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Di Kalimantan Barat,  menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Alloy Sujarni, 

dkk dari Institut Dayakologi sejak tahun 1997, mengatakan bahwa subsuku Dayak yang 

ada di Kalimantan Barat ada 151 subsuku dengan 168 bahasa Dayak.  

Dayak Kodatn atau bisa juga disebut dengan Pangkodatn merupakan salah satu 

di antara 151 sub suku Dayak tersebut. Sub suku Dayak Kodatn/Pangkodatn ini 

merupakan sub suku Dayak yang bermukim di di Kabupaten Sanggau, Kalimantan 

Barat. Kodatn, artinya adalah “pisang hutan”. Sub suku ini bermukim di Kampung Lape, 

Nyanakng, Sanjan, Berancet, Keladau, Embaong, Sungai Mawakng, Rantau Perapat, 

dan Semajau Kecamatan Sanggau Kapuas bagian barat.  

Sub suku Dayak Kodatn banyak memiliki persamaan baik ditinjau dari aspek 

kebahasaan maupun budaya dengan kelompok masyarakat sub suku Dayak 

Pompakng, Hibun, dan Pandu. Oleh karena itu, ketiga kelompok masyarakat ini bisa 

berkomunikasi dengan baik. Bahkan, menurut ceritanya ketiga sub suku ini bersumber 

dari wilayah penyebaran yang sama, yaitu dari Kampung Tampun Juah yang terletak di 

hulu Sungai Sekayam. Berdasarkan sejarah penyebaran inilah subsuku Dayak Kodatn 
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disebut juga dengan Pandu Kodatn, sedangkan subsuku Dayak Pandu disebut Pandu 

Rimba’. 

Mengenai sistem religi atau kepercayaan subsuku Dayak Kodatn, mereka masih 

percaya kepada ajaran agama leluhurnya dan kepercayaan terhadap makhluk- makhluk 

halus yang ada di sekelilingnya. Mereka mengakui bahwa di setiap tempat ada 

penghuninya yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi kehadirannya dapat dirasakan 

oleh perasaan. Adanya kepercayaan terhadap makhluk halus tersebut memengaruhi 

mereka dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas sehari-hari, terutama dalam 

melaksanakan kegiatan pertanian. Walaupun masyarakat Kodatn masih memercayai 

adanya roh-roh halus, tetapi mereka percaya dalam kehidupan mereka hanya ada satu 

Tuhan yang menciptakan dunia dan pemilik alam semesta yang mereka sebut dengan 

Jubata atau Penompa. 

Menurut kepercayaan mereka, ada dua jenis  makhluk halus di dunia. Ada 

makhluk yang bersifat baik dan ada makhluk yang bersifat buruk. Makhluk-makhluk 

inilah  yang dianggap berkuasa terhadap alam semesta disamping Tuhan atau Jubata. 

Makhluk yang bersifat baik adalah sebagai penjaga alam semesta agar terhindar dari 

musibah dan makhluk yang baik merupakan orang yang membantu Jubata yang 

tugasnya adalah untuk menjaga keseimbangan alam semesta agar alam ini tetap 

terjaga dan tidak semena-mena diperlakukan oleh manusia ciptaannya. 

Masyarakat Dayak Kodatn sangat menghargai tradisi dan kepercayaan 

leluhurnya. Kepercayaan terhadap makhluk halus senantiasa  memengaruhi mereka 

dalam melakukan dan menjalankan kegiatan perladangan atau pertanian mereka. Sejak 

mulai memilih lahan hingga masa panen, masyarakat Kodatn masih percaya dengan 

hal tersebut. Mereka percaya jika mereka melanggar adat maka hasil pertanian tidak 

baik dan hasilnya hanya sedikit. Oleh karenanya, masyarakat Kodatn tetap menjaga 

hubungan dengan makhluk halus agar mereka tidak marah dan masyarakat dapat 

hidup aman dan hubungan dengan alam tetap harmonis. 

Kepercayaan mereka sangat kuat terhadap nilai adat istiadat dan ini mereka 

tunjukkan dalam perilaku dan sikap pergaulan mereka. Adat bagi mereka dipercaya 

berasal dari pada dewa yang kemudian diwariskan kepada manusia untuk mengatur 



kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap warga diharapkan dapat menghargai 

adatnya dan bagi yang tidak menghargai atau melanggar adat maka akan kena adat. 

Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi adat, masyarakat kodatn 

percaya bahwa alam sekitar merupakan sumber kehidupan bagi mereka dan juga 

makhluk lainnya. Oleh karenanya, sebelum mereka mengerjakan lahan atau membuka 

hutan, terlebih dahulu melakukan upacara adat sesuai dengan aturan pelaksanaannya 

sehingga dalam melakukan kegiatan pertanian akan diberkati dan mendapatkan hasil 

panen yang melimpah. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan tradisional lainnya yang 

berkaitan dengan upacara kehidupan dalam masyarakat, sebelum melaksanakan tradisi 

budayanya mereka terlebih dahulu menyampaikan maksudnya kepada pengurus atau 

lembaga adat sehingga dalam pelaksanaan adatnya dapat berjalan dengan lancar. 

Demikianlah sekelumit mengenai Suku Dayak Kodatn atau Pangkodatn di 

Kabupaten Sanggau ,semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan dapat 

menambah pengetahuan/wawasan mengenai budaya masyarakat Dayak di Kalimantan 

Barat. Sekian….  

 

 


