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Dayak Jalai (kadangkala orang menyebutnya dengan ”Jelai”), adalah nama 

sub-etnis Dayak yang pemukimannya terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan 

Barat, berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di 

Kabupaten Ketapang. Sub-suku Dayak Jalai ini menetap di sepanjang aliran Sungai 

Jalai (masyarakat di sekitar menyebutnya Batangarai) serta anak-anak sungai yang 

bermuara di Sungai Jalai. Sungai Jalai atau Batangarai adalah tempat bermuaranya 

tujuh anak sungai, yaitu: Sungai Mapan, Sungai Silat, Sungai Semantun, Sungai 

Lakah, Sungai Kiriq, Sungai Lataq dan Sungai Kepuaq. 

Dalam tradisi Dayak Jalai, tidak dikenal pengayauan yang selalu diidentikkan 

dengan orang Dayak (kecuali di Kampung Semenjawat. Tradisi mengayau di 

Semenjawat sendiri ada karena adanya pengaruh dari daerah Delang, Lemandau di 

Kalimantan Tengah). Mereka juga tidak mengenal strata sosial, dan mereka pun tidak 

pernah terlibat dalam berbagai konflik etnis yang selama ini sering terjadi. Komunitas 

Dayak Jalai ini relatif kecil, sehingga sangat jarang menjadi obyek penelitian para 

peneliti. 

Menurut John Bamba (direktur Institut Dayakologi), populasi sub-suku Dayak 

Jalai di Kabupaten Ketapang pada tahun 1996 berjumlah 13.452 jiwa, yang tersebar di 

Kecamatan Jelai Hulu, Marau dan Manismata. Mengingat total penduduk di tiga 

kecamatan tersebut berjumlah 49.007 jiwa, maka jumlah orang Dayak Jalai sebesar 

27,4 % dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan total populasi semua sub-suku 

Dayak di Kabupaten Ketapang yang berjumlah 113.033 jiwa, maka Dayak Jalai 

merupakan 12 % atau 3,4 % dari total penduduk Kabupaten Ketapang.  

Orang Dayak Jalai percaya bahwa dunia harus dipertahankan eksistensinya 

dengan cara memberikan jaminan agar semua makhluk (baik yang kelihatan maupun 

tidak, yang hidup atau pun benda mati, manusia maupun binatang dan tumbuhan) 

dapat eksis secara bersama-sama dalam interaksi yang seimbang dan harmonis.  

Dunia dalam perspektif Dayak Jalai terdiri dari 3 jenis, yaitu: Dunia Manusia, Dunia 
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Hantu dan Sebayan (dunia surgawi). Manusia yang hidup berkewajiban untuk 

menjaga keseimbangan antara ketiga dunia tersebut, sebab mereka saling 

berhubungan satu sama lain. Dunia Manusia eksistensinya tergantung pada dua dunia 

yang lain , yakni Dunia Hantu dan Sebayan. Oleh karena itu, manusia harus menjaga 

hubungan antarpenghuni ketiga dunia tersebut yang mekanismenya telah dibuat terang 

oleh berbagai cerita (mite) yang wajib dituturkan dalam berbagai ritual Dayak Jalai 

secara turun temurun dan dilaksanakan dengan konsisten. 

Religi yang dianut orang Dayak Jalai adalah religi yang berada dalam batas-

batas kemampuan manusia untuk mengaplikasikannya dalam tindakan nyata sehari-

hari dengan segala konsekuensinya serta bebas dari perdebatan atau dikotomi antara 

iman dan hukum agama. Oleh karena itu, orang Jalai tidak mengenal neraka (tempat 

orang menyelesaikan segala “hutang”nya yang belum lunas di dunia). Kesalahan yang 

diperbuat selama berada di dunia manusia dipertanggungjawabkan dan diselesaikan di 

dunia manusia, sebab dunia atas adalah dunia abadi (dunia yang berbeda dengan dunia 

manusia). 

Hal ini tidak berarti bahwa dunia manusia sama sekali lepas tanpa ikatan 

dengan dunia atas, sebab kedua dunia itu merupakan satu kesatuan yang saling 

berkaitan. Namun manusia tidak perlu menunggu hingga sampai dunia atas (setelah 

meninggal dunia) baru mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Karena 

itukata “dosa” dalam pengertian seperti yang dianut oleh agama-agama besar di dunia, 

tidak dikenal dalam kebudayaan Dayak Jalai. Lagipula, antara hukum adat dan religi 

adalah bagian yang integral. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia ketika 

hidup di dunia juga menentukan proses yang akan dia lalui dalam perjalanan menuju 

dunia atas. Tidak tertutup kemungkinan, jiwa seseorang tidak pernah sampai di dunia 

atas, melainkan terdampar di antara dunia manusia dan dunia atas yakni di “dunia 

hantu”. Selain faktor tingkah laku seseorang selama ia hidup, jiwa yang terdampar di 

dunia hantu juga dapat disebabkan karena adat istiadat kematian yang dilakukan 

terhadapnya kurang lengkap, cacat/salah  atau karena meninggal secara tidak wajar. 

Demikianlah sekelumit mengenai orang Dayak Jalai di Kabupaten Ketapang, 

semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai suku-suku Dayak di 

Kalimantan Barat. Pada lain kesempatan, akan saya sampaikan beberapa kebudayaan 

Suku Dayak yang lain di Kalimantan Barat karena masih banyak sekali sub-Suku 

Dayak yang berada di Kalimantan (khususnya di Kalimantan Barat). Menurut John 

Bamba di Kalimantan Barat terdapat 151 subsuku dengan 168 bahasa Dayak.          


