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Dayak Desa (bunyi [e] dilafalkan sebagai [e] pepet seperti pada kata mengerti), 

adalah sub suku Dayak yang mayoritas persebaranya berada di Kabupaten Sintang. Di 

Kabupaten Sintang, sebaran orang Dayak Desa paling luas jika dibandingkan dengan 

sebaran subsuku Dayak yang lainnya. Terutama di Kecamatan Sintang, Binjai Hulu 

dan Kelam Permai sebagian besar kampungnya merupakan kampung orang Dayak 

Desa.   

Masyarakat Dayak Desa selain telah memeluk agama resmi yaitu Katholik, juga 

masih terdapat kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus yang hidup di sekeliling 

mereka serta kekuatan-kekuatan gaib yang menguasai alam. Mereka hanya percaya 

dan mengenal satu Tuhan pencipta alam semesta yang mereka sebut dengan Segugah. 

Segugah sebagai pencipta alam semesta tidak bertindak sebagai pemelihara, tetapi 

tugas pemelihara alam semesta ini diserahkan kepada Pulang Gana. Oleh karenanya, 

masyarakat Dayak Desa percaya bahwa Tuhan pemelihara alam semesta adalah 

Pulang Gana. 

Segugah dalam penciptaan alam semesta tidak seperti keadaan alam sekarang 

ini (ada air, langit, tumbuh-tumbuhan, bukit dan akar tumbuh-tumbuhan yang 

merambat), tetapi alam dalam keadaan kosong. Untuk penciptaan isi alam semesta 

yang kosong tersebut kemudian diserahkan kepada: Segugit (Tuhan yang mencipta 

dan memelihara langit, Segugik (Tuhan yang menciptakan dan memelihara air), 

Segugu (Tuhan yang menciptakan tumbuh-tumbuhan/pohon-pohon besar) dan 

Segugar (Tuhan yang menciptakan akar tumbuh-tumbuhan yang merambat). 

Kebiasaan umum orang Dayak dalam mengungkapkan keyakinannya, tidak 

perbah secara langsung melainkan melalui orang-orang tertentu yang dapat dikatakan 

sebagai semi dewa. Demikian juga acara orang Dayak Desa mengungkapkan 

kepercayaannya kepada Segugah yang diyakininya sebagai pencipta alam semesta. 

Namun peranan Segugah setelah penciptaan alam semesta seakan-akan selesai, 

bahkan namanya pun jarang disebut lagi. Malahan yang sering disebut atau ditakuti 
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adalah berbagai oknum tempat Segugah mendelegasikan kekuasaan-Nya untuk 

mengatur dunia ini. Terjadinya sikap religius seperti ini dikarenakan rasa hormat yang 

begitu besar kepada Sang Pencipta (Segugah). Sedangkan manusia sendiri dinilai 

tidak pantas untuk berhubungan secara langsung dengan Sang Pencipta. 

Dalam pandangan masyarakat Dayak Desa, Segugah (Tuhan Pencipta) 

ditempatkan begitu jauh dari persoalan hidup manusia, sehingga timbul kesan bahwa 

Tuhan tidak dihormati lagi dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikiantidak dapat 

dipungkiri bahwa kerinduan akan Tuhan Pencipta tetap ada dalam sanubari mereka. 

Bentuk kerinduan itu bias kita temukan dalam berbagai ritus keagaam asli, seperti 

Belian (praktek perdukunaqn dengan mengusir roh-roh jahat yang menganggu), Basak 

Arang (upacara untuk menjaga keselamatan padi di lading), Malis (upacara 

membersihakn kampong dari berbagai jenis penyakit), Padam Api (upacara untuk 

menangkal penyakit) dan Sangkelan Benih (upacara untuk mempersiapkan benih yang 

akan ditanam). Ritus ini juga dilaksanakan pada kegiatan pembukaan lading baru. 

Sebelum mereka membuka ladang, maka harus dilakukan suatu upacara untuk 

memohon ijin kepada Pulang gana sebagai Tuhan Penguasa Alam Semesta. Apabila 

tidak dilakukan upacara tersebut, diyakini oleh masyarakat dayak desa bahwa lahan 

yang akan dibuka tersebut tidak akan menghasilkan panen yang berlimpah dan bahkan 

diyakini akan menimbulkan bencana bagi kampungnya. Melalui perilaku religius 

(berbagai upacara) ini, keyakinan orang Dayak Desa kepada Tuhan Pencipta 

(Segugah) tetap mereka miliki, walaupun seringkali tidak begitu kentara dalam 

pengungkapannya.   

 Demikianlah sekelumit pengetahuan tentang religi/keyakinan-keyakinan 

masyarakat Dayak Desa di Kabupaten Sintang. Semoga yang sedikit ini dapat 

bermanfaat dan menambah wawasan/pengetahuan para pembaca, terutama mengenai 

kearifan-kearifan lokal  suku-suku Dayak, khususnya di Kalimantan Barat. 

 

 

   


