
MENGENAL SUKU DAYAK TAMAN DAN RELIGINYA
1
 

 

Oleh: Neni Puji Nur Rahmawati
2
 

 

Dayak Taman atau seringkali juga dikenal dengan istilah orang Taman adalah salah satu 

subsuku Dayak yang bermukim di hulu Sungai Kapuas, yang umumnya terdapat di Kecamatan 

Kedamin dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. 

Dalam masyarakat Dayak Taman terdapat 4 strata sosial , yaitu: samagat, pabiring (biasa 

juga disebut bala samagat), ulun/banua dan pangkam. Strata sosial ini mirip dengan kasta. Kasta 

yang paling tinggi adalah samagat pada masa lampau selalu menjadi pemimpin orang Taman. 

Sedangkan kasta yang paling rendah adalah pangkam yang lebih mirip dengan budak.  Namun, 

menurut masyarakat Dayak Taman, kasta-kasta ini pada hakekatnya sudah dihapuskan. Yang 

menjadi pemimpin pada subsuku Dayak Taman ini tidak lagi berdasarkan kasta-kasta di atas, 

tetapi sudah berasaskan demokrasi. Namun demikian, yang masih susah dihilangkan pengaruh 

dari kasta ini ialah pada adat perkawinan. Dalam hal adat perkawinan ini, anggota masyarakat 

Dayak Taman keturunan kasta samagat cenderung mempertahankan jumlah adapt yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa. 

Subsuku Dayak Taman yakin dan percaya kepada satu Tuhan, yang mereka sebut dengan 

ALATAALA yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya baik yang kelihatan maupun 

tidak. Selain percaya, menyembah dan memuliakan Tuhan,  mereka juga mempercayai, 

menghormati dan memuliakan dewa-dewa/dewi-dewi yang diberi kuasa oleh Tuhan seperti Dewi 

Sampulo yang menciptakan manusia. Dewa Kunyanyi’ yang melindungi dan memelihara 

manusia. Dewi Ambung yang menurunkan rejeki padi pada manusia, serta dewa-dewa keramat 

lainnya yang mendapat kekuasaan dari Tuhan untuk membantu dan memelihara umat manusia, 

seperti Dewi Matahari (Mata’ Aso), Dewa Bulan (Bulan), Dewa Bintang (Iyangpanni, Bintang 

Talu dan Balunus).  

Menurut kepercayaan subsuku Dayak Taman, sesudah Tuhan menciptakan langit dan bumi 

beserta segala isinya, Dia pun menciptakan umat manusia yang terdiri dari berjenis-jenis bangsa 

atau keturunan untuk mengisi bumi tersebut. Sebagai tempat hidup yang damai, tenteram, 
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makmur, sejahtera dan bahagia lahir batin sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan sekalian 

alam. 

Adapun langit dan bumi yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, terdiri dari 8 

Petala Langit ke atas dan 8 Petala Bumi dan Air ke bawah, sedangkan umat manuisa yang 

terbagi-bagi dalam berbagai jenis kelompok bangsa atau keturunan induk bangsa berada di 

tengah-tengah sekali atau mendiami permukaan bumi antara 8 lapis ke sebelah atas dan 8 lapis 

ke sebelah bawah, yang merupakan tempat hidup sementara atau kediaman tidak kekal (negeri 

yang fana). 

Dalam kepercayaan dan keyakinan hidup orang Dayak Taman, mereka tidak mengenal 

atau mengetahui nama-nama surga, neraka, api pencuci, hari kiamat; yang mereka ketahui dan 

percayai bahwa sesudah hidup di dunia (kehidupan sementara, tidak kekal) ada lagi kehidupan di 

atas yang berlangsung dan dialami untuk selama-lamanya (kekal abadi dan tidak bisa berubah 

lagi). Sebelum roh tersebut mendapat tempat kediaman kekal di negeri yang baka, terlebih 

dahulu ia diadili dengan seadil-adilnya oleh seorang lelaki perkasa yang arif bijaksana, bernama 

Iyangsuka. Ia berkuasa penuh untuk memutuskan pembalasan atau hukuman yang setimpal 

dengan perbuatan selama hidupnya di dunia yang dilakukannya. 

Selanjutnya roh yang baik atau tidak berdosa langsung dimasukkan ke tempat yang serba 

cukup lengkap, penuh kesenangan dan kebahagiaan hidup tiada kurang suatu apapun. Sebaliknya 

roh yang jahat dan penuh dosa langsung dimasukkan ke tempat kediaman yang serba kotor, serba 

kekurangan, serba kesusahan, serba terpencil dari orang banyak dan tidak pernah diundang untuk 

menghadiri upacara-upacara keramaian dan pesta-pesta. Kabarnya roh atau sumangat yang 

mendapat ganjaran hukuman itu tetap bekerja membanting tulang setiap hari dan malam seperti 

pada waktu ia masih hidup di dunia,bahkan  selalu dan terus-menerus ditimpa oleh kemalangan, 

penderitaan dan kesengsaraan untuk selamanya sepanjang masa yang tiada brakhir atau tiada 

kesudahan. 

  Demikianlah sekelumit mengenai religi dan keyakinan-keyakinan subsuku Dayak Taman 

di Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

suku-suku Dayak di Kalimantan Barat. 

 


