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Dayak Kanayatn adalah salah satu sub Suku Dayak yang bermukim di daerah 

Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, serta Kabupaten 

Bengkayang. Sebagian kecil di Kabupaten Ketapang serta Kabupaten Sanggau. 

Namun, sebagian besar masyarakat Dayak Kanayatn ini bermukim di wilayah 

Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, di mana wilayah ini adalah yang 

paling dekat dengan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Bila dilihat dari sudut 

pandang geografis, penyebaran masyarakat Dayak Kanayatn sangat luas. Selain 

menyebar di sebagian besar Kabupaten Pontianak, juga menyebar di berbagai wilayah 

diantaranya di Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, 

Kabupaten Sambas dan sedikit di Kabupaten Ketapang. Namun demikian, bila dilihat 

dari jumlah populasinya, suku Dayak Kanayatn ini tidak sebanyak Suku Dayak yang 

lain seperti Dayak Iban. Di Kabupaten Pontianak, Suku Dayak Kanayatn merupakan 

sub Suku Dayak yang terbesar. Apabila dipandang dari segi penduduknya, sub Suku 

Dayak Kanayatn ini dapat dikatakan relatif maju bila dibandingkan dengan Suku 

Dayak yang lain.  

Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa pada masa lalu agama asli 

masyarakat Dayak Kanayatn adalah adat. “Adat ya agama, agama ya adat”, begitu 

kata mereka. Pada waktu itu agama bagi mereka hanya berarti sejumlah aturan hidup 

atau pendapat yang dipegang oleh suatu kelompok. 

Menurut adat tersebut, mereka percaya bahwa yang tertinggi di antara mereka 

adalah Jubata Ne’ Panitah (Tuhan Yang Menitahkan Segala Sesuatu). Dalam setiap 

kesempatan, baik itu upacara adat atau pembacaan mantra-mantra pengobatan, nama 

itu selalu disebut-sebut dan dipanggil dengan harapan Ia ikut menghadiri dan 

memberkati jalanya ritual yang dilaksanakan.  

Selain percaya kepada Jubata sebagai penguasa tertinggi, mereka juga 

percaya dengan adanya roh-roh halus yang senantiasa berada di sekeliling manusia. 

Roh itu ada yang baik, ada juga yang jahat. Menurut kepercayaan setempat, adanya 

roh-roh tersebut berasal dari jasad nenek moyang mereka yang sudah meninggal, 

                                                 
1
 Tulisan ini pernah dimuat dalam: harian Borneo Tribun Pontianak, Hari/Tgl: Rabu,  6 Juni 2012,               

Hal. 2  
2
 Penulis adalah peneliti muda pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalbar. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Landak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pontianak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkayang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkayang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ketapang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sanggau


tetapi jasad tersebut diakui masih tetap hidup mendampingi kehidupan manusia. Roh 

yang diangap baik adalah roh nenek moyang yang semasa hidupnya menjadi 

penguasa yang disegani masyarakat atau pahlawan bagi daerahnya. Kepada roh ini 

masyarakat senantiasa mohon perlindungan. Sedangkan roh jahat adalah penjelmaan 

dari arwah nenek moyang yang semasa hidupnya memiliki tabiat yang jelek. Roh ini 

pun bagi masyarakat Dayak Kanayatn tetap dihormati sebagaimana roh yang baik.  

Kepercayaaan kepada roh nenek moyang ini biasanya disebut dengan istilah 

animisme. 

Selain percaya kepada roh-roh halus, masyarakat Dayak Kanayatn juga 

percaya akan adanya sesuatu kekuatan gaib yang menyelimuti kehidupan sehari-hari 

mereka. Kepercayaan yang biasa disebut dengan istilah Dinamisme ini yakni percaya 

terhadap benda-benda yang memiliki sesuatu kekuatan yang dianggap melebihi 

kekuatan manusia biasa. Adapun benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan 

gaib ini antara lain berupa hewan seperti burung tertentu, pohon-pohon besar seperti 

pohon tapakng, juga tumbuhan padi, ataupun benda mati lainnya seperti batu-batu 

besar, senjata dan sebagainya. Terhadap benda-benda ini masyarakat senantiasa 

menghormati dan menjaga jangan sampai mereka mengganggunya. Apabila 

masyarakat melanggarnya, maka benda-benda itu akan marah dan dapat 

menimbulkan malapetaka bagi masyarakat lewat wabah penyakit atau hama tanaman 

dan sebagainya. Untuk menjaga keseimbangan ini, maka dalam setiap upacara adat, 

ketika hendak memulai pekerjaan atau upacara gawe yang lain, harus memberikan 

sesajian dan meminta izin supaya pekerjaan yang dilakukannya dapat berjalan dengan 

lancar tanpa gangguan apapun.     

Setelah masuknya misionaris di Kalimantan Barat dan lebih-lebih setelah 

Jepang masuk di daerah ini, mereka mulai menganut agama. Dan banyak hal 

mendorong mereka untuk memilih agama Katholik. Salah satu di antaranya adalah 

bahwa agama Katholik lebih menghargai adat-istiadat setempat. Namun demikian, 

meskipun agama resmi telah mereka anut, kepercayaan lama sebagai warisan nenek 

moyang yang telah turun temurun sampai sekarang masih tetap dilaksanakan. Pada 

setiap upacara, pembacaan mantera-mantera, mereka tidak menyebut Tuhan Yang 

Maha Esa, tetapi mereka menyebut Jubata ‘Ne’ Panitah”, sebagai penguasa tertinggi, 

menyebut roh-roh yang mereka percayai ada di sekelilingnya. Sedangkan apabila 

mereka sembahyang atau kebaktian di gereja, maka mereka menyebut Tuhan Yesus 

sebagai Tuhan mereka. 



Demikianlah sekelumit mengenai religi/kepercayaan-kepercayaan masyarakat 

Dayak Kanayatn, semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan dapat 

menambah pengetahuan/wawasan mengenai budaya masyarakat Dayak Kanayatn di 

Kalimantan Barat. Sekian….  

 


