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Dayak Dosatn adalah subsuku Dayak yang bermukim sekitar 20-30 km dari 

ibukota Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Kelompok masyarakat ini sering 

juga disebut sebagai orang Kopar. Kemungkinan hal ini dikarenakan adanya rumah 

betang (rumah panjang) yang terletak di Kampung Kopar. Penyebaran subsuku Dayak 

Dosatn ini meliputi: Kampung Kopar, Nsoyong, Mperiuk, Sepaya, Go’ Nala dan Go’ 

Tanjung. Semua wilayah penyebaran kelompok masyarakat ini semuanya sudah dapat 

dijangkau melalui jalan darat baik roda dua maupun roda empat. 

Masyarakat Dayak Dosatn masih mempercayai adanya roh-roh atau makhuk 

halus yang merupakan pengaruh dari agama leluhur mereka. Kepercayaan terhadap 

makhluk halus tersebut senantiasa mempengaruhi mereka dalam menjalankan 

aktivitas hidupnya sehari-hari, terlebih dalam menjalankan aktivitas perladangan. 

Walaupun masyarakat Dayak Dosatn masih mempercayai adanya roh-roh/makhluk 

halus, tetapi dalam kepercayaan mereka hanya mengenal adanya satu Tuhan yang 

menciptakan alam semesta ini yang mereka sebut dengan Penompa. 

Makhluk-makhluk halus yang ada di dunia menurut kepercayaan mereka terdiri 

dari 2 jenis, yaitu makhuk halus yang bersifat baik dan yang bersifat buruk. Makhluk-

makhluk inilah yang berkuasa terhadap alam semesta di samping Penompa; makhluk-

makhluk yang baik merupakan pembantu dari Penompa untuk menjaga alam semesta 

agar keseimbangannya senantiasa tetap terjaga dan manusia tidak semena-mena 

terhadap alam ini. 

Makhluk halus sebagai pembantu Penompa, mempunyai daerah kekuasaan 

tersendiri dan masing-masing mempunyai nama atau sebutan. Misalnya: Sangun 

adalah makhluk halus yang menguasai tanah dan pohon, Kamang adalah makhluk 

halus penguasa udara dan gunung, Data adalah makhluk halus yang menguasai 

sungai, serta Nabau (hantu) adalah penguasa yang jahat. Makhluk-makhluk ini pada 

umumnya melakukan hal yang baik, akan tetapi bisa juga berbuat jahat pada manusia 
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apabila manusia telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam adat-istiadat 

mereka. 

Perbuatan baik dari makhluk halus yang disebut Kamang sebagai penguasa 

udara dan gunung, dapat dirasakan oleh masyarakat pada saat penyembuhan orang 

sakit. Sebaliknya, Kamang juga dapat berbuat jahat kepada manusia apabila seseorang 

memberikan makanan atau minuman kepada orang lain, namun pemberian tersebut 

ditolak, hal ini mengakibatkan cempalik (kampunan). 

Data, sebagai penguasa sungai perbuatan baiknya dirasakan oleh masyarakat 

pada saat mereka menangkap ikan dan membutuhkan hujan. Wujud Data dapat 

menyerupai ular, naga atau pun ikan. Sementara jika Nabau tidak mengijinkan, 

walaupun di sungai tersebut banyak ikan namun pada saat dipancing (ditangguk) tak 

satu ikan pun didapat.    

Sementara itu, menurut kepercyaan masyarakat Dayak Dosatn makhluk halus 

penguasa dan pemilik tanah disebut dengan: Piyai Acan, Piyai Gana, Colo Pipi, 

Baylagi, Dara Pantak, Dara Wah, Dara Putung dan Dara Lonya. Makhluk-makhluk 

ini merupakan kakak beradik dan masing-masing mempunyai kuasa dan wibawa yang 

sama dalam menjalankan perannya untuk menguasai tanah ini. Makhluk-makhluk ini 

juga yang memberikan kesuburan terhadap tanah dan menentukan apakah tanah 

tersebut dapat diolah atau tidak.   

Kepercayaan masyarakat terhadap makhluk-makhluk halus ini dapat kita lihat 

dalam aktivitas sehari-hari terlebih lagi dalam sistem perladangan mereka. Sejak 

mulai memilih lahan untuk dijadikan ladang, dan mengolahnya hingga sampai masa 

panen. Masyarakat Dayak Dosatn masih sangat terikat pada sistem kepercayaan ini 

dan berusaha agar para penguasa/makhluk-makhluk halus tersebut tidak marah agar 

masyarakat dapat hidup aman dan hubungannya dengan alam tetap harmonis.  

Demikian sekelumit tentang subsuku Dayak Dosatn di Kabupaten Sanggau dan 

kepercayaan-kepercayaan yang dianutnya. Semoga sedikit tulisan ini dapat menambah 

pengetahuan para pembaca, khususnya mengenai kearifan-kearifan lokal masyarakat 

Dayak.  

 

 


