakat dan memberikan rasa damai. Hal yang 

sama juga terjadi pada berbagai hukum adat di 

Indonesia. 

 Singer di kalangan Dayak Ngaju adalah denda 

adat, sebagai bentuk dari tindakan untuk membuat jera 

para pelanggar adat. Menurut Murhaini (2016: 5-5) 

Singer bukan hanya mengatur soal bagaimana 

seseorang menjaga laku dalam lingkup adat, tapi juga 

menjadi medium penyelesaian secara damai terhadap 
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pelanggaran yang terjadi. Hal ini dimaksudkan agar 

pelanggaran itu tidak terjadi lagi dalam masyarakat. 

denda adat dimaksudkan sebagai usaha untuk 

memulihkan sekaligus menjaga keseimbangan 

masyarakat dengan adanya pelanggaran-pelanggaran 

terhadap 13 pokok masalah hukum Adat Dayak. Adapun 

ke-13 pokok masalah tersebut yakni:  

1) perkawinan,  

2) perzinahan, 

3) etika dan moral,  

4) keyakinan dan kepercayaan,  

5) tanggung jawab sosial,  

5) perjanjian,  

7) tanggung jawab terhadap lingkungan alam,  

8) pengangkatan saudara,  

9) harta benda,  

10) tuduhan,  

11) pencurian,  

12) perkelahian, dan 

13) pembunuhan. 
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 Demikianlah kita melihat pada adat istiadat 

Dayak yang telah dikodifikasi, terdapat kesamaan di 

dalam pokok-pokok yang diatur yang menjadi 

pegangan tertib hidup berkomunal. Hal yang kurang 

lebih sama, juga terdapat dalam  Hukum Adat Dayak 

Jangkang, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, 

Kalimantan Barat. 

 Hukum Adat Dayak Jangkang terdiri atas 43 

bab. Jika diperhatikan, dan dibandingkan dengan 

Singer Dayak Ngaju, dan juga butir 2 Hasil Kesepakatan 

mengenai Adat Budaya Pertemuan Perjanjian Tumbang 

Anoi, maka pada pokoknya hal-hal yang diatur dalam 

tertib hidup klan dan komunitas Dayak, sama saja. 

 

8. Sekitar Lahirnya Sensus Divinitatis (Perasaan 

Religi)  

Banyak peneliti asing coba mendeskripsikan Agama Asli 

Orang Dayak. Contoh: Schadee (1979) meneliti dan 

menulis mengenai kepercayaan masyarakat Tayan dan 

Landak (Kalbar), yang disebutnya: “shamanisme”. Suatu 

kepercayaan yang meyakini roh yang ada di sekeliling 
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manusia dapat menyusup dalam tubuh seorang syaman 

(perantara). Demikian pula Scharer (1963) “Ngaju 

Religion”. Akan tetapi, agaknya orang Dayak sendiri 

yang memahami siapa dirinya. 

Masri dalam papernya yang dipresentasikan 

pada Seminar Internasional “Hinduism in the 

Millennial Era” Palangka Raya, 03 Oktober 2019 

berjudul “Anagata (Masa depan) Agama Asli Indonesia” 

menegaskan bahwa Kaharingan adalah ciri agama asli 

Suku Dayak. Dikemukakannya bahwa salah satu ciri 

keaslian itu adalah autochton, dari sini dan di tempat 

ini. Di mana para pemuka dan pemeluknya asli, tidak 

dari mana pun juga. Dan bahwa ritual, korban, 

persembahan, doa, serta upacaranya khas asli orang 

Dayak. 

  Kondisi pulau Kalimantan sebagaimana telah 

dilukiskan di depan merupakan faktor yang 

menentukan lahirnya perasaan religi di kalangan suku 

Dayak. Akibat lemahnya sistem komunikasi yang 

disebabkan belum membentuk pemikiran religi suku 

Dayak. Terbatasnya mobilitas yang disebabkan bentuk 
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geografis Kalimantan Barat. Mau tak mau, harus 

melahirkan konsepsi bahwa alam ini pun lantas 

dipandang memiliki kekuatan gaib. 

 Liku-liku konsepsi suku Dayak mengenai yang 

mutlak, sebenarnya dapat ditelusuri dengan mengamati 

sejauh manakah alam ini menguasai segi-segi tertentu 

dari kehidupan mereka. Keadaan alam pulau 

Kalimantan yang tampak serba angker  dan mengerikan 

bagi suku Dayak mengandung teka-teki yang harus 

dijawab. Maka sebagai konsekuensinya adalah bahwa 

komunikasi sosio-religius-kebudayaan mereka hanya 

terjadi di kalangan suku itu saja. Sedangkan di luar, 

komunikasi tersebut mungkin hanya terjadi dengan 

komunikasi lan. Komunikasi tersebut mungkin hanya 

terjadi dengan komunitas lain, yang secara geografis 

berdekatan dengan mereka.  

 Sifat-sifat alamiah geografis Kalimantan tidak 

bisa diragukan lagi. Seringkali membuat suku Dayak 

terperangah. Di satu pihak, tampak bahwa alam ini 

dapat menjanjikan mereka kehidupan –lahan pertanian. 

Contohnya, bisa mendatangkan makanan. Demikian 



125 | Page 

 

pula hutan yang menyediakan mereka bermacam-

macam kebutuhan hidup. Sedangkan di pihak lain, 

alam ini sewaktu-waktu bisa mencelakakan hidup 

manusia. Misalnya, bencana alam, banjir, tersesat di 

hutan rimba, sampar, dan sebagainya. Bencana seperti 

ini menyadarkan mereka. Bahwa betapa kuat dan 

dahsyatnya alam ini. Sementara itu, manusia 

diibaratkan anak kecil tidak berdaya menghadapi 

kejadian-kejadian alam. Sehingga wajar merasakan 

amukan alam seperti itu. Suku Dayak merasakan, 

bahwa alam ini langsung memasuki kehidupan konkret 

mereka.  

 

9. Pandangan mengenai Realitas Mutlak 

Ketika menanggapi kejadian-kejadian alam, suku Dayak 

sampai pada tingkatan filosofis. Artinya, mereka 

menayangkan mengapa mereka harus mengalami 

bencana alam? Mengapa penyakit sampar menimpa 

kampung ini dan bukan menimpa kampung yang lain? 

Dari mana sumber segala macam penyakit epidemik? 
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Pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya sangat 

wajar. Bukankah filsafat itu merupakan kegiatan dan 

kesibukan setiap orang, dan bukan hanya urusan para 

ahli?14 

 Manusia hidup dan menghadapi segala peristiwa 

kehidupannya dengan aneka macam pertanyaan dan 

persoalan yang minta untuk dijawab. Apakah itu 

persoalan yang menyangkut hal-hal, yang berada di luar 

dirinya. Ataukah persoalan-persoalan yang menembus 

eksistensinya sebagai manusia. Suku Dayak mempunyai 

banyak sekali pertanyaan ketika mereka menghadapi 

kehidupan ini. Mereka tiada henti-hentinya 

menanyakan dan terus-menerus membuat renungan. 

Kita memang tidak bisa membayangkan akan 

bagaimana dunia ini, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan 

filosofis. Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

itulah yang kemudian melahirkan konsepsi mereka 

yang tampak urut dan rasional. Akan tetapi, bukan itu 

titik persoalannya. Persoalannya ialah adalah bahwa 

                                                 
14

Simon Rande dalam Forum, majalan mahasiswa STFT Widya Sasana, 

Malang, No. 4 tahn XV 1987, hlm. 2. 
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terdapat latar belakang, mengapa sampai terjadi 

pemikiran religi di kalangan mereka. Inilah yang akan 

kita telusuri pada bab ini.  

 

10. Agama Asli 

Yang dimaksud dengan “agama asli” adalah sistem 

kerohanian khas dari suku Dayak yang masih murni 

dan belum dipengaruhi oleh unsur-unsur dari 

kebudayaan manapun. Serta aktivitasnya hanya terjadi 

di kalangan suku itu sendiri15. Agama asli ekuivalen 

pengertiannya dengan agama primitif, dimana kedua 

istilah ini sering digunakan secara bergantian untuk 

menunjukkan, bahwa pada stadium permulaan 

kerohanian, manusia itu bentuk dan ungkapannya 

sangatlah sederhana. 

 Bagaimana sistem religi suku Dayak? Suku 

Dayak tidak memiliki bentuk-bentuk pemujaan yang 

khusus. Tidak juga pernah terlihat secara khusus 

                                                 
15

Bdk, Rachmat Subagya, Agama Asli Indonesia, Sinar Harapan dan 

Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1981, hlm. 1 
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mereka membangun candi untuk dewa-dewa mereka16. 

Namun demikian, sangatlah aiblah jika mengatakan, 

bahwa perasaan religius mereka kurang mendalam. 

Suku Dayak percaya kepada dewa-dewa dan roh-roh 

tertentu. Dewa-dewa dan roh-roh itu, mereka anggap 

sebagai pengatur segi-segi kehidupan mereka. Karena 

itu, dewa-dewa dan roh-roh itu wajib untuk dihormati. 

Suku Dayak sangat taat kepada dewa-dewa dan roh-roh 

itu. Mereka mempunyai sebuah sistem religi, dengan 

seperangkat upacara religius yang khas.  

Pada tingkatan awal dari pemikiran religi suku 

Dayak adalah cara pandang mereka terhadap dunia ini, 

yang berbeda dengan kita. Suku Dayak memandang 

dunia bukan sebagai objek. Namun, sebaliknya mereka 

memandangnya sebagai subjek. Maka pada stadium ini 

menjadi jelas, mengapa suku Dayak memandang 

dirinya sebagai kebersatuan dari alam. Manusia 

menurut suku Dayak, merupakan bagian dari alam. 

                                                 
16

 Bdk. Edwin H. Gomes, Seventeen Years Among The Sea Dyaks of 

Borneo, Seeley and C.O. Limited, London, 1911, hlm. 194 
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11. Upacara Kematian/Tiwah 

Kematian bagi suku Dayak bukanlah akhir dari segala-

galanya. Namun, menurut pandangan suku Dayak, 

kematian justru merupakan suatu momentum, dimana 

terjadi perpindahan tempat tinggal17. Orang mati 

dikatakan kembali kepada para dewa dan mendiami 

tempat tinggal dewa-dewa. Dengan matinya seorang 

Dayak, maka ia kembali dan masuk ke dalam kerajaan 

leluhurnya18. 

 Kematian dalam pandangan suku Dayak tak 

pernah dilihat dengan kacamata negatif. Kematian 

merupakan pembukaan babak baru untuk memasuki 

kehidupan lain lagi. Karena orang mati ini dianggap 

“belum selesai”, maka kematian selalu mendapat 

perhatian besar bagi suku Dayak. Perhatian itu tampak 

dalam berbagai upacara yang dilakukan, yang 

berhubungan dengan kematian. 

                                                 
17

bdk. Hans Daeng, Antropologi Budaya, Nusa Indah, Ende, 1976, hlm. 

152. 
18

bdk. loc.cit. 
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Tiwah 

Tiwah atau perayaan orang mati, merupakan bagian 

yang khas bagi suku Dayak Ngaju19. Tiwah berarti lepas 

dari sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan atau 

tidak diperkenankan. Tiwah bertujuan untuk 

mengantar arwah orang mati ke alam baka dan lamanya 

upacara bisa memakan waktu sampai 33 hari.  

 Akan tetapi, bagi suku tertentu di Kalimantan 

Barat upacara sendiri yang berhubung dengan 

kematian, yaitu apa yang lebih populer disebut dengan 

Gawai Antu. 

 

Gawai Antu 

Persiapan upacara kematian bisa berlangsung berhari-

hari. Semua kerabat diminta partisipasinya untuk 

membantu. Hadiah berupa uang atau barang sudah 

disiapkan bagi orang yang paling berjasa dalam 

                                                 
19

Suku Dayak Ngaju tinggal di Kalimantan Tengah.  
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persiapan upacara kematian ini. Gawai Antu20 

sebenarnya tidak ada jangka waktu tertentu untuk 

mengadakannya. Gawai ini biayanya sangat mahal. 

Karena itu, ada kebiasaan menunda-nundanya sampai 

bertahun-tahun. Bahkan kita juga mengadakan pesta 

Gawai Antu secara bersama-sama. Biayanya pun 

ditanggung bersama-sama pula. 

 Suku Dayak beranggapan bahwa orang mati 

(khususnya orang terpandang yang kepadanya sering 

dimintai nasihat) selalu siap membantu orang-orang 

yang masih hidup. Maka arwah itu dapat diundang 

pada saat Gawai Antu. Akan tetapi, bagaimana cara 

mengundangnya? 

 Suku Dayak menganggap itu bukan persoalan. 

Mereka akan mengundang arwah tersebut dengan 

mengirimkannya dengan sebuah perahu kecil, yang 

disebut Lumpang21. 

                                                 
20

Disebut Gawai Antu (hantu) karena gawai ini berhubungan dengan 

hantu. Bdk. Edwin H. Gomes, op.cit., hlm. 217. 
21

Lumpang berisi nasi yang dimasukkan ke dalam bambu yang dibentuk 

menyerupai sebuah perahu. Perahu itu dihanyutkan melalui upacara 

khusus dengan pembacaan mantra. Perahu kecil itu berlayar menuju ke 
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Salah satu persiapan upacara Gawai Antu adalah 

membuat monumen peringatan di makam. Para wanita 

menganyam kerajinan dari bambu yang dibuat 

bermacam-macam imitasi. Kemudian hasilnya akan 

digantungkan di atas makam. Dengan keyakinan, 

bahwa orang-orang yang meninggal dapat 

menggunakannya. Jika persiapan upacara kematian itu 

untuk pria, maka dibuatlah hiasan-hiasan yang terdiri 

dari bambu runcing, tombak, topi, dan perlengkapan 

perang di kuburan. Jika untuk wanita, maka harus 

dipersiapkan perkakas-perkakas tenunan, keranjang 

ikan, dan alat-alat penumbuk padi; penampi. 

 Bila persiapan telah matang, upacara siap 

dilaksanakan. Begitu upacara Gawai Antu –yang 

mengambil lokasi di tempat pemakaman –akan 

dimulai, ditandai dengan nyanyian-nyanyian dalam 

irama sedih, yang dinyanyikan oleh para singer-singer 

                                                                                                   
dunia “sana”, menjemput arwah orang meninggal dan berfungsi sebagai 

undangan. Begitu melihat perahu itu datang, maka arwah orang 

meninggal akan senang. Pada saat itu juga, mereka menumpangnya dan 

kembali lagi ke dunia untuk menghadiri pesta Gawai Antu.  
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dari suku Dayak terbaik22. Upacara dimulai menjelang 

senja. Sebab menurut kepercayaan suku Dayak, 

perjalanan arwah dari dunia “sana” ke dunia “sini” amat 

jauh dan memakan waktu paling kurang satu hari. 

Nyanyian-duka tanpa berhenti dinyanyikan hingga pagi 

harinya, bertepatan dengan kedatangan arwah dari 

dunia “sana”, yang ditandai dengan upacara minum 

tuak secara bersama-sama, antara orang yang hidup 

dengan orang yang mati. 

 Medium yang mempertemukan orang mati dan 

orang hidup ketika Gawai Antu, adalah seporsi tuak 

yang telah disiapkan dalam sebuah tempayan khusus. 

Tidak semua orang hidup berani minum bersama-sama 

dengan arwah orang mati. Hanya kaum pemberani dan 

para ksatria Dayak saja yang melakukannya. Upacara 

minum tuak bersama ini disertai dengan teriakan-

teriakan mengerikan. Beberapa orang akan kesurupan 

dan tidak sadarkan diri. Bila terjadi demikian, maka itu 

                                                 
22

Mungkin nyanyian-duka ini mirip dengan lagu Requiem dalam tradisi 

agama Katolik Roma.  
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tandanya mereka telah bersatu dengan arwah orang-

orang yang sudah mati.  
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Bab 8 

Adat Istiadat Menjadi 

Budaya Dayak 

 

 

Faktor-faktor geografis telah membuat Dayak yang 

satu dan sama menjadi bervariasi dan berbeda-beda 

antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. 

Perjumpaan dan pertemuan dengan pendatang-

pendatang atau kelompok etnis lainnya membuat  apa 

yang disebut dengan "persilangan adat budaya" tidak 

dapat untuk dihindari melainkan tumbuh demikian saja 

secara alamiah. 

Di masa lalu, masih sangat dimungkinkan suatu 

klan atau kelompok masyarakat homogen hal itu 

disebabkan oleh karena antara lain faktor-faktor 

keterbatasan akses baik berupa sarana transportasi 

maupun sarana-sarana komunikasi yang lain. 
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Sedemikian rupa sehingga satu klan atau kelompok 

etnis bisa diidentifikasi secara kas dari sisi kesamaan 

pemukiman dan tempat tinggal sebagaimana yang 

dilakukan oleh Anton Nieuwenhuis pada tahun 1894. 

Pada saat ini tidak mungkin lagi untuk memetakan 

secara demikian persebaran dan tempat tinggal yang 

relatif homogen Dayak Dayak yang kini tersebar di 

berbagai wilayah di Kalimantan bahkan banyak pula 

yang bermukim atau tinggal berdiam di luar Indonesia. 

Di masa kini, musykil untuk membuat peta 

persebaran etnis Dayak seperti dilakukan para peneliti 

pada masa yang lampau. Dapat dilakukan dengan 

catatan bahwa peta etnis yang bersangkutan tidak 

mencerminkan seluruh gambaran mengenai suku-suku 

yang bersangkutan akan tetapi menggambarkan saja 

suku-suku yang dominan di wilayah tertentu saja. 

Sebagai contoh, kita dapat membuka peta 

persebaran etnis di Kalimantan barat sebagaimana 

diteliti dan dipublikasikan oleh Institut Dayakologi. Di 

sana digambarkan mengenai peta-peta etnis sesuai 
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dengan pemukiman dan tempat tinggal. Masalahnya 

adalah bahwa setiap saat setiap waktu terjadi proses 

dinamika dan integrasi sosial. Sedemikian rupa 

sehingga pada saat ini tidak dapat ditemukan lagi 

adanya suatu kelompok etnis yang terkonsentrasi hanya 

di satu wilayah saja. Beberapa memang masih dapat 

ditemukan, tetapi sudah sangat langka sekali misalnya 

di Kalimantan barat dapat ditemukan di rumah panjang 

Ensaid kabupaten Sintang, dan di pemukiman di Sungai 

Utik, Kapuas Hulu. Apakah yang sebetulnya sangat 

esensial di dalam  adat istiadat dan budaya orang 

Dayak? 

Apabila kita meyakini bahwa adat istiadat adalah 

kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan, habitus, dan juga 

perilaku serta tindak tanduk sehari-hari, maka adat 

istiadat Dayak dapat dirangkum dalam beberapa butir 

sebagai berikut: saling memberi dan menerima, gotong 

royong, bela rasa, memanfaatkan kekayaan alam 

secukupnya, tidak merusak lingkungan, kebersamaan, 
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pendidikan moral dan pengajaran, transformasi atau 

alih keterampilan, dan kepatuhan pada hukum adat. 

1. Saling memberi dan menerima 

Masyarakat Dayak dikenal hidup berkomunal. Hal itu 

karena mereka tinggal di rumah panjang atau huma 

betang. Kebiasaan untuk saling memberi dan menerima 

ini tertanam sedemikian rupa menjadi habitus atau adat 

istiadat karena pola kehidupan komunal yang 

transparan dan tidak dapat bersembunyi di balik 

bangunan rumah yang panjang dan terbuka. Sebagai 

contoh apabila satu keluarga mendapat hewan buruan, 

ikan, atau lobak lainnya dalam jumlah yang cukup 

banyak; maka akan dibagi-bagi ke tetangga di sekitar. 

Adalah tidak menjadi kebiasaan apabila pendapat 

rezeki dimakan sendiri. Hal itu menjadi sangat tidak 

elok. Bagaimana mungkin karena dapur bersebelahan 

ketika memasak atau membakar daging lalu aromanya 

tercium tetangga dan daging itu tidak dibagi bagaimana 

perasaan tetangga sebelah? Apabila hewan buruan yang 

dapat cukup besar dan banyak maka akan dibagi-bagi 
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dagingnya ke tetangga. Akan tetapi, jika yang didapat 

sedikit atau kecil sama maka dibikin bubur dulu setelah 

dimasak dan siap disantap baru dibagi-bagikan ke 

tetangga. Dengan demikian kebiasaan untuk saling 

memberi dan menerima ini tertanam sedemikian rupa 

di kalangan suku bangsa Dayak. Walaupun kini mereka 

telah tidak banyak lagi hidup dan tinggal di  huma 

betang, rumah panjang atau lamin; namun adat atau 

kebiasaan untuk memberi dan menerima ini tetap 

berlanjut hingga saat ini. Meskipun ada kecenderungan 

jika mendapat hewan buruan sedikit saja yang untuk 

dibagi sedangkan selebihnya untuk dijual; akan tetapi 

semangat untuk memberi dan menerima ini masih 

berlangsung hingga hari ini. 

2. Gotong royong 

Gotong royong yang hidup dan dihidupi secara turun-

temurun di kalangan suku bangsa Dayak, sungguh 

berbeda dibandingkan dengan gotong royong yang 

dipraktikkan oleh etnis di daerah lain di Nusantara. 

Mengapa lain? Hal itu karena gotong royong di 
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kalangan suku bangsa Dayak beragam. Ada yang benar-

benar tanpa pamrih dikerjakan dengan tulus ikhlas 

dengan sukarela; tetapi ada pula jenis gotong royong 

yang dengan pamrih. Setidak-tidaknya ditukar dengan 

hari bekerja, atau orang yang memerlukan 

kegotongroyongan itu mengeluarkan biaya untuk 

makan minum orang yang bekerja. 

Terdapat berbagai macam nama dan istilah untuk 

gotong royong ini di satu tempat dan wilayah di mana 

orang Dayak Hidup menetap secara komunal. 

 

3. Belarasa 

Bagi sebagian orang, belarasa adalah patah kata yang 

terasa asing; padahal ia sudah masuk dalam ke sana 

kosakata Indonesia. Bela rasa lebih dalam dan lebih 

filosofis dibandingkan dengan sekedar empati apalagi 

simpati. Mungkin padanannya yang mendekati adalah 

istilah dalam bahasa Inggris compassion. Di mana 

seseorang tergerak bukan raja hatinya, melainkan 
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motorik dan tingkah lakunya, apabila menyaksikan di 

sekelilingnya ada hal-hal yang menyangkut 

kemanusiaan yang wajib ia lakukan. Misalnya saja, di 

perjalanan yang menemukan ada orang yang 

mengalami kecelakaan. Di tempat itu, tidak ada yang 

menolongnya. Di tengah-tengah keragu-raguan sebab 

menolong bisa jadi menyeret dia menjadi saksi bahkan 

kemudian dapat dituduh sebagai pelaku. Akan tetapi,  

karena ia berbelarasa, dia jujur, dia terdorong 

melakukan hal itu karena kemanusiaan, ia 

melakukannya juga tanpa memperhitungkan apa risiko 

yang akan ditanggungnya. Dengan contoh ini, belarasa 

sedemikian tinggi, bukan saja menyangkut kepedulian 

dan ke perhatian kita kepada sesama yang memerlukan 

pertolongan, akan tetapi juga berani menanggung risiko 

terhadap tindakan kita itu. Nilai-nilai atau habitus bila 

rasa inilah yang tertanam di kalangan suku bangsa 

Dayak. Semikon rupa sehingga jika terjadi suatu 

ancaman di suatu daerah yang menimpa sekelompok 

orang Dayak menyangkut ancaman jiwa keselamatan, 

dan juga tempat tinggalnya; maka Dayak yang lain di 
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luar daerah itu pun turut memberikan bantuan. Hal itu 

bukan pertama-tama sebagai tindakan pengeroyokan, 

akan tetapi sebagai wujud Bela rasa kepada sesama. 

Bila rasa di kalangan suku bangsa Dayak, bukan 

hanya menyangkut ancaman akan eksistensi dan 

keamanan suatu klan dan daerah. Bela rasa juga terjadi 

pada masalah-masalah yang menyangkut aspek 

kehidupan manusia yang lain seperti apabila terjadi 

kelaparan, kebakaran, malabencana yang lain misalnya 

terjadi kebanjiran; maka bantuan segera datang kepada 

korban. Bahkan, pada hari-hari itu, orang warga 

kampung dan juga warga kampung tetangga, tidak 

bekerja hanya fokus pada pertolongan yang diberikan 

kepada orang yang mengalami malah bencana itu. 

Tanpa ada yang mengomando, muncul dan inisiatif 

seluruh warga belarasa itu datang spontan begitu saja. 

Hal itu terjadi semata-mata karena kebiasaan yang 

turun-temurun dipraktikkan sejak zaman dahulu oleh 

orang tua dan nenek moyang. 

4. Memanfaatkan kekayaan alam secukupnya 
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Manusia-manusia yang pada awal mula disebut 

"primitif" bukanlah pertama-tama berkonotasi serba 

minor, yang identik dengan ketertinggalan di berbagai 

bidang. Dari kata Latin primus yang berarti: pertama, 

citarasa awal mula suku bangsa yang digelari atau 

dilabeli demikian adalah mengacu kepada adat budaya 

manusia pada zaman itu yang sangat dekat dan 

menyatu dengan alam. Sedemikian rupa kamu sehingga 

dapat dikatakan manusia adalah bagian utuh dari alam 

semesta. Di satu pihak, manusia tergantung dengan 

alam: di pihak lain alam pun memberikan kehidupan 

dan menjadi kosmos bagi manusia. Dengan demikian, 

manusia tidak akan merusak alam lingkungannya; 

sebaliknya manusia wajib menjaga memelihara dan 

melestarikan alam lingkungannya. 

Oleh karena itu, keutamaan atau pengetahuan 

mengenai relasi antara manusia dan alam diikatdalam 

suatu kewajiban atau perintah yang disebut dengan 

hukum adat. Hukum adat menjadi pedoman tata tertib 

dan perikehidupan masyarakat-adat. Meski tidak, atau 
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belum dikodifikasi, masyarakat-adat sangat memahami 

hukum dan norma, karena mereka menjiwai dan 

menghidupinya. 

Periode Prasejarah—atau ketika ada kehidupan 

manusia sebelum catatan aktivitas manusia 

terdokumentasi—kira-kira berasal dari 2,5 juta tahun 

yang lalu hingga 1.200 SM. Hal ini umumnya 

dikategorikan dalam tiga periode arkeologi: Zaman 

Batu, Zaman Perunggu, dan Zaman Besi. Jika kita 

hendak menggambarkan sesuatu sebagai primitif, 

sangat sederhana sekali contohnya  dapat muncul 

dalam ekspresi gaya atau sangat kuno. Kondisinya 

primitif menurut standar apa pun. Pengertian orang 

primitif. seseorang yang termasuk dalam tahap awal 

peradaban. 

Terkait dengan kesadaran mengenai relasi 

manusia dan alam, dalam praktik hidup sehari-hari adat 

budaya mereka mewajibkan tanaman-tanaman tertentu 

atau pohon-pohon buah tertentu tidak boleh untuk 



145 | Page 

 

diambil buahnya dengan cara memotong dahan apalagi 

menebang kayu tersebut. 

Sementara itu, praktik baik dalam hal hewan-

hewan dan ikan-ikan. Orang Dayak tidak boleh dan 

tidak diperkenankan secara adat memusnahkan bibit-

bibit atau anak-anak ikan udang dan hewan air yang 

masih tumbuh dan belum besar. Hal itu ditunjukkan 

dengan hukum adat yang berlaku siapa saja tidak boleh 

menangkap ikan dan udang dengan cara menuba 

menggunakan racun kimia sehingga mematikan ikan-

ikan di sungai baik besar maupun kecil. Akan tetapi 

zaman dahulu kala orang tua jika menangkap ikan tidak 

menggunakan racun kimia; melainkan menggunakan 

akar-akaran dan juga buah-buahan tertentu. Bahkan 

dianjurkan, orang Dayak jika menangkap ikan cukup 

dengan menggunakan bubuk kail, pukat, jala, atau 

istilah lain disebut melonta, yakni menangkap ikan 

dengan cara memasang semacam kain yang banyak 

lubang-lubangnya sehingga ikan-ikan itu apabila masuk 
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dapat diangkat dan terperangkap di dalam lonta 

tersebut. 

  

5. Tidak merusak lingkungan 

Lingkungan bagi orang Dayak sangatlah penting 

peranannya. Mengapa demikian penting? Sebab 

lingkungan adalah bagian dari kehidupan umat 

manusia Dayak. Mereka menyatu dengan lingkungan, 

bahkan lingkungan menunjukkan bahwa mereka 

bagian dari alam ini. Orang Dayak biasanya 

membangun rumah rumah panjang, ada yang di tepi 

sungai, tapi ada juga yang agak jauh dari tepi sungai. 

Akan tetapi, terutama pada masa yang lalu 

perkampungan orang Dayak berada di lingkungan atau 

di tengah-tengah hutan. Tampak nyata filosofi 

kehidupan orang Dayak, di dalam setiap gerak 

pembangunan selalu memperhatikan lingkungan. 

Bawah apa pun yang dilakukan manusia apapun 

teknologinya, harus memperhatikan kesesuaian dengan 

lingkungan. Dengan demikian, manusia Dayak 
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menyadari betapa konsep manusia dan lingkungan 

sangat esensial dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi 

adalah hasil kreasi manusia. Akan tetapi alam semesta 

bukanlah hasil kreasi manusia. Oleh karena itu, di 

dalam praktik sehari-hari dan termasuk di dalam 

hukum adat, bahwa sesuatu yang diciptakan manusia 

tidak boleh melampaui batas-batas sesuatu yang bukan 

hasil ciptaan manusia, yaitu hasil ciptaan sang Maha 

pencipta itu sendiri. Dengan demikian konsep dasar 

dari manusia di lingkungan bagi orang Dayak adalah 

bahwa manusia tidak boleh merusak sesuatu yang 

diciptakan oleh sang pencipta. Manusia dengan 

teknologi ciptaannya tidak boleh merusak sesuatu yang 

lebih besar daripada ciptaannya sendiri. Oleh karena 

itu, bagi orang Dayak, konsepnya adalah bahwa 

teknologi hasil ciptaan manusia tidak boleh lebih tinggi 

atau di atas atau melampaui dari ciptaan Sang Maha 

Pencipta. 

Dari pandangan, konsep, serta adat istiadat orang 

Dayak terkait dengan lingkungan; tampak jelas adanya 
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konsep yang sangat tinggi dan mulia mengenai relasi 

antara manusia, lingkungan, dan Sang Pencipta. 

Kita melihat dalam praktik baik ini, bahwa 

manusia Dayak begitu bijaksana terutama dalam hal 

sikap dan tindak-tanduk serta kelakuan kepada alam. 

Praktik baik itu, masih berlangsung hingga saat ini. 

Apabila kita masuk ke lingkungan atau pemukiman 

atau tempat tinggal orang-orang Dayak bagaimana 

memperlakukan alam dan lingkungan masih seperti 

yang dulu 100, 200, bahkan hingga 300 tahun yang lalu. 

Ciri-ciri orang Dayak adalah mereka tahu 

bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan alam 

ini dengan arif. Tidak ada keserakahan atau 

penggunaan yang berlebihan dari sumber daya alam 

meskipun berlimpah ruah di lingkungan mereka. 

Antara keperluan dan keinginan dapat dibedakan. 

Keserakahan eksploitasi yang luar biasa melebihi 

keperluan; jauh dari praktik kehidupan orang Dayak 

oleh karena itu, yang merusak lingkungan sekitar 

adalah bukan orang orang Dayak melainkan 
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perusahaan, penambangan, dan juga eksploitasi oleh 

orang luar atas nama pembangunan ekonomi dan 

industri. 

6. Kebersamaan  

Sebelum lebih jauh membahas kebersamaan di 

kalangan suku bangsa Dayak, terlebih dahulu harus 

dibedakan antara hidup komunal dan gaya hidup 

komunis. Mengapa demikian? Sebab para peneliti asing 

dan beberapa orang yang baru pertama kali 

menyaksikan pria kehidupan orang Dayak, memandang 

bahwa cara hidup orang baik yang berkemunal sama 

dengan cara-cara orang yang hidup dalam kebersamaan 

sama rata sama rasa. Bahkan yang paling keliru adalah 

tidak ada kepemilikan pribadi, apa saja kita miliki, Dan 

juga adanya kebebasan dalam hal apapun termasuk 

kebebasan dalam hal kehidupan yang sangat 

menyentuh ranah pribadi. Inilah yang antara lain di 

Salah mengerti oleh beberapa peneliti bahwa 

kehidupan komunal di kalangan orang Dayak dapat 

menyeret ke potensi hal-hal yang di luar normatif. 
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Orang Dayak memang tinggal di rumah panjang 

yang sama, akan tetapi mereka ada ranah pribadi ada 

ranah publik. Sedemikian rupa sehingga sesungguhnya 

orang-orang Dayak itu sangat memahami dimana ranah 

publik di mana ranah privasi. hal itu sebetulnya 

tercermin di dalam bangun rumah mereka. Ada bagian 

rumah yang lolos di mana dapat menjadi uang publik, 

akan tetapi ada pula bagian rumah yang disekat atau di 

bilik itu tandanya merupakan ranah pribadi. 

Kebersamaan, menjadi salah satu kekuatan orang 

Dayak. Kebersamaan di sini bukan semata-mata dalam 

hal fisik saja yakni dekat satu sama lain, atau tinggal 

dalam satu rumah panjang yang sama, akan tetapi 

dekat pula secara hati, spirit, nilai-nilai, dan lebih-lebih 

pada kebersamaan dalam hal adat budaya dan kesenian. 

Kebersamaan ini pula terjadi bukan hanya dalam 

hal-hal yang menyenangkan seperti pesta-pesta dan 

keramaian, akan tetapi kebersamaan juga ditunjukkan 

pada saat-saat orang mengalami kesusahan. 

7. Pendidikan moral dan pengajaran 
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Seperti apakah manusia zaman dahulu kala mendidik 

mengajarkan serta memberikan transformasi 

pendidikan nilai-nilai kepada generasi yang berikutnya? 

Dalam hal ini, sangat menarik untuk mengamati 

bagaimana orang-orang tua di kalangan masyarakat 

Dayak pada zaman dahulu kala memberikan 

pendidikan moral dan pengajaran kepada generasi yang 

berikutnya. 

Oleh karena pada zaman itu pendidikan amat 

jauh dari suku bangsa Dayak terutama ketika hidup 

mereka masih nomaden berpindah-pindah dari satu 

tempat ke tempat yang lain maka tidak ada pendidikan 

formal di kalangan suku bangsa Dayak. Apalagi suku 

bangsa Dayak yang tinggal di pedalaman Borneo 

masyarakat nusantara pun sangat jauh dari pendidikan 

formal. Pendidikan formal hanya terjadi di lingkungan 

kerajaan Keraton dan juga di lingkungan orang-orang 

yang dianggap kelas pertama kelas kedua di nusantara 

ketiga penjajahan Hindia Belanda. Oderwijs atau 

pendidikan amat jauh dari suku bangsa Dayak titik oleh 

karena itu, kearifan dan kebijaksanaan suku bangsa itu 
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memberikan suatu pola tersendiri bagaimana orang tua 

mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai pendidikan 

moral dan pendidikan di bidang keterampilan kepada 

anak-anak dan generasi yang berikutnya. Berbagai 

kesempatan dapat dijadikan ajang pendidikan titik di 

kalangan suku bangsa tertentu misalnya di kalangan 

suku bangsa iban, ada yang disebut dengan ensera. 

Atau melakukan menyanyikan buah kana yakni kisah-

kisah, mitos-mitos, legenda-legenda, mengenai orang 

tua di zaman dahulu kala yang dilukiskan serba super 

hebat menang dalam setiap peperangan. Dan 

bagaimana nenek moyang di masa lalu memberikan 

nilai-nilai dari pengajaran kepada suku bangsa dan 

generasi berikutnya melalui cerita-cerita, fabel, 

dongeng, dan di samping itu ada kisah-kisah yang berisi 

hiburan tetapi diselingi juga dengan nilai-nilai edukatif. 

Bahkan pada upacara-upaya tertentu misalnya ketika 

perkawinan di sanalah diselenggarakan semacam 

pengajaran dan pendidikan yang di kalangan suku 

Dayak disebut berpacu titik di kesempatan itulah 

bagaimana orang tua mengajarkan nilai-nilai kearifan 
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dan juga keterampilan dan bekal-bekal pengetahuan 

untuk kehidupan. Sekali hal-hal demikian itu terjadi 

pada suku bangsa yang belum mengenal baca tulis atau 

literasi dasar titik di sanalah orang-orang tua 

mengajarkan kepada generasi muda bagaimana hidup 

yang dihormati hidup sebagai manusia yang berbudi 

pekerti dan juga bagaimana hidup menjadi pribadi-

pribadi yang berguna bagi orang lain. 

Pendidikan moral ini, bukan hanya semata-mata 

melalui pengajaran lisan lewat kisah-kisah dongeng-

dongeng mitos-mitos dan fabel dan legenda-legenda; 

akan tetapi juga diajarkan melalui praktik hidup sehari-

hari titik misalnya saja apabila orang tua sedang 

ngomong serius berbicara mengenai satu topik maka 

anak-anak tidak boleh mendengar. Anak-anak akan 

menjauh dan apabila misalnya berbicara dengan orang 

tua maka tidak boleh dengan nada yang tinggi; 

demikian pula gesture atau bahasa tubuh tidak boleh 

untuk membantah apa yang diucapkan oleh orang tua. 

Bahkan ketika berbicara dengan orang tua, anak-anak 



154 | Page 

 

yang lebih muda tidak boleh menatap mata orang tua 

sebab hal itu dianggap tidak sopan kepada orang tua.  

Pendidikan nilai telah berlaku atau berlangsung 

sejak dini di rumah petang. Tata krama demikian itu 

dipegang teguh dan berlaku untuk semua warga. Selain 

mendengar, anak-anak muda juga mengalami dan 

menyaksikan betapa nilai-nilai luhur pengajaran moral 

dan pendidikan budi pekerti yang didengarnya sama 

dengan yang dirasakan dan yang dilihatnya. Oleh 

karena itu anak-anak yang hidup di komunal rumah 

panjang tidak mengalami apa yang disebut dengan titik 

yaitu kesenjangan budaya. Sehingga apa yang mereka 

lihat, mereka  onderai; itulah yang terjadi. Sedemikian 

rupa, sehingga berbeda dengan manusia zaman kini:  

lain yang diajarkan di sekolah lain yang terjadi di 

masyarakat, lain pula yang mereka lihat di lingkungan 

sekitar. 

Pengajaran dalam hal ini bagaimana proses  

transformasi nilai-nilai dari manusia yang lebih dewasa 

kepada manusia yang lebih muda berlangsung secara 

alamiah begitu saja.  
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Seringkali melalui contoh-contoh nyata dan 

tindakan-tindakan nyata yang dilihat pribadi yang ada 

dalam komunitas. Dengan demikian, tidak ada 

kesenjangan antara das Sein dan das Sollen. Sedemikian 

rupa, sehingga transformasi nilai-nilai dari orang tua 

dan lingkungan kepada anak-anak dan generasi muda 

berlangsung dengan mulus.  

Demikian pula ikatan sosial yang kuat dan juga 

apa yang disebut dengan sanksi sosial. Orang yang 

tidak menaati dan tidak hidup dalam tata krama dan 

hukum adat yang ditetapkan, dan tidak sesuai hidupnya 

dengan nilai-nilai yang diturunkan dan dihidupi oleh 

lingkungan sekitar; maka akan menerima sanksi sosial. 

 

 

8. Transformasi atau alih keterampilan 

Dengan “transformasi” dimaksudkan adalah suatu alih, 

suatu proses, di mana orang yang sudah terampil atau 

generasi yang lebih tua mentransfer keterampilan dan 

kecakapannya kepada generasi yang lebih muda. Dari 

kata transform. Di kalangan suku bangsa Dayak, 
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transformasi keterampilan ini berlaku sejak manusia 

muda Dayak sudah mulai dapat menggunakan akal 

budinya dan memiliki kekuatan untuk melakukan hal-

hal yang dilakukan pekerjaannya oleh orang dewasa. 

Jika demikian maka pekerjaan itu dapat dilakukan oleh 

anak usia yang bersangkutan. 

Transformasi dan alih keterampilan ini telah 

dialami oleh anak-anak Dayak sejak mereka masih 

muda. Bahkan ada beberapa pekerjaan tertentu yang 

wajib dikerjakan atau wajib menjadi terampil orang 

Dayak, jika tidak terampil maka belum boleh untuk 

menikah titik misalnya, untuk anak-anak perempuan 

dia wajib bisa menenun atau menganyam. Dibikin pula 

anak laki-laki belum bisa menikah apabila belum bisa 

membuat parang. 

Oleh karena itu, anak-anak muda Dayak sejak dini 

telah ikut orang tuanya bekerja di ladang dan di 

tempat-tempat di mana orang tua biasanya mencari 

nafkah sehari-hari. Bisa dibawa sama di bekas ladang, di 

mana biasanya ditanam aneka macam sayuran umbi-

umbian, dan juga aneka jenis palawija selain padi. 
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Anak-anak muda Dayak telah diasah keterampilannya 

sejak mereka masih muda. 

Pola-pola alih keterampilan yang diturunkan dari 

generasi-generasi ini, berlangsung secara ajeg dan 

berkelanjutan. Sedemikian rupa sehingga pola ini sudah 

menjadi kebiasaan, dan kebiasaan kemudian 

membentuk suatu habitus menjadi adat dan budaya 

titik Dengan demikian, Salah satu adat dan budaya 

Dayak yang sangat esensial atau pokok adalah alih 

keterampilan dari generasi tua ke generasi muda. Dan 

hal itu menjadi suatu standar atau keharusan. Dengan 

demikian, ada suatu standar kecakapan dan 

keterampilan tertentu yang dibekali kepada setiap 

orang untuk menjadi modal dan bekalnya dalam 

kehidupan titik dengan menguasai keterampilan itu, 

niscaya setiap orang dapat hidup dengan demikian life 

skill akan dipenuhi manakala seseorang itu hidup 

dalam suatu komunitas. Terlepas dari komunitas, 

seseorang tidak dapat banyak keterampilan terlepas 

dari komunitas, seseorang juga tidak akan memotong 

kurva belajar, dan dia akan mencari sendiri 
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menemukan sendiri segala sesuatu yang didapatkan 

dari pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya titik 

itulah sebabnya mengapa di dalam komunitas daya, ada 

standar-standar tertentu untuk kehidupan. 

 

9. Kepatuhan pada hukum adat 

Meskipun butir-butir atau pasal-pasal hukum adat 

Dayak belum terkodifikasi, dan berlangsung secara 

tradisional dari mulut ke telinga sepanjang waktu; akan 

tetapi kepatuhan kepada hukum adat di kalangan suku 

bangsa Dayak sungguh patut untuk dikagumi. 

Kebiasaan-kebiasaan baik, tata krama, 

kesopansantunan, penghormatan kepada hak-hak 

individu dan hak-hak komunal, praktik baik dalam 

relasi dengan alam praktik baik relasi dengan Tuhan 

sang pencipta semesta alam, dan praktik baik dalam 

segala aspek kehidupan: yang dipraktikkan dari waktu 

ke waktu menjadi suatu habitus atau kebiasaan. 

Kebiasaan ini lama-kelamaan menjadi hukum adat. 

Hukum adat ini setelah dipertimbangkan didiskusikan, 

dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 
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menjadi Tata aturan yang mengatur pola atau tetap 

kehidupan warga sehari-hari. Intinya adalah 3 pilar saja 

hukum adat ini mengatur hubungan manusia dengan 

manusia, mengatur hubungan manusia dengan alam, 

dan mengatur hubungan manusia dengan Khalik Sang 

Pencipta. 

Manakah diantara ketiga pilar tadi yang lebih 

penting satu sama lain? Tidak ada! Ketiga-tiganya 

penting dan saling melengkapi titik tidak mungkin 

manusia hanya memperhatikan aspek yang di atas saja, 

tanpa memperhatikan relasinya antar sesama manusia. 

Demikian pula tidak mungkin manusia baik pada 

sesamanya tapi dia merusak alam ini titik Dengan 

demikian terdapat korelasi antara manusia dan 

manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan 

Tuhannya.  

Hal yang sangat mengagumkan adalah bahwa 

kepatuhan terhadap hukum adat ini benar-benar 

dipegang teguh oleh masyarakat Dayak titik oleh 

karena itu hukum adat menjadi sangat penting 

posisinya di kalangan suku bangsa Dayak. Bahkan di 
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kalangan Dayak Bidayuh ada peribahasa, “Adat nya’ 

bopugokng, ukump nya’ bolinokng” (Adat untuk 

pegangan, hukum untuk perlindungan). 

Di kalangan Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah, pun 

demikian. Denda adat (Singer), atau hukum adat, 

menjadi sangat penting kedudukannya dalam tata 

kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ditegaskan 

Murhani, “Makna singer dalam kehidupan masyarakat 

Dayak Ngaju di Kecamatan Katingan Tengah adalah 

sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan 

masyarakat karena terjadi gangguan-gangguan berupa 

pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum adat 

atau pedoman, petunjuk, norma-norma dalam 

melakukan perbuatan tindakan atau berperilaku dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan 

masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Katingan 

Tengah makna singer sebagai pedoman, petunjuk, 

untuk berbuat, berperilaku maupun bertindak 

keberadaannya tidak mengalami perubahan. Walaupun 

terjadi perubahan yang berubah hanya wujud singer 
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dari sesuatu yang berwujud benda-benda sakral ke 

sesuatu yang berwujud nilai uang” (Murhaini, 2016: 86). 

Di masa-masa yang lampau, hukum adat mengikat 

suatu masyarakat adat Dayak di mana pun mereka 

berada. Memang tidak ada satu kerajaan Dayak dalam 

praktik. Akan tetapi, dalam faktanya, orang-orang 

Dayak adalah masyarakat yang merdeka sebagaimana 

dicatat oleh Anton Nieuwenhuis. Orang-orang Dayak 

mengenal clan-klan, atau suku-suku titik setiap klan 

atau suku-suku dipimpin oleh kepala adat atau di 

zaman dahulu dikenal sebagai panglima, temanggung, 

damang, dan berbagai nama yang masing-masing 

berbeda di satu tempat dan di tempat lain titik akan 

tetapi, fungsinya 1 dan sama yakni kepala suku, 

damang, atau pembuka masyarakat adat setempat 

adalah pemimpin di lokus itu sendiri. Dialah yang 

bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan 

keselamatan kemakmuran, dan hal-hal seputar 

kehidupan bermasyarakat adat setempat. Oleh karena 

itu, kerap kali kepala adat atau pemimpin Dayak identik 

dengan seorang yang menguasai hukum adat istiadat 
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setempat titik pertama-tama yang dipilih pemimpin 

adalah seorang yang menguasai betul adat istiadat di 

dalam kepalanya. Dia pun seorang yang telah terbukti 

patuh akan hukum adat tersebut. Itulah salah satu 

kriteria pemilihan kepemimpinan di kalangan suku 

bangsa Dayak di masa yang dahulu kala titik bahwa 

selain menguasai, memahami, serta menjalani hukum 

adat sehari-hari; sang kepala adat pun menaati hukum 

adat setempat. Keterangan ini sangat penting 

bagaimana mungkin rakyatnya meneladani seseorang 

yang tidak patut untuk teladan titik orang Dayak telah 

menunjukkan bahwa pemimpin adalah seorang contoh 

hidup titik bahwa dia selain memberikan teladan 

teladan melalui ucapan pemikiran; lebih penting lah 

bawa seorang pemimpin memimpin melalui contoh 

nyata. Oleh karena menyaksikan contoh hidup 

pemimpin menaati hukum adat maka rakyat pun 

mengikuti patuh pada hukum adat setempat. 

Keteladanan akan kepatuhan atas hukum adat ini, 

menjadi keutamaan di kalangan suku bangsa Dayak. 

Oleh karena itu, tindak pelanggaran atas hukum adat 
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yang dilakukan oleh para pemuka adat sanksinya atau 

hukumannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

warga biasa saja yang buta atau tidak memahami atau 

kurang pengetahuannya tentang hukum adat. 

Hukumannya bisa dua sampai tiga kali dari orang biasa. 

Hal itu mengandaikan bahwa bagaimana mungkin 

mengajarkan sesuatu kepada orang lain apabila diri 

sendiri tidak melakukannya titik oleh karena itu para 

pemangku adat di lingkungan masyarakat adat Dayak 

diharapkan atau distandarisasikan pemahaman, 

pengetahuan serta pelaksanaan bidang hukum adatnya 

di atas standar atau di atas orang rata-rata ritik Sanksi-

sanksi terhadap pelanggaran hukum adat ini cukup 

berat titik mulai dari yang ringan-ringan hingga yang 

paling berat titik bahkan atas pelanggaran tertentu 

seorang warga dapat dibuang atau di usir dari wilayah 

adat yang bersangkutan. 

Dalam konteks kepatuhan dan pemenuhan 

hukum adat di kalangan suku bangsa Dayak, maka 

kerap kali yang dibaiat atau ditunjuk serta dipilih 

sebagai ketua adat adalah tokoh atau sosok yang 
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menguasai hukum adat Dayak. Bukan hanya 

menguasai, tapi dia juga patuh dan hidup di dalam 

hukum adat Dayak yang bersangkutan. 

Pada masa kini, adat istiadat Dayak tetap 

dilestarikan dan diperhatankan. Masyarakat Dayak 

menyadari bahwa meskipun zaman telah berkembang 

dan berubah, namun nilai-nilai adat budaya warisan 

leluhur, tidak dapat lenyap dan dilepaskan dari praksis 

hidup sehari-hari. Hal itu mengingat bahwa tanpa 

hidup dalam adat budaya warisan nenek moyang, 

kehilangan pula identitas sebagai “Dayak”, yang butir-

butir nilai adat istiadatnya telah diuraikan dalam 

bahasan sebelumnya. 

 Siapa lagi yang peduli dan yang mewarisi nilai 

tradisi dan adat budaya suatu suku bangsa, selain suku 

bangsa itu sendiri?  
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     Riwayat pendidikan:   

 2012 S-1 ( Strata-1 ) Pendidikan Sejarah Pada 

Universitas PGRI Palangka Raya 

 2014 S-2 (Strata-2 ) Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Pada Universitas Kanjuruhan 

Malang 
 

https://www.google.co.id/books/edition/Kamus_Populer_Dayak_Bahau_Busang/qU1mEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=tantang%20jawab%20suku%20dayak%20fridolin%20ukur&pg=PA1&printsec=frontcoverTentang
mailto:mantilinaila@gmail.com
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 2020 Sedang Studi Pada Universitas 

Diponegoro Semarang dan masih aktif sampai 

Sekarang. 

 2011 Pernah Mengajar Pada SMAS PGRI 2 

Palangka Raya. 

 2014 Diangkat Sebagai Dosen Tetap Pada 

Universitas PGRI Palangka Raya dan Masih Aktif 

Sampai Sekarang. 

  

 
 

Ana Suheri, S.H.,M.H. adalah seorang akademisi dan 

Rektor Universitas Palangka Raya.  Dilahirkan di 

Palangka Raya pada 15 November 1970.  

Pendidikan: 

1. SDN Bukit Hindu Palangka Raya, tamat tahun 1983. 

2. SMPN-2 Palangka Raya, tamat tahun 1986. 
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3. SMEAN-1 Palangka Raya, tamat tahun 1989. 

4. Sarjana Hukum, Universitas Palangka Raya, tamat 

tahun 2005. 

5. Master Humum Tata Negara, Universitas Lambung 

Mangkurat, tamat tahun 2011. 

Yang bersangkutan meniti karier di dunia 
akademik dari bawah sekali, Suheri dikenal ulet.  Mula-
mula menjadi staf BAAK karena pada saat bekerja di 
perguruan tinggi belum bergelar S-2 sebagaimana yang 
dipersyaratkan sebagai dosen. Untuk mencapai 
keinginannya sebagai dosen, Suheri melanjutkan studi 
tingkat lanjut, dan berhasil meraih gelar M.H. Karier ini 
terus menanjak, seiring dengan sikap berkanjang dan 
kegigihannya untuk membawa lembaga tempatnya 
mengabdi menjadi salah satu perguruan tinggi 
terpandang setidaknya di Kalimantan Tengah. Maka 
Suheri pun mencalonkan diri sebagai salah satu 
kandidat dalam pemilihan Rektor periode 2019 - 2023.  
 
Dalam pemilihan Rektor PGRI Palangka Raya 
dilaksanakan di aula Universitas PGRI Palangka Raya 
pada 8/4- 2019 melalui Rapat Senat Khusus Pemilihan 
Calon Rektor Universitas PGRI Palangka Raya Masa 
Jabatan 2019-2023 Ana Suheri mengantongi 14 suara 
dari 25 suara. Wakil Dekan Fakultas Hukum ini 
mengungguli calon Rektor lainnya, Yos Andy 
Tangkasiang yang meraih 11 suara. 
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Universitas PGRI Palangka Raya (UPGRI PLK) secara 

resmi berdiri pada tanggal 1 September 1990. Dasar 

hukum SK Mendikbud RI Nomor 0152/0/1990 

tertanggal 19 Maret 1990 tentang pemberian status 

terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di 

Lingkungan Universitas PGRI Batang Garing. 

Selanjutnya dikukuhkan/ditegaskan kembali 

berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 

97/DIKTI/Kep/1996 tanggal 12 April 1996 tentang 

keberadaan Jurusan dan Program Studi di Universitas 

PGRI Batang Garing Palangka Raya.  

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Dijen 
DIKTI Depdikbud RI Nomor 109/DIKTI/Kep/1997 
tanggal 12 Mei 1997 tentang perubahan nama 
Universitas PGRI Batang Garing Palangka Raya menjadi 
Universitas PGRI Palangka Raya terhitung sejak tanggal 
12 Mei 1997. Saat ini, UPGRI PLK mengelola  4 fakultas, 
yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta 
Fakultas Pertanian. 
 
Terhitung sejak berdiri, Ana Suheri adalah Rektor 
UPGRI PLK yang ke-3. 
 
Karier 
Sebagai Tenaga Akademik/Dosen: 
1. Staf BAAK Universitas PGRI Palangka Raya 2004 - 
2005. 
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2. Sfat Bagian Umum dan Perlengkapan PGRI Palangka 
Raya 2006 - 2007. 
3. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum PGRI Palangka 
Raya 2010 - 2011. 
4. Sekretaris Program Studi III Fakultas Hukum PGRI 
Palangka Raya 2011 - 2012. 
5. Kabag Kepegawaian Universitas PGRI Palangka Raya 
2012 - 2013. 
6. Sekretaris LKBH Universitas PGRI Palangka Raya 
2014 - 2015 
7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan  Universitas 
PGRI Palangka Raya 2016 - 2017. 
8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan  Universitas 
PGRI Palangka Raya 2017 - 2019. 
9. Rektor Universitas PGRI Palangka Raya 2019 – 2023. 
 
Editor: 

Prof. Dr. H. M. Norsanie Darlan  MS PH dilahirkan di 

Anjir Sarapat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 

pada 14 Oktober 1956. Gelar akademik tertiggi, Dr. 

diraihnya di Universitas Pendidikan Bandung (UPI) 

pada 20022. 

 Ia banyak melakukan penelitian di berbagai 

provinsi di Indonesia. Selain itu, aktif menjadi 

narasumber dalam berbagai forum ilmiah.  


