
MENGENAL SUKU DAYAK HIBUN DAN RELIGINYA
1
 

 

Oleh: Neni Puji Nur Rahmawati, S.Si
2
 

 

Dayak Hibun atau sering juga dikenal dengan istilah populernya “Dayak Ribun” adalah 

kelompok masyarakat sub suku Dayak di Kabupaten Sanggau yang dapat dijumpai di Kecamatan 

Tayan Hulu, Parindu, Bonti dan Kembayan. Wilayah penyebaran di 4 kecamatan ini terdapat di 

91 kampung (menurut Sujarni Alloy, dkk, 2008:130). Ciri tersendiri dari bahasa Dayak Hibun 

adalah umumnya mengganti bunyi konsonan [r] menjadi konsonan [h], baik pada posisi awal 

kata, tengah, maupun akhir. Oleh karena itu, masyarakat kelompok ini tidak menyebut dirinya 

“Ribun” tetapi “Hibun”. 

Masyarakat Dayak Hibun mempunyai suatu sistem kepercayaan/religi  yang kompleks dan 

berkembang. Kompleksitas sistem religi yang berlaku berdasarkan tradisi masyarakat yang 

mengandung dua hal prinsip yaitu kepercayaan terhadap nenek moyang/roh-roh leluhur dan 

kepercayaan terhadap Tuhan yang satu. Dalam masyarakat Dayak Hibun, kedua prinsip tersebut  

mendasari setiap perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan terhadap nenek moyang 

menurut istilah Dayak Hibun disebut kepercayaan kepada agama adat istiadat atau masyarakat 

menyebutnya agama MOLO. Agama MOLO pada dasarnya mengandung peraturan yang 

mengatur perilaku hubungan antara manusia dengan Tuhan (Tuhan dalam bahasa Dayak Hibun 

disebut dengan PANOMPO), hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia 

dengan roh nenek moyang, dan hubungan manusia dengan alam beserta isinya yang ada di 

sekitarnya. 

Menurut religi/kepercayaan masyarakat Dayak Hibun, PANOMPO (Tuhan) dibantu oleh 

para penguasa yang menguasai tempat-tempat tertentu, seperti PANOMPO GUNUNG (yang 

menguasai gunung), PANOMPO SUNGAI (yang menguasai sungai), PANOMPO HUTAN 

(yang menguasai hutan), dll. “Mereka” tersebut mempunyai 2 fungsi atau karakter ke-Tuhanan di 

mana karakter yang satu menyangkut kepada hal-hal yang baik dan yang kedua menyangkut hal-

hal yang buruk. Apabila ia menampakkan amarahnya, maka bencana dan malapetaka yang 

diterima oleh manusia dan apabila ia menampakkan kebaikannya maka sumber penghidupan 
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yang diperoleh manusia. Kedua sifat tersebut menjadi acuan dalam bertingkah laku. Dalam 

upacara-upacara ritual, persembahan tidak hanya ditujukan kepada PANOMPO (Tuhan), tetapi 

persembahan juga ditujukan untuk para penguasa baik yang bersifat buruk maupun yang bersifat 

baik. Persembahan yang ditujukan kepada PANOMPO bertujuan agar manusia diberikan 

kehidupan yang sejahtera, jauh dari segala bala dan amarah, sedangkan persembahan yang 

ditujukan kepada para penguasa bertujuan agar ia tidak menganggu kehidupan masyarakat. 

Bagi masyarakat Dayak Hibun, saat pemujaan tidak mengenal hari dan waktu. Di setiap 

saat pemujaan dapat dilakukan terutama apabila seseorang menginginkan komunikasi dengan 

PANOMPO (Tuhan). Namun, bagi masyarakat Dayak Hibun mereka tidak dapat secara langsung 

berkomunikasi dengan PANOMPO, tetapi melalui sebuah perantara untuk menyampaikan 

permohonannya. Perantara tersebut berupa patung spiritual yang disebut Pantak atau masyarakat 

Dayak Hibun menyebutnya dengan istilah PONTOK. PONTOK  adalah sebuah patung yang 

dibuat menyerupai manusia dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Dengan 

bantuan seorang PAMANG (orang yang bertugas membaca mantra-mantra/doa-doa), maka 

permohonan-permohonan yang diinginkannya dapat disampaikan kepada PANOMPO (Tuhan). 

Seorang PAMANG tidak dapat memimpin jalannya upacara dengan baik tanpa adanya 

RANCAK (sesajian atau persembahan-persembahan). Apabila memimpin jalannya upacara 

seorang PAMANG diharuskan menghadap ke arah timur dengan harapan seluruh doanya 

dikabulkan oleh PANOMPO (Tuhan). Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Hibun arah 

timur sebagai terbitnya matahari yang dilambangkan sebagai awal munculnya kehidupan. Oleh 

karena kehidupan masyarakat Dayak Hibun yang menyatu dengan alam, maka tempat berdoa 

terletak jauh dari permukiman penduduk dan terletak di tengah-tengah hutan yang disebut 

dengan PADAGI. 

Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Hibun, di dunia ini disamping adanya kekuasaan  

satu yang tunggal yaitu PANOMPO (Tuhan), juga terdapat penguasa-penguasa lain yang 

berwujud roh nenek moyang yang disebut dengan PAMA. PAMA ini dikonotasikan sebagai roh 

yang baik, sehingga meskipun seseorang telah meninggal, masyarakat akan tetap mengenangnya 

karena mengingat jasa-jasanya.  Selain roh-roh yang baik, masyarakat Dayak Hibun juga percaya 

dengan adanya roh-roh jahat yang sering mengganggu yang disebutnya dengan HANTU atau 

MUN, yaitu merupakan penjelmaan dari arwah orang yang sudah meninggal yang pada saat 

hidupnya mempunyai tabiat atau perilaku yang buruk.  



Kepercayaan/religi masyarakat Dayak Hibun ini selain berpengaruh kepada sistem 

pengobatan juga berpengaruh terhadap sistem pertanian. Dalam hal pengobatan, masyarakat 

Dayak Hibun mengenal istilah “BEBOREN” atau “berdukun”. Mereka percaya bahwa dalam 

proses pengobatan itu mendapat bantuan dari roh-roh halus.  Di dalam aktifitas pertanian, 

masyarakat Dayak hibun mengenal adanya upacara BAHOMO, yaitu upacara yang bertujuan 

untuk membuang hantu pada saat akan membuka hutan yang digunakan sebagai tempat 

berladang. Hantu-hantu yang menurut kepercayaan masyarakat Dayak Hibun dapat mengganggu 

selama proses perladangan perlu kiranya untuk diusir dan dibuang. Upacara ini dilaksanakan 

pada malam hari ketika bulan purnama. 

Demikianlah sekelumit mengenai religi/kepercayaan masyarakat Dayak Hibun di 

Kabupaten Sanggau. Semoga hal yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan 

para pembaca mengenai kearifan lokal Suku-Suku Dayak di Kalimantan Barat.  

 

 


