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Dayak Pompakng adalah salah satu subsuku Dayak di Kabupaten Sanggau. 

Wilayah Dayak Pompakng di Kabupaten Sanggau termasuk dalam wilayah administratif 
Kecamatan Kapuas. Jaraknya sekitar 265 kilometer dari Kota Pontianak.  Suku Dayak 
Pompakng ini lebih memilih hidup di perkampungan di sepanjang tepian sungai di 
sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam. Suku Dayak Pompakng ini hidup di 
tengah mayoritas suku Melayu, serta dikelilingi oleh suku-suku Dayak lainnya. 

Orang Pompakng bermukim di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam, 
yakni pada 5 (lima) desa dan 7 (tujuh) dusun.  

Suku ini menyebut dirinya Dayak Pompakng berdasarkan kebiasaan suku ini 
membuat pemukimannya cenderung di pinggir sungai atau pantai. Pantai dalam bahasa 
kelompok suku ini disebut Pompakng. Lokasi permukiman mereka terletak di 
pantai/sungai besar (Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam), maka mereka menyebut 
diri sebagai orang Pompakng, yang kemudian dikenal sebagai Suku Dayak Pompakng. 

 
Penyebaran Suku Dayak Pompakng 

No. Desa Dusun 

1. Kamokng Kamokng, Borakng 

2. Lintang Kapuas Lintang Kapuas 

3. Sungai Batu Jonti 

4. Penyelimau Penyelimau Hulu dan Penyelimau Hilir 

5. Lintang Pelaman Lintang Pelaman 

Jml. 5 Desa 7 Dusun 
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Sepasang pengantin Dayak Pompakng 

 

Asal-usul Suku Dayak Pompakng menurut penuturan tetua suku ini berasal dari 
kampung Borakng dan kampung Kamokng. Kehadiran orang Dayak Pompakng di 
pantai Kapuas diperkirakan pada abad ke-17. Pada perjalanan migrasi Suku Dayak 
Pompakng melalui aliran Sungai Kapuas, dan membangun pemukiman di Lintang Lama 
dan sempat mendirikan rumah panjang yang akhirnya terbakar, yang terkenal dengan 
sebutan Tomawakng Mosu yang artinya "bekas kampung yang hangus".  

Migrasi orang Dayak Pompakng terjadi karena di daerah asal mereka terjadi 
wabah dan bencana. Pada waktu itu muncul semacam bencana yang aneh. Kampung 
mereka diserbu oleh ribuan kodok. Di mana-mana terdapat kodok, bahkan sampai naik 
ke rumah, masuk ke tempat tidur dan dapur. Singkatnya memenuhi rumah mereka. 
Setelah wabah ini mereda, kemudian muncul wabah baru, yaitu kampung tiba-tiba 
dipenuhi oleh kotoran (sejenis kotoran manusia) sehingga menimbulkan bau busuk 
yang menjijikkan. Peristiwa ini kemudian menyadarkan mereka bahwa kampung itu 
sudah tidak cocok lagi untuk dihuni. Sebagian besar dari mereka lalu pergi 
meninggalkan kampung dan mencari tempat lain. Mereka mendirikan tempat 
pemukiman baru di Jawai, Jeranai, dan Sengkuang. Sebagian warga yang lain pergi 
menyusuri hilir Sungai Kapuas dan menambatkan perahunya di Korosek untuk 
bergabung dengan orang Pompakng yang telah terlebih dahulu mendiami kampung 
tersebut.  

Setelah beberapa lama mendiami wilayah tersebut, wilayah itu dirasakan sempit 
karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Akhirnya mereka pindah ke 
pemukiman yang sudah lama mereka idam-idamkan, yaitu tepatnya di seberang sungai 
perkampungan mereka. Akan tetapi, karena peristiwa bekayau (bermusuhan 
antarsubSuku Dayak Pompakng dengan suku Dayak Panu), maka kawasan itu belum 
dijadikan hunian Suku Dayak Pompakng.  

http://www.kebudayaan-dayak.org/index.php?title=Tradisi_Mengayau
http://www.kebudayaan-dayak.org/index.php?title=Panu


Karena sudah lama diidam-idamkan maka kawasan itu di beri nama Jo’oh Oti 
yang sekarang disebut Jonti. Bukti adanya migrasi dari Korosek ini adalah adanya 
peninggalan di Korosek berupa sebuah tamawakng atau ‘bekas pemukiman’.Tidak 
semua warga pindah ke Jonti. Ada beberapa yang memilih daerah pemukiman yang 
lain seperti Senggodakng dan Penyelimau yang semuanya terletak di pinggir Sungai 
Kapuas. Sebagian lagi pergi kembali ke arah Lintang Bale’ Angin. Mereka mendirikan 
tempat pemukiman baru yang dinamai Lintang Sompaoh. Mereka memilih daerah 
hunian baru yang tidak terlalu jauh dengan usaha perkebunan mereka di Bale Angin.  

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Suku Dayak Pompakng dalam 
komunikasi sehari-hari adalah bahasa Pompakng. Bahasa ini oleh kelompok suku ini 
disebut juga dengan istilah bahasa kidoh atau bokidoh. Bahasa tersebut banyak 
memiliki persamaan dengan bahasa yang ada di sekitarnya seperti bahasa Hibun, 
Kodatn, Panu, bahkan bahasa Simpakng di Kabupaten Ketapang dan juga beberapa 
dialek bahasa Jangkang. Bahkan dialek ini dalam wilayah Kabupaten Sanggau Kapuas, 
hampir susah dibedakan dengan bahasa yang digunakan oleh suku Melayu Sanggau 
yang mereka sebut Sinan yang dikenal dengan istilah bahasa bekonay-konay. Kedua 
bahasa dari suku yang berbeda ini banyak memiliki kesamaan.  

Kepala Adat tertinggi Dayak Pompakng disebut Tomongokng Agokng, yang 
merupakan Tomongokng tertinggi dalam masyarakat adat Pompakng. Dia memiliki 
kekuasaan secara adat atas seluruh masyarakat adat Pompakng. 

Adat perkawinan di dalam masyarakat adat Dayak Pompakng tidak boleh 
dilakukan antar pasangan yang satu garis keturunan sampai pada generasi ke tiga. 
Artinya mereka masih merupakan saudara dari satu aya’ (orang tua dari kakek dan 
nenek) yang sama. Perkawinan dapat dilakukan di antara mereka yang mempunyai 
darah yang sama satu aya’, hanya mulai pada generasi yang keempat.  

Jika ,adat ini dilanggar, artinya terjadi perkawinan antar pasangan satu garis 
keturunan pada generasi ke tiga apalagi kedua, akan dikenakan sanksi adat yang 
berat. Diyakini perkawinan demikian termasuk incest (perkawinan sedarah), akan 
mendatangkan bencana bagi pasangan tersebut dan keturunannya, misalnya anak 
yang lahir akan bisu, buta, lumpuh atau sakit-sakitan. Selain itu keluarga mereka akan 
jadi bahan cemoohan masyarakat adat. 

Rumah adat Suku Dayak Pompakng, Ompu’ Domuh (rumah panjang) selalu 
menghadap ke utara atau selatan. Arah demikian erat kaitannya dengan adat-istiadat. 
Sebab menurut kepercayaan jika menghadap ke arah lain, semua rejeki, dan berkat 
akan hilang. Bentuk Ompu’ Domuh memang unik, Onyatn (tangga) untuk turun naik 
hanya dua buah, satu terletak di ujung sebelah barat dan sebuah lagi di ujung sebelah 
timur. 

Masyarakat Dayak Pompakng 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 Pompakng, kedua prinsip tersebut  mendasari setiap perilaku dalam 
kehidupan sehari-hari. Kepercayaan terhadap nenek moyang menurut istilah Dayak 
Pompakng 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 

http://www.kebudayaan-dayak.org/index.php?title=Hibun
http://www.kebudayaan-dayak.org/index.php?title=Kodatn
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Dayak Pompakng disebut dengan Ponompa), 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 Pompakng, Ponompa (Tuhan) 
dibantu oleh para penguasa yang menguasai tempat-tempat tertentu, seperti Ponompa 
Gunung (yang menguasai gunung), Ponompa Sungai (yang menguasai sungai), 
Ponompa 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 yang diperoleh manusia. 
Kedua sifat tersebut menjadi acuan dalam bertingkah laku. Dalam upacara-upacara 
ritual, persembahan tidak hanya ditujukan kepada Ponompa (Tuhan), tetapi 
persembahan juga ditujukan untuk para penguasa, baik yang bersifat buruk maupun 
yang bersifat baik. Persembahan yang ditujukan kepada Ponompa 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 Pompakng, saat pemujaan tidak mengenal hari dan 
waktu. Di setiap saat pemujaan dapat dilakukan terutama apabila seseorang 
menginginkan komunikasi dengan Ponompa (Tuhan). Namun, bagi masyarakat Dayak 
Pompakng mereka tidak dapat secara langsung berkomunikasi dengan Ponompa, 
tetapi melalui sebuah perantara untuk menyampaikan permohonannya. Perantara 
tersebut berupa patung spiritual yang disebut Pantak atau masyarakat Dayak 
Pompakng menyebutnya dengan istilah Pontok. Pontok  adalah sebuah patung yang 
dibuat menyerupai manusia dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. 
Dengan bantuan seorang Pomang (orang yang bertugas membaca mantra-mantra/doa-
doa), maka permohonan-permohonan yang diinginkannya dapat disampaikan kepada 
Ponompa (Tuhan). Seorang Pomang tidak dapat memimpin jalannya upacara dengan 
baik tanpa adanya Rancak (sesajian atau persembahan-persembahan). Apabila 
memimpin jalannya upacara seorang Pomang diharuskan menghadap ke arah timur 
dengan harapan seluruh doanya dikabulkan oleh Ponompa (Tuhan). Menurut 
kepercayaan masyarakat Dayak Pompakng arah timur sebagai terbitnya matahari yang 
dilambangkan sebagai awal munculnya kehidupan. Oleh karena kehidupan masyarakat 
Dayak Pompakng 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 Pompakng, di dunia ini disamping 
adanya kekuasaan  satu yang tunggal yaitu Ponompa (Tuhan), juga terdapat penguasa-
penguasa lain yang berwujud roh nenek moyang yang disebut dengan Data. Data 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 Pompakng 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 Pompakng ini selain berpengaruh kepada 
sistem pengobatan juga berpengaruh terhadap sistem pertanian. Dalam hal 
pengobatan, masyarakat Dayak Pompakng mengenal istilah “Beboren” atau 
“berdukun”. Mereka percaya bahwa dalam proses pengobatan itu mendapat bantuan 
dari roh-roh halus.  Di dalam aktifitas pertanian, masyarakat Dayak Pompakng 
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 Pompakng dapat 
mengganggu selama proses perladangan perlu kiranya untuk diusir dan dibuang. 
Upacara ini dilaksanakan pada malam hari ketika bulan purnama. 

Demikianlah sekelumit mengenai Suku Dayak Pompakng di Kabupaten Sanggau 
,semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan dapat menambah 
pengetahuan/wawasan mengenai budaya masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. 
Sekian….  

 


