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Menjaga “Ibu Kandung” 
untuk Keberlanjutan
Oleh Hendrikus Adam

Bumi seisinya cukup untuk menghidupi semua 
manusia, tetapi tidak cukup bagi seorang manusia 

yang serakah. Kalimat populer tokoh Spritual India, 
Mahatma Gandhi ini mengingatkan arti pentingnya alam 
raya yang sesungguhnya mampu mencukupi kehidupan 
dan kelangsungan hidup segala makhluk. Sebaliknya, bumi 
tidak akan pernah mampu menghidupi segala makhluk bila 
nafsu keserakahan meraja pada seorang anak manusia. 
Kalimat sederhana kaya makna ini juga menggambarkan 
betapa  strategisnya peran alam ciptaan yang menaungi 
keberadaan manusia dan alamnya, sehingga perlu 
mendapat perhatian serius untuk dijaga kelestariannya.

Bagi komunitas Masyarakat Adat di pulau Kalimantan 
khususnya, relasi hubungan antara manusia, alam dan 
Sang Pencipta memiliki dimensinya tersendiri. Tanah, hutan, 
air (sungai) dan sumber daya alam sekitar merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan. 
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Sejak berabad-abad lamanya, masyarakat adat di 
berbagai belahan dunia menyadari bahwa hutan, 
tanah dan air (sungai) beserta seisi jagad raya 
sekitarnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dari diri mereka. Kesadaran tersebut selanjutnya 
dipraktikkan dalam berbagai bentuk kegiatan 
pemanfaatan maupun pengelolaan tanah dan sumber 
daya alam berdasarkan nilai-nilai luhur yakni melalui 
apa yang dikenal dengan kearifan lokal. 

Setiap masyarakat adat memiliki kekhasan dalam 
menjaga ekologi dengan seisi sumber daya alam yang 
terkandung di dalamnya. Di Papua (Barat) hampir 
seluruh masyarakat adat meyakini bahwa “Tanah Kita, 
Hidup Kita” atau “Tanah adalah ibu yang memberikan 
air susu”. Bagi Masyarakat Adat Dayak, tanah dan 
lingkungan alam adalah sumber kehidupan yang 
sangat bermakna dalam segala aspek kehidupan. 
Sebagian dari mereka mengibaratkan bumi sebagai 
ibu mereka, seperti halnya keyakinan komunitas 
Masyarakat Adat Dayak Iban di Sungai Utik. Merusak 
alam sama dengan menyakiti ibu mereka. Demikian 
juga halnya jika mengotori bumi.

Praktik pengelolaan tanah, hutan dan sumber daya alam 
bagi Masyarakat Adat Dayak tidak terlepas dari sistem 

nilai dan aturan hidup dalam tatanan sosial budaya 
yang selanjutnya menjadi sumber kebijaksanaan 
dalam menjaga keseimbangan kosmos. Pada kondisi 
ini, keselarasan hubungan yang harmonis dengan 
alam, sesama manusia dan  Sang Pencipta menjadi 
mandat dan spirit dari sistem nilai lokal dalam menjaga 
sinergisitas maupun keutuhan ciptaan. 

Masyarakat Adat Dayak meyakini bahwa merusak 
lingkungan sama artinya menyemai petaka bagi 
kehidupan dan diri mereka sendiri. Karenanya wajar 
bila sikap kehati-hatian dalam mengelola sumber daya 
alam menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. 
Merujuk hasil penelitian Institut Dayakologi terhadap 
tradisi lisan Dayak, mencatat tujuh prinsip mengelola 
alam sebagai bagian dari kearifan lokal komunitas; 1) 
berkesinambungan, 2) keragaman, 3) subsisten (untuk 
kebutuhan sendiri), 4) kebersamaan, 5) tunduk pada 
(hukum) Adat, 6) alamiah (tidak mengenal zat kimia), 
dan 7) spiritualitas (selalu ditandai ritual). Ketujuh 
prinsip ini dapat ditemukan dalam sistem pengelolaan 
sumber daya alam pada setiap subsuku Dayak 
umumnya. Hutan, tanah dan air merupakan ”penyedia 
segalanya” bagi Masyarakat Adat. Ketiganya merupakan 
kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan antar 
satu sama lain. 

Bagi Masyarakat 
Adat Dayak, tanah 

dan lingkungan 
alam adalah sumber 

kehidupan yang 
sangat bermakna 

dalam segala aspek 
kehidupan

Masyarakat Adat 
Dayak meyakini 
bahwa merusak 

lingkungan sama 
artinya menyemai 

petaka bagi 
kehidupan dan diri 

mereka sendiri.
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Namun demikian, seiring dengan perkembangan iklim 
investasi atas nama pembangunan dan kesejahteraan 
dalam berbagai bidang kehidupan yang disertai dengan 
”nafsu serakah” oknum, kekayaan sumber daya di sekitar 
tempat tinggal yang merupakan wilayah kelola Masyarakat 
Adat kini dihadapkan pada kenyataan sulit. Massifnya 
kebijakan alih fungsi kawasan hutan dan lahan di wilayah 
kelola komunitas berbasis “kapital” (perkebunan, hutan 
tanaman, pertambangan serta bentuk lain model global 
pembangunan) yang sesungguhnya rakus karena 
wataknya cenderung eksploitatif, ekspansif dan akumulatif 
melahirkan dinamika persoalan tersendiri. 

Tidak jarang Masyarakat Adat ”dipaksa” dan terpisah 
dari sumber hidup dan kehidupannya. Dalam hal 
kebijakan model global pembangunan tersebut, 
komunitas kerap diposisikan hanya sebagai “objek” 
semata. Bahkan tidak jarang pula tuduhan sinis; “bodoh” 
– “tidak tahu diuntung” – “tidak nasionalis” – “anti 
pembangunan” dialamatkan pada komunitas Masyarakat 
Adat yang sadar berjuang untuk memperjuangkan 
haknya atas tanah, hutan, air dan sumber daya sekitar. 
Adalah benar bahwa Masyarakat Adat menolak 
pembangunan yakni pembangunan yang mengabaikan 
hak, keberadaan, menindas dan mengancam kehidupan 
maupun masa depan komunitas.

Di sejumlah tempat komunitas bahkan menjadi korban 
kebijakan pembangunan berbasis kapital tersebut. 
Bahkan kerap berakhir tragis dan memprihatinkan. 

sosial hingga bencana ekologis yang melukai rasa 
keadilan dan kemanusiaan kerap mewarnai seiring 
hadirnya investasi yang “dipaksakan.” Bencana 
ekologis banjir di Menjalin (Landak) dan sekitarnya 
yang terjadi beberapa waktu lalu hingga menyebabkan 
kerugian material dan bahkan korban nyawa 
merupakan kenyataan luar biasa. Kondisi miris tersebut 
menandakan bahwa alam sedang “sakit” sehingga 
perlu dipulihkan.  

Bahwa kebijakan model global pembangunan berbasis 
“kapital” hingga kini masih diadopsi rezim saat ini. 
Sementara pada sisi lainnya, aspek kepentingan 
keberlanjutan dan perlindungan hak-hak komunitas 
(aspek sosial budaya dan lingkungan hidup) malah 
cenderung terabaikan. 

Ditabuhnya agenda Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
berbasis “kapital” sejak tahun 2011 oleh pemerintah 
Indonesia akan semakin menambah rumitnya 
dinamika kehidupan sosial warga di daerah, terutama 

Terjadi kriminalisasi 
warga, perampasan 

hingga bencana 
ekologis yang 

melukai rasa keadilan 
dan kemanusiaan 

kerap mewarnai 
seiring hadirnya 

investasi yang 
“dipaksakan.”

Tidak jarang 
Masyarakat 

Adat ”dipaksa” 
dan terpisah 
dari sumber 

hidup dan 
kehidupannya
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Keberadaan 
komunitas 

Masyarakat Adat 
Dayak Iban di 

Sungai Utik yang 
mengibaratkan 
tanah sebagai 

ibu menyiratkan 
intimnya relasi 
sosial budaya 

manusia sekitar 
dengan alamnya.

Kenyataan bahwa 
sumber daya berupa 

tanah, hutan, air 
dan sumber daya 

alam di wilayah 
kelola komunitas 
terus mengalami 

“tekanan” dengan 
tingkat tantangan 

dan keterancaman 
yang sangat 

mengkhawatirkan.

Masyarakat Adat yang bergantung pada tanah, hutan, air 
dan sumber daya alamnya. Pernyataan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono kala membuka pertemuan Chief 

2013 lalu dengan gamblang membuka ruang lebar bagi 
pengembangan investasi (“Akhirnya, dalam kapasitas 
saya sebagai Kepala Pemasaran Perusahaan Indonesia 
(Chief salesperson of Indonesia Inc.), saya mengundang 
Anda untuk memperbesar bisnis dan kesempatan 
investasi di Indonesia”). Hal ini menyiratkan pesan bahwa 
ruang hidup warganya “siap digadai” untuk kepentingan 
pemupukan modal (kapital).

Kebijakan investasi khususnya di Kalimantan Barat 
melalui sektor pemberian izin perkebunan kelapa 
sawit yang dicanangkan seluas 1,5 juta hektar dalam 
prosesnya justru berbeda dengan kenyataannya yang 
kini mencapai luas 4,3 juta hektar dari sekitar 380 izin 
konsesi. Dari jumlah tersebut, 24 perusahaan kelapa 
sawit di antaranya berada di Kapuas Hulu dengan luas 
izin mencapai 364.698 hektar (Walhi Kalbar, 2013). 
Sektor lainnya seperti konsesi izin pertambangan 
mencapai 5.074.337 hektar dari 721 perusahaan 
(KTRK, 2013). Sedangkan IUPHHK-HTI 2,3 juta hektar 
(Kemenhut 2011). Bila dikomparasikan dengan luasan 
jumlah kawasan hutan Kalbar berdasarkan SK 259 Tahun 

2000 sebesar 9.178.760 hektar, maka sesungguhnya 
tidak ada ruang aman bagi kelangsungan hidup dan 
kehidupan komunitas yang menempatkan aspek tanah, 
hutan, air dan sumber daya lainnya sebagai penopang 
mutlak keberlanjutan mereka.

Kehadiran tanah dengan sumber daya sekitar 
berupa tanah, hutan, air (sungai) dan lainnya penting 
ditempatkan untuk mengangkat harkat juga martabat 
manusia. Keberadaan komunitas Masyarakat Adat 
Dayak Iban di Sungai Utik yang mengibaratkan 
tanah sebagai ibu menyiratkan intimnya relasi sosial 
budaya manusia sekitar dengan alamnya. Menjaga 
dan menempatkan “Ibu Kandung” berupa tanah, 
hutan, air dan sumber daya alam untuk kehidupan 
dan keberlanjutan harus selalu ada. Karena itu, 
upaya untuk mengangkat harkat dan martabat 
komunitas baik melalui diseminasi, inventarisasi, 
dokumentasi, publikasi oleh berbagai pihak perlu 
diapresiasi.  ***  

(Penulis adalah aktivis WALHI Kalimantan Barat) 
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Sui Utik: 
Tanah to Indai Kitae 
(Tanah adalah Ibu Kita) 
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Di tengah kepungan industri ekstraktif seperti 
perkebunan sawit yang melanda bumi Kalimantan, 

masyarakat adat Iban yang bermukim di rumah 

diantara yang masih tetap mempertahankan hutan 
adatnya. Di tempat inilah, mitos tentang lebatnya hutan 
Kalimantan masih bisa dirasakan.

Kabupaten Kapuas Hulu. Secara geografis kampung 
ini terletak pada 49N 0671000 - 0682000 BT dan 
UTM 0115000 - 0140000 LU.  Sungai Utik merupakan 
sungai terbesar yang mengalir membelah wilayah dari 
Utara ke Selatan melintasi Pemukiman Sungai Utik. 
Sungai ini dapat digunakan untuk lalu lintas alternatif 
oleh penduduk dengan mengunakan perahu motor 
menuju ke Nanga Embaloh dan Putussibau. Airnya 
cukup bersih dan dingin karena berasal dari daerah 
pegunungan dan mengalir melalui kawasan hutan 
primer yang sangat luas.  Berjarak sekitar 800 km dari 
Pontianak,  kini Kampung Sungai Utik dapat dicapai 
melalui jalan darat. 

Secara administratif, kampung Sungai Utik merupakan 
salah satu Dusun di wilayah Desa Batu Lintang, 
Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas 
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pengembangan yang meliputi dusun: Sungai Utik, 
Munggu, dan Lao’ Rugun.

Kondisi tanah di Sungai Utik masih subur, hal ini dapat 
dilihat dari pertumbuhan tanaman yang diusahakan 
oleh masyarakat seperti: padi, jagung, sayuran, ubi, 

karet dan tanaman lainnya. Kawasan 
yang dimanfaatkan oleh masyarakat 
untuk kegiatan pertanian meliputi 
bagian tengah dan sekitar pemukiman, 
sementara bagian lain sekitar 70 persen 
masih merupakan hutan primer dengan 
berbagai jenis kayu, tumbuhan, dan 
satwa.

Penduduk yang mendiami wilayah Sungai 
Utik adalah Suku Dayak Iban dengan 
bahasa Iban sebagai bahasa sehari-

adat, Rumah Panjai Sungai Utik 
merupakan bagian dari Ketumenggungan 
Jalai Lintang yang dipimpin oleh seorang 
Tumenggung,  dibantu oleh beberapa 
Pateh (Ungak – Merayang – Lauk Rugun-
Jos). Masing-masing rumah panjang 
dipimpin oleh Tuai Rumah yang menjabat 
seumur hidup. Wilayah Ketemenggungan 
Jalai Lintang sendiri selain Sungai Utik 
meliputi Kulan, Ungak, Apan, dan Sungai 
Tebelian.
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Kampung Darah Enggau 
Seput Kitae
Hutan adalah Darah dan Nafas Kita
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Dengan fasih Apai Janggut menjelaskan setiap pohon 
yang ada di hutan adat Sungai Utik. Jika kami 

haus, maka beliau langsung menebas pohon tebu untuk 
pelepas dahaga. “Jangan bicara soal hutan kalau tidak 
pernah masuk hutan,” tegas Apai Janggut, Tuai Rumah 
Panjang masyarakat Iban Sungai Utik. Selama tiga jam 
kami menelusuri hutan yang masih terpelihara dengan baik. 
Pohon-pohon kayu berusia ratusan tahun masih lebat untuk 
menaungi kami dari pancaran matahari. “Saya enda mau 
hanya bicara, tapi kalian harus merasakan hutan Sungai 
Utik,” lanjutnya. 

“Hutan adalah darah dan nafas kita,” demikian yang dikatakan 
Apai Janggut.  Untaian kata yang sangat bermakna ini bukan 
omong kosong belaka. Masyarakat adat Dayak Iban di Sungai 
Utik hingga kini masih mempertahankan ruang kehidupan 
hutan adat dan beragam jenis hutan lain. Pada tahun 1998, 
masyarakat melakukan pemetaan partisipatif dan tercatat luas 
wilayah adat Sungai Utik adalah 9.452.5 hektar. Sekitar 6.780 
hektar adalah hutan primer. 

Dalam kerangka ruang hidup itulah, maka masyarakat 
Iban Sungai Utik telah membagi kawasan hutan adatnya 
dengan mempertimbangkan keselarasan hidup manusia 
dan alamnya. Mereka membagi hutan adatnya menjadi tiga 
kawasan, yaitu:

Kampong Taroh
Kawasan hutan yang tidak boleh ada kegiatan 
perladangan, mengambil/menebang kayu. Kampong 
Taroh adalah kawasan hutan lindung adat, di tujukan 
untuk melindungi mata air dan perkembangbiakan 
satwa. Tempat yang merupakan Kampong Taroh 
biasanya berada di hulu- hulu Sungai.

Kampong Galao
Merupakan kawasan hutan cadangan. Kegiatan 
di dalam kawasan ini yang diperbolehkan adalah 
mengambil tanaman obat, mengambil kayu api dan 
membuat sampan. Pemanfaatan hutan ini sangat 
terbatas dan diawasi sangat ketat, bahkan terdapat 
sanksi adat jika melakukan pelanggaran di kawasan ini.

Kampong Endor Kerja
Merupakan kawasan hutan produksi di mana hutan ini 
ditujukan untuk fungsi produksi dan dikelola secara 
adil dan berkelanjutan. Dikawasan ini boleh diambil 
kayunya dengan syarat diameter kayu yang di ambil 
di atas 30 cm. Selebihnya kawasan hutan ini juga 
difungsikan sebagai sumber bibit.

“Kampung taroh atau hutan lindung tak boleh ditebang, 
karena untuk menjaga sumber air, kualitas udara 
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di wilayah adat Sungai Utik.  Sadar akan 
pentingnya hutan dalam kehidupan sekarang 
dan masa depan, masyarakat Sungai Utik 
menolak tawaran investor perkebunan kelapa 
sawit.

Tak sekadar berhenti pada kata, warga Sungai 
Utik pun memiliki peraturan dalam pemanfaatan 
hutan. Setiap kepala keluarga maksimal hanya 
boleh menebang maksimal 30 batang dalam 
satu tahun. Hutan cadangan pun hanya boleh 
dimanfaatkan jika tak ada lagi kayu yang bisa 
diambil dari hutan produksi. Untuk ambil kayu 
dari hutan produksi pun harus sesuai hukum 
adat, dengan cara tebang pilih. 

“Hutan adalah supermarket kita. Kita sakit, 
tinggal ambil obat dari hutan.  Kita mau makan 
sayuran langsung ambil di hutan. Semuanya 
ada di hutan, inilah sumber kehidupan kita,” 
ungkap Apai Janggut.  Sungguh setiap 
makna hutan yang disampaikan Apai Janggut 
membuat setiap langkah kaki kami di tanah 
Sungai Utik menjadi sangat berarti. Ini bukan 
sekadar berjalan di hutan, tetapi lebih sebagai 
perjalanan spiritual. *** 

Disamping tiga kawasan hutan adat, masyarakat Iban telah membagi ruang ke-
hidupannya dengan sangat detil, yaitu: 

Rumah Panjae (Rumah Panjang) 
Merupakan kawasan pemukiman penduduk.

Kawasan yang ditunjuk/dipilih sebagai lokasi rumah panjae.
Tembawai

Adalah kawasan bekas lokasi rumah panjae atau pondok (langkau).
Damon

     Kawasan bekas ladang yang sifat kepemilikannya adalah individual dan  
     bisa diwariskan.

Tanah Mali
Kawasan hutan yang tidak boleh dibuka untuk areal perladangan.Segala 
sesuatu yang ada didalam tidak boleh dipungut atau diambil.

Kampong Puang
Kampong Puang merupakan hutan yang dimiliki secara kolektif oleh 
Masyarakat Dayak Iban.

Pendam
Kawasan khusus untuk pekuburan.

Penganyut Aek
Diperuntukan dan dikelola sebagai sumber (mata) air, dengan lokasi 
disepanjang aliran sungai.

Pulau
        Kawasan sebagai hutan cadangan karena kekhususannya, misal: pulau 
buah, dan pulau tapang, status kepemilikan bisa individu/kolektif.
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Hutan Simpan
Kawasan Hutan adat yang dilindungi sebagai hutan cadangan dan dimiliki 
secara kolektif.

Redas
Areal yang diperuntukan untuk kebun (tanaman sayur- sayuran).

Tapang Manye
Pohon Madu (merupakan kepemilikan individu penemu pohon dan bisa 
diwariskan).

Tanah Kerapa
Kawasan lahan basah atau tanah rawa yang biasanya juga diperuntukkan 
sebagai lahan perladangan (Umai Payak).

Tanah Endor Nampok
Wilayah keramat untuk bertapa.

Umai
Diperuntukkan sebagai areal ladang, biasa disebut sebagai Umai Pantai. 

Luas Wilayah Sui Utik
Berdasarkan Jenis Pemanfaatan Lahan
Kebun Karet 156.28
Rimba 6,765.00
Sawah 244.98
Babas 2,036.32
Tembawang 15.96
Keramat 5.64
Engkabang 156.28
Total   9,380.46 
(Sumber: Data lapangan, 1998, Institut Dayakologi) 

Sistem Pengetahuan Lingkungan Masyarakat Iban di Sui Utik 

Nama-nama Munggu
1. Empegal  4. Keladan  6. Kemayau
2. Demam   5. Pujan   7. Pendam
3. Tapang

Nama-nama Bukit
1. Sabang  3. Perimpah tuan   5. Tugu Jawa
2. Tungko  4. Panto    6. Ringka

Nama-nama sungai
1. Utik    31. Pujan   60. Pujan kara
2. Pujan rusa   32. Sinur   61. Cemeru 
3. Mawang   33. Bunut   62. Tapang mengaris 
4. Bakong   34. Temune   63. Ambun 
5. Tise besai   35. Tise luput   64. Salah anyut
6. Pujan rusa   36. Gerama   65. Tekalong
7. Kenyalang   37. Ririk    66. Salam
8. Lempong   38. Langkau jupi   67. Kawing
9. Tabao   39. Bemban   68. Ngelai
10. Bengang   40. Aji    69. Aji puntul
11. Udin   41. Baya   70. Giok
12. Ulu sawa   42. Japek   71. Sega
13. Sibiro   43. Sepitoh   72. Puak
14. Gintingsalin   44. Pelai   73. Adong
15. Sede   45. Rian    74. Dampa
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16. Ran    46. Jaboh   75. Perejok
17. Sedamun   47. Tapang   76. Maram
18. Langkauangus  48. Selanggai   77. Laut
19. Kebos   49. Kesuli   78. Nansang
20 Aping   50. Pelanduk   79. Ng.lubok
21. Judi    51. Nteli    80. Engkabang
22. Libao   52. Lemayong   81. Perdok karang
23. Tapangbungkak  53. Kemantan   82. Camang
24. Asam   54. Babai   83. Gerugok
25. Engkalumbe   55. Sepan besai   84. Tapang akop
26. Insair   56. Sada   85. Kabol
27. Sinyup   57. Perao   86. Batu
28. Lampah   58. Nimbung   87. Nanga tiga
29. Nanga dua   59. Jangkang   88. Bakong
30. Labi

Nama-nama Danau
1. Demam   6. Empelanjau   11. Kepapak
2. Lemayung   7. Engkabang    12. Kuncit
3. Rembali   8. Ganggak    13. Jambu
4. Ucau    9. Bontoi  
5. Nyato’   10. Nanga 

Nama-nama Temawai
1. Rerak   6. Embaloh   11. Ijok 
2. Ng.s. Aji   7. Ali    12. Pujan 
3. Sungai Aji   8. Kepayang   13. Kenyalang 1 

4. Kelabo   9. Pinang   14. Kenyalang 2 
5. Gerunggang   10. Inyak   15. Pantap

Tempat keramat
1. Keramat Danau Marau   4. Keramat Ngintu Menua 
2. Keramat Munggu Mpegal 1  5. Keramat Munggu Mpegal 2 
3. Salib Masir

Pendam/Rarong
1. Pendam Basai    5. Pendam katolik 
2. Pendam Kam    6. Pendam orang Munggu
3. Pendam anak biak (tanah mali’)  7. Rarong Ibai
4. Rarong Ragai    8. Rarong Jagan
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Jenis-Jenis Tumbuhan

Kayu Bangunan

1. Kedang rubeh  50. Sengkang   98. Panuk 
2. Selukai   51. Dilah   99. Ran
3. Kemayau  52. Ungit   100. Selangking
4. Najau   53. Encerindak   101. Engkalumbe
5. Ensanut   54. Ulit    102. Karet
6. Mengagang  55. Melapi   103. Barek
7. Sinur   56. Bungor   104. Entimau 
8. Tampan   57. Menjemuk   105. Menggasing
9. Patas   58. Merama   106. Tulang ular
10. Cemari   59. Melaban   107. Malam
11. Luweh   60. Luweh nimoh   108. Marpinang
12. Nyato   61. Nyato temiang  109. Mawang
13. Empelam  62. Mangga   110. Sibau
14. Limau   63. Keniong   111. Tebelian kapur 
15. Tebelian wi  64. Tekam   112. Tekam padi
16. Tekam ensurai  65. Tekam kerabat  113. Tekam rian
17. Tekamlampung  66. Panggau   114. Perawan 
18. Gereh   67. Pelai   115. Nyeluting
19. Melebot   68. Kumpang   116. Papa
20. Kedemak  69. Kemunting   117. Penyau
21. Penyau kemiding 70. Ngelai   118. Mengareh 
22. Kampas  71. Tapang   119. Kaladan wi
23. Kaladan kapur  72. Resak kapur   120. Resak bara
24. Penawar  73. Penawar mansau  121. Penawar lup

25. Rampo kijang        74. Pingan   122. Manyam
26. Bilau         75. Purang   123. Kerubung
27. Ntali         76. Gerunggang  124. Merebung
28. Petai         77. Ramin   125. Panggu
29. Pukul         78. Badang   126. Sempetir
30. Ngemilas         79. Entangor   127. Entangor batu
31. Rarok         80. Kelansau   128. Bungkang
32. Raro         81. Tunam   129. Tuso bayak
33. Menuang         82. Ubah   130. Kepayang
34. Jambu         83. Empelanyau  131. Pelai
35. Nguang         84. Temala’   132. Pitoh
36. Belante         85. Nsarai   133. Babai
37. Muman         86. Engkabang  134. Engkabang ramai
38. Engkabangtukung        87. Kasai   135. Bukuh
39. Mukung         88. Semukau   136. Suloh
40. Mecang         89. Panseh   137. Engkabangkeminting
41. Enselan         90. Kara   138. Beringin
42. Perdok         91. Terentang  139. Samak
43. Kesindok         92. Bunok   140. Merjemah
44. Medang semat        93. Medang kacang  141. Medang ulu lunga
45. Medang miang        94. Medang melabang 142. Medang pawas
46. Medang libas        95. Medang arau  143. Medang subung
47. Medang celum batang 96. Medang balung  144. Medang beting
48. Medang kerapa        97. Medang kala’  145. Medang seluai
49. Medang kekalau 
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Buah-buahan
1. Rian    22. Riang isu   43. Rian tai anak
2. Riang gerinang   23. Nyekak   44. Sibau
3. Beletek    24. Ruki    45. Melanjan
4. Kuku baning   25. Titi dan   46. Punjung
5. Pudun    26. Mertapang   47. Rembai 
6. Salam lensat   27. Pedalai   48. Tekalong
7. Pala musoh   28. Ntawa’   49. Siak
8. Kandeh    29. Ngeranyek   50. Bukoh
9. Puak    30. Kemayau   51. Dedabai
10. Jelentik    31. Kekang   52. Ngkejirak
11. Lemak adau   32. Kubal   53. Tabau
12. Petai    33. Inyak   54. Pinang 
13. Pisang    34. Nangka   55. Berunai
14. Gentok    35. Lengkek   56. Ngkerinyo
15. Kepayang   36. Pulok   57. Ingor
16. Bungkang   37. Perdok jugam  58. Perdok padi
17. Maram    38. Keminting   59. Kemunting
18. Ujung    39. Pal ucok   60. Nangka belanda
19. Empelanyau   40. Midong   61. Kesindok
20. Mawang   41. Mpelam   62. Limau
21. Ridan    42. Kancam peladuk  63. Pingan

Tanaman Palma
1. Mulong    7. Ntibap   13. Mudur
2. Aping    8. Pelat.    14. Maram
3. Gernih    9. Ridan   15. Pantok

4. Jepelak    10 Wi    16. Birok
5. Lemayung   11. Inyak   17. Sabun
6. Nibung    12. jaung   18. Ijuk 

Jenis bambu
1. Buloh    5. Buloh kuning   9. Pren Betong
2. Pren sbiyau   6. Buloh rintap   10. Buloh ngka
3. Munte’    7. Aur gageng   11. Jalai
4. Buloh lalau   8. Buloh mpir   12. Pren surik 

Jenis rotan
1. Sagak balau   9. Tunggal   17. Danan
2. Leoh    10. Blauk   18. Jawer
3. Sampan   11. Tabu   19. Semambo
4. Serok    12. Jernang   20. Cit 
5. Batu    13. Lebak   21. Semut
6. Matar    14. Mukop   22. Sugi
7. Sagak letik   15. Lalau   23. Marau
8. Lian    16. Bayau   24. Unae

Tanaman obat
1. Japa    5. Mpelemau   9. Serapa pinang
2. Retal    6. Soek    10. Pinang
3. Sireh    7. Kunyit   11. Pucung

       4.    Ntemu    8. Daun kameh
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Jenis akar
1. Kemedu   9. Kunyung    16. Mertai
2. Belum   10. Selaseh    17. Mpelas
3. Gemalong   11. Tulang salai    18. Lemak sawa 
4. Ngkelayau   12. Kerimpak pinggai   19. Malam 
5. Sireh    13. Gelayok rarak   20. Nyunyut
6. Kikat    14. Kuning    21. Sedek 
7. Gelabok   15. Kayas    22. Bulek
8. Kelait tengang 

Jenis rumput
1. Laut    11. Mawang    21. Enterik lalang 
2. Pupuk   12. Sirang belanjau   22. Pakok 
3. Kanji    13. Carik kain    23. Engkupak 
4. Sela padi   14. Tulang gajik    24. Capi 
5. Tulang kusing   15. Kelindang    25. Rubai 
6. Bilah kepayang  16. Kejuru bageli    26. Kenyalau 
7. Bedega   17. Beluju    27. Empelakang 
8. paitPakok kero’  18. Empasan    28. Kemelang
9. Ngupa   19. Ngabo    29. Pakok pait
10. Ngerapo   20. Puron

Jenis-Jenis Hewan

Binatang mamalia
1. Mayau   12. Landak    22. Ringgin
2. Pelanduk  13. Cit     23. Engkulek 
3. Bateh   14. Dubong    24. Luwit
4. Busau   15. Angkeh    25. Kijang
5. Sinang   16. Kubung    26. Nyumoh
6. Cupok   17. Rusa    27. Puan
7. Landak    18. Mpliau   28. Ngkerabak
8. Capi    19. Munsang   29. Aji 
9. Jane    20. Kerampu   30. Pukang
10. Kera    21. Merjang   31. Jugam
11. Tupai 

Jenis burung
1. Kenyalang   20. Empitu   39. Bayan
2. Sengayan   21. Krakau   40. Lang pukun
3. Tebuk    22. Semujan   41. Engkeririk
4. Beruek    23. Memuas   42. Entala
5. Kejira    24. Ensing   43. Tunggu’
6. Ensulit    25. Kukur   44. Sempidan
7. Bejampung   26. Lang burik   45. Empun
8. Papau    27. Tiong   46. Nendak
9. Imbuk    28. Belatok   47. Engkecung
10. Empula    29. Pipit antu   48. Entelit
11. Taktada    30. Ruwai   49. Mplokok
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12. Senabung   31. Bedide   50. Kutuk
13. Belado    32. Semalau   51. Ketupong 
14. Kuncit    33. Pipit    52. Kak
15. Lang entabukau   34. Keruak   53. Lang
16. Tajai    35. Pangkas   54. Lang buak
17. Pergam    36. Bagia   55. Layang
18. Pantak daun   37. Berabai   56. Beriak
19. Gangang   38. Sempatiang   57. Put

Jenis ular
1. sawak    10. Parai ikok   19. Puan
2. Gintek    11. Kengkamau   20. Sendok
3. Brudu    12. Ribeh   21. Tikam
4. Marsian    13. Ripang   22. Mparok
5. Beluai    14. Api ae’   23. Kenyalang
6. Krime’    15. Sudok   24. Tedung
7. Unyop    16. Bungai   25. Ripung
8. Belalang   17. Ngkadan   26. Kengkang
9. Kenawang   18. Ngkudu   27. Mlimang

Jenis ikan
1. Adong    10. Kujam   18. Njuar
2. Kali    11. Baung   19. Tapah
3. Runtok    12. Mplokong   20. Semah
4. Tilan    13. Indai upai   21. Tuman
5. Mpotong   14. Bantak   22. Ngkarik
6. Ntabalang   15. Kenyulung   23. Nsluai

7. Silok    16. Buing   24. Bangah
8. Palau    17. Kemujuk   25. Belida
9. Kele

Binatang Ampibi
1. Kekura    5. Raung   9. Buang 
2. Ringka’    6. Mpasan   10. Pama
3. Pamak    7. Bobuko   11. Buak
4. Lalabi    8. Baya’    12. Kunding

Jenis Serangga

1. Kesulai    11. Pakmai   21. Buyah
2. Sawat    12. Bilon apai sali  22. Ukut
3. Indo matar   13. Indo kebari   23. Indo ro
4. Ntabah    14. Sinap   24. Sawir
5. Buntak besi   15. Buntak alau   25. Buntak rusa
6. Buntak tampe   16. Buntak dot   26. Buntak lisa
7. Buntak subung   17. Buntak balang  27. Mpagau pako
8. Mpagau kucop   18. Indo manye   28. Indo gamang
9. Indo pantal   19. Indo kemuso   29. Indo pantak babi
10. Indo pantak sirot   20. Indo naning   30. Indo bubok
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DESKRIPSI NAMA-NAMA TEMPAT

Bukit Tugu Jawa
Bukit ini terletak pada koordinat 49 N 0673307 UTM 0130950. Tempat ini merupa-
kan batas di punggungan bukit. Dinamakan Bukit Tugu Jawa karena di puncak 
bukit ini pernah akan dibangun sebuah tugu yang tidak jelas untuk apa. Rencana 
pembuatan tugu itu dilakukan oleh orang-orang Jawa pada sekitar tahun 1962. 
Dan entah karena apa tugu tersebut tidak jadi dibangun sehingga semen yang 
akan dipakai dalam pembuatan tugu itu membeku. Sampai saat ini bungkahan 
semen yang membeku itu masih ada berjumlah 3 buah. Oleh sebab itu masyarakat 
di sekitar itu menamakan tempat itu Tugu Jawa.

Bukit Tungko
Dinamakan demikian karena jika dilihat dari atas berbentuk segitiga menyerupai 
Tungko. Bukit ini merupakan batas antara wilayah kampung Sungai utik dan 
wilayah kampung Munggu, terletak pada koordinat 49 N 0679489 UTM 0133180.

Bukit Sabang
Di sekitar lereng bukit hingga ke puncaknya banyak ditumbuhi tanaman Sabang. 
Tanaman ini kecil mempunyai daun kecil berwarna hijau bergaris-garis merah. 
Ketika orang berkunjung ke sana dapat mengambil batang atau tunasnya untuk 
ditanam sebagai tanaman hias di halaman rumah.

Bukit ini terletak dalam wilayah kampung Sungai Utik terletak pada koordinat 49 N 
0677547 UTM 0128499.

Kuburan Katolik
Tempat yang dijadikan kuburan katolik sekarang ini, pada zaman dahulu merupa-
kan bekas rumah orang Embaloh. Tempat itu di seberang sungai Utik dekat tempat 
mandi orang Sungai Utik sekarang. Di sekitar tempat mandi itu orang menemukan 
tiang-tiang dari kayu belian yang sedang direndam oleh orang Embaloh untuk 
dijadikan rumah. Ada salah satu tiang belian yang agak aneh dan sering berpin-
dah-pindah tempatnya dan kadang-kadang menakutkan. Tiang itu berukuran pan-
jang sekitar 15 meter berdiameter 45 cm. Pada tahun 1982 tiang itu diangkat oleh 
masyarakat ke darat dengan upacara adat, dan didirikan di depan SDN Sungai 
utik, seolah-olah merupakan tugu. Tiang itu masih ada sampai sekarang.

Nyiop adalah nama orang Embaloh. Orang ini sering mencari rotan menyusuri sun-
gai Utik menuju ke daerah anak sungai. Tetapi sebelum mencapai sungai itu ada 
sebuah wong (riam/jeram) maka ditinggalkannya perahunya di salah satu kuala 
sungai, kemudian berjalan lewat darat menuju suatu tempat yang selalu menjadi 
tempatnya mencari rotan. Maka sungai tempat menambat perahu itu dinamakan 
sungai Perao’ sementara aliran sungai tempat ia sering mencari rotan itu dina-
makan sungai Nyiop. 

Bukit Panto
Ketika masyarakat tinggal di Tamawai Pantap, ada seorang warga yang bernama 
JAGAN. Semasa hidupnya, dia berkeinginan jika mati ingin dikuburkan di puncak 
Bukit Panto. Keinginannya itu diungkapkan kepada keluarga dan sanak sauda-
ranya. Keinginannya itupun terkabul ketika meninggal mayatnya diusung oleh 
keluarga dan warga sekampung untuk dimakamkan di Bukit Panto. Tetapi karena 
Bukit Panto cukup tinggi, orang tidak sanggup lagi membawa mayatnya sampai 
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ke puncak, oleh sebab itu mayatnya dimakamkan di pertengahan (tidak sampai ke 
puncak) Bukit Panto.

Keturunan Jagan yang ada yaitu: Munggu, Bingkok, Salong, Merang dan Siau. 
Bingkok mempunyai anak, di antaranya adalah Iman.

Daftar istilah

Umai = ladang
Damun = bekas ladang
Babas = hutan (rima atau damun)
Langkau = pondok
Kampung = Rimba
Timanggung = kepala adat pada suatu wilayah
Patih = kepala adat di bawah Timanggung
Tuai rumah = kepala adat pada suatu kampung
Sungai = sungai
Temawai = tembawang
Pulau = sekelompok hutan yang tidak dijadikan ladang, misalnya;pulau 
temawai, pulau buah, pulau pendam, pulau mali’
Rima = sekelompok kecil hutan yang tidak diladangi
Tatai = tanah datar di puncak gunung
Genting = cekungan di antara puncak gunung
Tinting = Punggungan gunung/bukit
Seradak = hulu sungai/ puncak sungai
Nanga = muara sungai
Sabang =hanjuang ( kanayatn:rinyuakng)
Balai ruai =tempat yang digunakan oleh burung ruai untuk mandi
Sepan =kubangan babi hutan
Karet = kebun karet
Paya’ = daerah rendah di tepi sungai yang dapat dijadikan sawah
Lupak = rawa-rawa
Tebiang = tebing curam di tepi sungai
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Tungko = tungku dapur tempat meletakkan periuk atau kuali ketika memasak 
sesuatu
Tanyo =teras rumah panjang yang digunakan untuk menjemur padi
atau untuk keperluan lain (kanayatn: pante)
Merandau = berkunjung, bersilaturahmi
Sadau = loteng
Sada bugau = loteng paling atas (kanayatn: para ibakng)
Ruai = ruang tamu (kanayatn: sami’)
Bilik = ruang dalam
Dapur = dapur
Tanga = tangga
Pendam = kuburan
Rarong = kuburan tua yang mayatnya tidak dibenamkan tanah
Mua mplua’ = jendela tanpa daun jendela
Pintu mplua’ = daun jendela
Wong = riam/jeram
Apan = daerah tempat rusa mencari makan
Peda = melihat/ kelihatan
Diato = sekarang/ zaman sekarang
Merindang = mendengar
Luput = pinsan/ kolap

(Sumber: Data Institut Dayakologi)
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Dari Lanjak 
ke Sui Utik 
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Sebagai suku 
penakluk, masyarakat 

Iban dikenal 
mempunyai karakter 

lembut, sopan, dan 
terbuka bagi mereka 

yang mau bersahabat 
dan memiliki niat 
baik. “Orang Iban 
tidak akan pernah 

mengganggu kalau 
tidak diganggu, itulah 

sifat orang kami,” 
kata Apai Janggut, 

Tuai Rumah Panjang 
Sungai Utik.

Dalam buku “Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku 
dan Bahasa Dayak di Kalimantan” yang diterbitkan 

oleh Institut Dayakologi, Suku Dayak Iban setidaknya 
menyebar di enam kabupaten, yaitu Kapuas Hulu, 
Bengkayang, Sambas, Sintang, Melawi, dan Sanggau. 
Masyarakat Iban juga berdiam di Malaysia. Dayak Iban 
juga dikenal dengan istilah orang Batang Rejang atau 
Orang Majang. Mereka terkenal sebagai suku yang 
handal dalam berperang, terutama sebelum tahun 1894 
ketika perang antarsuku di bumi Kalimantan masih sering 
bergejolak. Sebagai suku penakluk, mereka juga terkenal 
sebagai pengayau yang ulung, sekaligus masyarakat 
yang mempunyai karakter lembut, sopan, dan terbuka 
bagi mereka yang mau bersahabat dan memiliki niat baik. 
“Orang Iban tidak akan pernah mengganggu kalau tidak 
diganggu,itulah sifat orang kami,” kata Apai Janggut, 
Tuai Rumah Panjang Sungai Utik. Dalam mencari 
penghidupannya, di masa lalu masyarakat Iban sering 
berpindah mencari tanah yang subur untuk ditempati. 
Biasanya lokasi yang subur berada di tepi aliran sungai 
tertentu. Perpindahan ini pula yang dilakukan oleh nenek 
moyang masyarakat Iban Sungai Utik, hingga mereka 
berada di wilayah ini. 

Kampung Sungai Utik adalah cerita tentang perpindahan 
suatu komunitas Dayak Iban yang berasal dari Lanjak. 
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Terserang hama belalang besi, mereka pindah menuju 
Sungai Abau, atau tepatnya di Sungai Kersik. Tanpa 
diketahui alasan yang jelas, dari Sungai Kersik mereka 
kembali lagi ke Lanjak dan berpindah ke Sungai Abau. 
Dari perpindahan ini, maka komunitas ini terbagi 
menjadi dua kelompok. Kelompok Ijon pindah ke Pala’ 
Pintas dengan jumlah 9 (enam) buah pintu, dan Ijon 
menjadi Tuai Rumah. Kelompok inilah yang kemudian 
melahirkan Tembawai Pala’Pintas Merundup. Kelompok 
satunya lagi adalah Kelompok Pateh Judan yang 
pindah ke Belatong dengan jumlah 7 buah pintu. Pateh 
Judan menjadi Tuai Rumah yang kemudian melahirkan 
Tembawai Sungai Belatong. Lalu Kelompok Ijon 
pindah lagi ke Tembawai Pantak dengan alasan banjir, 
sementara Kelompok Pateh Judan pindah ke Tembawai 
Pinang. Lalu mereka pindah ke Tembawai Inyak, 
bermukim di sana kurang lebih 30 tahun dengan jumlah 
19 pintu. Di Tembawai Sungai Aji, mereka tinggal 
selama 20 tahun dengan jumlah 27 pintu. Sejak tahun 
1894-1899, mereka pindah ke Tembawai Gerunggang  
lamanya 5 tahun dengan jumlah 14 pintu.

DI Tembawai Rerak sejak tahun 1899-1907, kakek 
nenek masyarakat Sungai Utik tinggal selama 8 tahun 
dengan jumlah 15 pintu. Lalu sejak tahu 1907-1922, 
mereka pindah ke Tembawai Mugang selama 15 tahun 
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dengan jumlah 16 pintu. Di Tembawai Pantap dari tahun 
1922-1950, mereka menetap selama 28 tahun dengan 
jumlah 19 pintu. 

Sementara di Tembawai Kenyalang, mereka hanya 
tinggal 6 tahun dengan jumlah 18 pintu. Saat itu rumah 
panjang dianggap angat atau panas. Lalu mereka 
pindah ke Tembawai Dampak Sungai Aji Puntul (1956-
1957) selama satu tahun dan pindah lagi karena sering 
terjadi kematian serta rumah rusak. Lalu mereka pindah 
lagi ke Tembawai Uji Bilik (195701972) dengan 25 pintu 
dan pindah lagi karena rumah rusak. Lalu sejak tahun 
1972- sekarang, masyarakat pindah ke Rumah Panjang 
Sungai Utik. 

Rumah panjang ini dibangun selama enam tahun sampai 
akhirnya bisa dihuni bersama hingga kini dan terdiri 
dari 28 bilik.  Menurut Raymundus Remang, Kepala 
Desa Batu Lintang, hingga sekarang mereka masih 
cocok untuk tinggal di sana. Belum ada wangsit atau 
peristiwa yang memaksa warga untuk pindah. Hutan dan 
tanah untuk berladang masih subur untuk menghidupi 
masyarakat Iban Sungai Utik. ***

(Sumber: Data Institut Dayakologi, dituliskan kembali oleh 

Ade Tanesia Pandjaitan) 
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Rumah Panjae  
(Rumah Panjang)



60 61

Pagi hari adalah pagi yang sangat sibuk di 
Rumah Panjae Sungai Utik. Suara langkah 

di lantai kayu Rumah Panjae menandai aktivitas 
warga. Anak-anak bersiap untuk pergi sekolah, 
para perempuan dan pria mulai siap pergi ke 
ladang, atau melakukan kerja bakti. Selepas pukul 
09.00 pagi, maka Rumah Panjae mulai senyap. 
Beberapa nenek-nenek yang tidak pergi ke ladang 
biasanya sibuk menjemur padi, menganyam tikar, 
dan lain-lain.  

Selepas menjalankan aktivitas siang hari, maka 
pada sore hari, Rumah Panjae mulai ramai kembali 
oleh suara anak-anak bermain, atau warga yang 
ngobrol di bagian Kaki Lima. Di sore hari pula, 
mayoritas para pria biasanya berkumpul secara 
bergantian di bilik untuk menikmati minuman sagu-
er (minuman dari Pohon Enau) di bagian belakang 
atau dapur. Aktivitas minum bersama ini disebut 
“ngasap” yang mengikat kebersamaan warga 
Rumah Panjae. 

Rumah Panjae  memang menjadi pusat kehidupan 
masyarakat Iban Sungai Utik. Rumah yang panjan-
gnya sekitar 170,65 meter ini, terdiri dari 28 bilik 
yang dibagi dalam beberapa bagian, yaitu: 

Tanju
Tanju berfungsi sebagai tempat menjemur padi dan 
pakaian. Letak Ruang Tanju adalah di bagian depan 
Rumah Panjang. Ruang Tanju merupakan ruang terbu-
ka tanpa atap.
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Kaki Lima
Ruang Kaki Lima adalah ruang 
di sebelah ruang Tanju. Ruang 
Kaki Lima berfungsi sebagai 
ruang sirkulasi dan sebagai 
tempat bermain bagi anak-
anak. Lebar ruang Kaki Lima 
adalah sekitar 90 – 120 cm. 
ketinggian ruangan sekitar 
200 – 250 cm. Sebenarnya 

baru dalam arsitektur Rumah 
Panjae. 

Ruai
Ruai berfungsi sebagai tempat berkumpul dan berso-
sialisasi bagi para penghuni Rumah Panjang. Ruai juga 
berfungsi sebagai tempat menerima tamu.
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Sadau Ruai 
Sadau ruai merupakan 
plafon bagian luar. 
Sadau Ruai berfungsi 
sebagai tempat untuk 
menyimpan tikar dan 
peralatan menangkap 
ikan. 

Bilik 
Bilik merupakan ruang bagian dalam yang berfungsi 
sebagai tempat tidur bagi para penghuni Rumah 
Panjae.  Bilik juga berfungsi sebagai tempat untuk 
menyimpan barang-barang pusaka seperti gong, 
guci, dan barang-barang pusaka lainnya. Dulu 
bilik dan dapur dijadikan satu, tetapi sekarang 
dipisah agar tidak kena asap dan lebih sehat bagi 
penghuninya. 
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Sadau
Letaknya di atas bilik 
yang berfungsi untuk 
menaruh padi. 

Sadau Bugau  
Sadau letaknya di  
atas sadau bilik  yang 
berfungsi sebagai 
tempat menyimpan 
tikar, peralatan 
pertanian yang jarang 
digunakan. 

Dulu diantara Ruai dan Bilik ada Tempuan sebagai tempat untuk menumbuk padi, 
mengikat ayam. Ruangnya tidak terlalu besar dan agak menurun.  Hal yang menarik 
untuk menjemur padi tidak boleh di bagian belakang, melainkan di bagian tanju.  Hidup 
di rumah panjae pun memiliki aturan adatnya. Sebagai contoh tamu yang naik dari hulu 
dan jalan terus tanpa berhenti sampai ke luar rumah panjang akan kena adat. Juga 
jika ada yang berkelahi di rumah panjang akan dikenakan adat. Bilik yang  ketempatan 
berkelahi akan minta adat, juga Tuai Rumah. 

Sebuah Rumah Panjang biasanya dipimpin oleh seorang Tuai Rumah yang menjabat 
seumur hidup. Di Sungai Utik, Apai Janggut adalah Tuai Rumah yang sangat dihormati. 
Biasanya penentuan Tuai Rumah didasarkan atas keturunan atau apakah suatu bilik 

memiliki pencelap “celap 
linap gerai nyamai” (pengaruh 
untuk menjaga rumah dan 
masyarakat). Tuai Rumah 
biasanya dibantukSapit 
(sepit/penjepit) dalam 
menjalankan tugasnya. Dalam 
struktur pemerintahan adat, 
maka di atas Tuai Rumah, 
kepemimpinan tertinggi adalah 
Temenggung dengan dibantu 
oleh Pateh. Temenggung 
mengepalai beberapa 
wilayah kemenuaan (rumah 
panjang) dan berwewenang 
menyelesaikan sengketa adat 
di tingkat menua. Kemudian 
ada Panglima Adat yang 
bertugas sebagai pemimpin 
apabila terjadi perang. Di 
bawah keduanya ada Tuai 
Menua yang dibantu Sapit Tuai 
Menua, kemudian ada Tuai 
Rumah yang dibantu Sapit Tuai 
Rumah.
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Struktur Pemerintahan Adat 

“Sumber: Geliat Pengelolaan Sumber 
Daya Alam Masyarakat Adat 
Kalimantan Barat: Studi Kasus Jalai 
Lintang dan Barai Hulu” oleh Ronny 
Christianto. Penerbit: Tembawang 
Press/PPHSK Kalbar 2004
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Bandi Anak Ragai
Tuai Rumah Panjae, Sui Utik 

Oleh Ade Tanesia
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Hari telah gelap saat kami memasuki kompleks rumah 
panjang (rumah panjae dalam bahasa Iban) Sungai 

Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Suara langkah 
kami di atas kayu rumah panjae pun memecahkan 
keheningan. Apai Janggut, Tuai Rumah Panjang, telah 
menyambut kami di ruai biliknya

Apai Janggut sangat sederhana, ramah, dan selalu 
hangat menerima tamu yang berkunjung ke rumah 

panjang. Namun saat ditanya soal hutan adat, maka 
matanya bersinar tajam dan berbicaranya sungguh 
berapi-api. Sungguh, dibalik kesederhanaannya, 
kharisma beliau  tidak bisa disembunyikan. Kami 
beruntung bisa tinggal bersama Apai Janggut di 
biliknya. Ia menempati Bilik no. 16 bersama kedua adik 
perempuannya dan satu keluarga kemenakannya. Di 
bilik itu pula, Apai Janggut dilahirkan dari Ibundanya 
yang bernama Lendak, dan Ragai, ayahnya.  Ragai 
adalah Tuai Rumah yang kemudian digantikan oleh 

sering dipanggil Bandi Anak Ragai.  Tidak terlalu jelas 
kapan tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Namun 
yang diingat, sejak zaman Jepang Ia sudah remaja, 
atau sekarang berusia sekitar 80-an tahun. Sebelum 
menjadi Tuai Rumah, seperti pria Iban lainnya yang 
sering merantau, maka Bandi pun pernah bekerja di 

luar kampungnya. Pada tahun 1950an, Ia ikut bekerja 
membersihkan hutan untuk lapangan pesawat di 
Supadio Pontianak dan untuk lokasi transmigrasi, 
terutama di Rasau Jaya. Yang membawa rombongan 
mereka antara lain Sawa. Jaman itu, rumah penduduk 
Kota Pontianak masih rata-rata beratap nipah, terutama 
di Parit Pekong, Sungai Jawi dan wilayah lainnya. Kala 
itu Oevang Oerai belum jadi gubernur. Setelah dari 
Pontianak, Apai Janggut kembali lagi ke Sungai Utik 
naik kapal Nirup selama seminggu. 

Setelah Ayahnya meninggal, pada tahun 1982, 
Bandi menerima mandat untuk menjadi Tuai Rumah 
Panjae. Melalui mandat tersebut, maka segala aturan 
berladang, hukum adat, gawai, ritual, dan berbagai 
hal yang terjadi pada masyarakat di rumah panjang 
menjadi tanggungjawabnya. Tentunya mandat ini 
bukan main-main, Ia harus menjalani tanggung jawab 
seluruh perjanjian kakek neneknya mengenai batas-
batas hutan adat  dengan suku-suku di sekitarnya. Ia 
mengatakan “Segala sesuatu ada batasnya. Sungai 
ada batas yang dalam dan dangkal, hidung pun batas 
antara mata, malam berbatas dengan siang. Oleh 
karena itu, hutan atau wilayah pun ada batasnya. 
Kami tahu batas hutan kami dengan tanda bukit, 
pohon, yang telah disepakati kakek-kakek jaman 

Setelah Ayahnya 
meninggal, pada 

tahun 1982, Bandi 
menerima mandat 

untuk menjadi Tuai 
Rumah Panjae. 
Melalui mandat 
tersebut, maka 

segala aturan 
berladang, hukum 
adat, gawai, ritual, 

dan berbagai 
hal yang terjadi 

pada masyarakat 
di rumah 

panjang menjadi 
tanggungjawabnya.
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dulu. Kesepakatan itu yang kami harus pegang sampai 
sekarang,” ungkap Apai Janggut. 

Meski sudah cukup renta, namun Apai Janggut masih 
giat ke hutan dan berladang. Hampir setiap pagi ia 
sudah berkemas, untuk mengambil sayuran atau bahan 
makanan lain di hutan. “Dulu kami sekolah hanya 
dari orang tua kami, yang mengajari kami berladang, 
mengolah hutan ini,”ungkapnya suatu saat. Tidak heran 
saat kami diajak untuk masuk hutan, Apai Janggut 
begitu fasih memperkenalkan beragam jenis kayu yang 

Beliau bisa menghafalnya luar kepala. Hutan adat  
Sungai Utik kaya akan beragam jenis kayu. Jenis-jenis 
meranti dan kapur merupakan jenis dominan. Jenis 
kayu lainnya antara lain ladan, gerunggang (bahan 
pembuat sirap atap), kempas, dan jelutung. Masyarakat 
memanfaatkannya untuk bahan bangunan, bahan 
pembuat sampan, dan kayu bakar. 

Kampung Darah Enggau Seput Kitae 

“Bagi kami, orang Iban, hutan adalah darah dan nafas 
kami. Maka kami harus memeliharanya apapun yang 
ada di hutan, termasuk binatang yang ada,” ungkap 
Apai Janggut dengan tegas.. Maka pada pertengahan 
tahun 1984 saat terjadi pembalakan besar-besaran di 

ujung hutan adat, Apai Janggut bersama para tetua 
adat langsung mencari pimpinan penebangan pohon. 
Konon Apai Janggut menyampaikan pesan “pergi 
atau mati.” Mereka pun segera mengemasi barang-
barangnya dan pergi. Tidak berhenti di situ, pada tahun 
1999 gelombang pembalakan liar menimpa hutan-
hutan di Kalimantan Barat, tak terkecuali di kawasan 
adat Sungai Utik. Seorang cukong kelas kakap, Apeng, 
menawarkan pembangunan fasilitas publik seperti jalan 
raya, listrik, air bersih, kepada dusun-dusun di sekitar 
itu. Untuk gantinya, maka masyarakat diminta untuk 

“Dulu kami 
sekolah hanya dari 

orang tua kami, 
yang mengajari 
kami berladang, 
mengolah hutan 

ini...”
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tidak mengganggu operasi kilang penggergajian kayu 
illegal miliknya. Meski banyak dusun yang menerima, 
tetapi warga Sungai Utik tetap menolak tawaran tersebut. 
Apai Janggut mengatakan “Apakah Apeng mampu 
menanggung biaya makan rakyat Sungai Utik seumur 
dunia?”

Untuk memperkuat perlindungan terhadap hutan adatnya 
maka pada tahun 1998 telah dilakukan pemetaan 

wilayah adat secara partisipatif. Lalu hukum adat pun 
didokumentasikan dan dicetak menjadi buku pegangan 
bagi masyarakat Iban di Ketemenggungan Jalai 
Lintang. Hukum adat yang masih dijalani masyarakat 
Iban Sungai Utik mampu menjadi benteng pertahanan 
untuk pemeliharaan hutan adatnya. Sebagai contoh 
hukum adat menyatakan bahwa satu keluarga hanya 
boleh mengambil 30  pohon dalam setahun. Itu pun 
dalam kenyataannya, terkadang satu keluarga hanya 
memotong 5 pohon dalam satu tahun. Beberapa 
keluarga bahkan tidak lagi menebang pohon dalam 
waktu yang cukup lama. Ini aturan penebangan pohon 
untuk keperluan keluarga, lain lagi aturan  penebangan 
pohon untuk komersial. 

Meski telah memimpin masyarakatnya serta wilayah 
adatnya seluas 9,452 hektar selama 31 tahun, Apai 
Janggut masih khawatir akan masa depan wilayahnya. 
Hutan adat Sungai Utik memang telah menjadi yang 

Ekolabel Indonesia (LEI) yang disaksikan langsung 
oleh Menteri Kehutanan MS Khaban. Bahkan pada 
tahun 2012, Sungai Utik memperoleh penghargaan 
sebagai Desa Peduli Kehutanan Republik oleh Menteri 

dan capaian warga Sungai Utik dalam melestarikan 

Meski telah memimpin 
masyarakatnya serta 

wilayah adatnya 
seluas 9,452 hektar 

selama 31 tahun, 
Apai Janggut masih 
khawatir akan masa 

depan wilayahnya.
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hutan adatnya belum berarti wilayah ini “aman.” Apai 
Janggut masih khawatir terjadinya perambahan hutan 
akibat industri kelapa sawit dan HTI. Hal ini disebabkan 
Sungai Utik berada di lintasan strategis  dekat dengan 
perbatasan Serawak, Malaysia. Sementara serbuan 
industri kelapa sawit sudah memasuki wilayah-wilayah 
di perbatasan dan sekitar Danau Sentarum. “Saya 
selalu mengatakan pada generasi muda bahwa kalau 
sawit masuk maka kita menjadi kuli di tanah sendiri,” 
ungkapnya. Oleh karena itu, Apai Janggut ingin sekali 
ada beragam budi daya pemanfaatan hutan agar 
ekonomi masyarakat juga bergerak lebih baik. “Yang 
kita punya hutan, rotan, tengkawang. Budi daya baru 
tanam karet, gaharu. Padahal masih banyak yang bisa 
dibudidayakan. Contohnya di sini banyak sekali tanaman 
yang bisa menjadi obat-obatan. Belum ada penelitian 
untuk mengolah hutan ini lebih baik untuk kesejahteraan 
masyarakat,” ungkapnya.  Harapan Apai Janggut ini 
sangat beralasan, karena dengan merasakan hasil hutan 
dengan optimal maka masyarakat kelak tidak mudah 
menyerahkan tanahnya kepada pihak lain. 

Rumah Panjang Sungai Utik kini telah memperoleh 
status Situs Pariwisata. Sebenarnya status baru ini 
bisa dikelola oleh masyarakat untuk memperoleh 
pendapatan tambahan, apalagi Rumah Panjang Sungai 

Utik sudah dikenal oleh berbagai kalangan di tingkat 
nasional maupun internasional. Namun hingga saat ini 
belum ada pendampingan atau sosialisasi mengenai 
pemanfaatan rumah panjang sebagai sebuah situs. 
Masyarakat membutuhkan aturan yang jelas tentang 
bagaimana mengelola sebuah situs. Pemeliharaan 
rumah panjang memang suatu hal yang sangat 
krusial untuk dilakukan, karena di Kalimantan Barat, 
bisa dikatakan  hanya kawasan Kapuas Hulu yang 
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masih mempunyai rumah panjang asli dimana 
masyarakat pun masih hidup di dalamnya. Dengan 
status sebagai situs pariwisata, maka sebenarnya 
banyak hal yang bisa dikembangkan oleh warga 
Sungai Utik, misalnya pengembangan wisata 
edukasi tentang pengelolaan hutan berbasis 
kearifan lokal budaya Iban. 

“Jika saya kelak meninggal, maka saya tidak 
bisa berbicara seperti sekarang ini. Maka saya 
berharap orang Sungai Utik ini tetap berdaulat 
dalam mengelola hutan dan mengembangkan 
potensi yang dimilikinya,” ungkap Apai Janggut 
penuh harap. Tuai Rumah Panjae yang begitu 
kharismatik ini telah memberikan seluruh hidupnya 
untuk menjaga tanah leluhur, kearifan lokal budaya 
Iban, dan masyarakatnya. Masih terngiang di 
telinga saya untaian kata-katanya...”Hutan adalah 
ibu bagi kita, orang Iban. Ibulah yang memberikan 
kita susu sehingga kita besar. Maka hutan pun 
memberikan kita segalanya, air yang bersih serta 
mengalir ke darah sehingga kita menjadi sehat 

yang perlu kita hayati bersama. *** 

(Penulis, Ade Tanesia, dari berbagai sumber) 

“Saya berharap orang 
Sungai Utik ini tetap 

berdaulat dalam 
mengelola hutan dan 

mengembangkan 
potensi yang 
dimilikinya.”
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Bulih Padi Mayuh Belaluh 
(Panen Padi Berlimpah)
Oleh Ade Tanesia 
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Agustus 2013. Dalam kalender 
berladang masyarakat Iban, bulan 

Agustus merupakan waktu bakar ladang 
sebelum menugal (tanam).  Berladang bagi 
masyarakat Iban, dan mungkin masyarakat 
Dayak diseluruh bumi Kalimantan bukan 
sekadar kegiatan menanam padi, tapi sebuah 
siklus satu tahun yang mempertaruhkan 
kelangsungan hidupnya.  Mereka tahu 
bahwa tanah untuk berladang adalah sumber 
kehidupan, yang harus dihargai, dipelihara, 
disyukuri kepada penguasa semesta. Hampir 
seluruh tahapan dalam berladang dibalut oleh 
ritual yang sarat makna. 

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Bajae, 
tokoh masyarakat dari Sungai Utik, sebelum 
berladang maka masyarakat Iban biasanya 
akan mencari tanah (manggul) yang bagus. 
Mereka kerap mendengarkan burung sebagai 
tanda untuk menentukan apakah suatu 
lokasi cukup baik untuk dijadikan ladang 
atau tidak. Burung memang suatu hal yang 
sangat penting dalam kehidupan orang 
Iban sehingga mereka tidak memelihara 
burung di sangkar atau membunuhnya. Jika 

sebidang tanah telah diputuskan, maka biasanya akan 
dibawa sesajen berupa parang manggul dengan batu 
asahnya. Setelah itu, warga baru melakukan proses 
menebas dan tebang untuk kemudian dilakukan proses 
bakar. Selama ini masyarakat Dayak sering dituding 
sebagai penyebab kebakaran hutan di Kalimantan. 
Namun selama ribuan tahun, masyarakat Dayak sudah 
melakukan proses bakar ladang, tetapi tidak pernah 
terjadi  kebakaran hutan massif seperti yang terjadi saat 
ini. Masyarakat Dayak memiliki teknik untuk membatasi 
api sehingga tidak akan menjalar ke ladang lain atau 



86 87

batas yang telah ditentukan.  Menurut John Bamba 
dari Institut Dayakologi, di masa rezim pemerintahan 
orde baru, dimunculkan istilah “peladang berpindah” 
yang sarat akan makna negatif, seakan-akan cara 
berladang masyarakat Dayak bersifat ekspansif dan 
merusak hutan. Padahal biasanya satu keluarga 
akan berladang di suatu lokasi selama lebih dari 10 
tahun, dan mereka akan menanami kembali ladang 
sebelumnya. 

Setelah proses bakar ladang, maka tahapan 
selanjutnya adalah menugal. Bagi orang Iban, tahap 
menugal adalah bagian yang amat sakral dengan 
disertai beragam pantangan. Larangan semasa 
menugal antara lain: Menebang kayu besar di 
hutan   (Nengkalung); Membuat Simpai (gelang dari 
rotan); Mengukir gagang parang (Ngawit); Menempa 
Besi (Ngambuh-Nyempuh); dan  larangan khusus 
bagi perempuan adalah; menenun serta menyulam 
(ngebat-ngikat); menganyam (ngebat-nyikat). Bagi 
kaum pria dilarang untuk mencukur kumis serta 
Jenggot selama pantangan. Selain itu dilarang 
menarik Rotan melewati ladang dan menebang kayu 
menimpa ladang. 1 

1 Sumber: http://laurensgawing.blogspot.com/

Biasanya sebelum atau sesudah menugal diadakan 
ritual ngelaboh pon yang berkaitan erat dengan 
harapan akan hasil panen yang berlimpah. Padi 
pon adalah jenis padi lokal atau varietas tertentu 
yang dihormati dan diyakini telah diturunkan oleh 
satu keluarga secara turun temurun. Padi varietas 
tertentu inilah yang akan menjadi padi utama atau 
pokok. Padi pon yang akan diangkut ke ladang dan 
ditanam pada pagi hari. Ada lokasi khusus sebagai 
tempat penanaman padi pon yang biasanya 
disandingkan padi Sangking. Ritual ini pun disertai 
permohonan doa (besampi)  akan keselamatan dan 
kesuburan agar padi bertumbuh dengan baik. 

Setelah musim menugal berakhir dan masa 
pantang selesai, maka masyarakat Iban Sungai 
Utik melakukan ritual Basuk Arang yang menandai 
berakhirnya masa pantang. Biasanya ritual ini  
dilakukan dalam beberapa kelompok sesuai 
kelompok berladangnya (bedurok). Proses ritual ini 
diawali dengan mengumpulkan seluruh peralatan 
menugal (tongkat kayu, parang, pakaian, dan 
lain-lain)  serta membasuhnya dengan air dalam 
mangkok kecil yang sudah ditaruh sesajen. Doa 
ucapan syukur dan harapan pun dilantunkan dalam 
ritual ini. 
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Sementara menunggu padi tumbuh, maka biasanya 
diselenggarakan ritual Mali Umai. Dalam ritual ini 
masyarakat bersembahyang, mencari hama di ladang 
dan memasukkannya ke dalam bambu. Lalu bambu itu 
dihanyutkan ke sungai bersama rakit kecil. Maksudnya 
agar hama pergi terbawa air.  Lalu tiba masa merumput 
hingga masa ngetam. Saat itu masyarakat akan 
mengambil tangkai padi pertama yang diletakkan di 
tikar , lalu didoakan dengan menaruh sesajen. Namun 
dalam ritual ini tidak boleh ada ayam. Filosofinya ayam 
akan mengepakkan sayapnya dan bisa membuat rezeki 
hilang, misalnya padi tidak bertumbuh dengan bagus.  
Saat padi dijemur, lalu dinaikkan ke tempat penyimpanan 
yang disebut Tibang yang terletak di atas rumah. 
Tibang terbuat dari kulit kayu. Sebuah bilik biasanya 
mengundang warga lain untuk memanjatkan  syukur 
kepada Betara, sebutan Tuhan dalam bahasa Iban.  

Pesta panen biasanya diselenggarakan bersama yang 
disebut Gawai. Saat itu bilik-bilik dalam satu rumah 
panjang akan menyelenggarakan pesta bersama 
dengan mengundang kampung-kampung tetangga.. 
Inilah pesta pengucapan syukur yang biasanya ditunggu 
oleh masyarakat Iban, baik yang  di rumah panjae 
maupun yang berada di rantau.

(Penulis, Ade Tanesia, dari berbagai sumber)  
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Kisah Padi Pulut & Padi Pon
Padi Pulut  adalah padi yang tertua dari saudaranya padi-padi yang lain. 
Sebagai saudara tertua, padi pulut bertugas untuk menjaga adik-adiknya yang 
jenis padi lainnya seperti memandikan adik-adik padi lainnya.  Maka setiap kali 
memulai menanam (nugal) menurut kepercayaan orang iban terlebih dahulu 
yang di tanam adalah Padi Pulut, dengan harapan nantinya dia(red.padi pulut) 
bisa menjaga adik-adiknya. Selain padi pulut, ada satu jenis padi lagi yg tidak 
kalah pentingnya yaitu Padi Pon.

Padi Pon adalah jenis padi yang  di wariskan dari turun temurun. Biasanya padi 
Pon di tanam pada akhir penutupan acara Nugal (menanam) yang di sebut 
dengan  “Ngelaboh Pon”. Pada saat ngelaboh Pon tersebut harus di sertai 
penanaman “Sengkenyang” sebelum tengah hari dan terlebih dahulu menanam 
Padi Pon dan penanam Sengkenyang tersebut harus di sertai dengan acara 
ritual (bedarak)  dan di sengkelan (darah) paling tidak dengan ayam kalau tidak 
ada Babi itu wajib untuk sengkenyang tersebut. 

Padi Pon juga memiliki khasiat untuk acara bersumpah dalam menyelesaikan 
sengketa yang tidak bisa di selesaikan secara damai dan kekeluargaan. Padi 
Pon(berupa beras) tersebut yang  di jadikan Beras Kuning untuk di taburkan 
dalam acara sumpah tersebut. 
 
(Sumber:Data  Institut Dayakologi  berdasarkan wawancara dengan Bandi Anak 

Ragai, atau Apai Janggut, Tuai Rumah Panjae Sungai Utik)  

Kayu Burung
Kayu Burung adalah Kayu yang di tanam pada saat ritual pemujaan (meri’ tanah 
makai) pada tanah keramat yang orang Iban sebut Tanah Panggul. Acara ini 
dilakukan setiap tahun untuk menghindari terjadinya kelongsoran dan bencana-
bencana lainnya yang akan mengakibatkan kerusakan pada tanah dan alam 
semesta. Jika Kayu burung yang ditanam pada tanah Panggul tersebut bisa 
tumbuh besar sehingga menjadi pohon berarti menandakan adanya rejeki pada 
tahun berikutnya, seperti hasil panen padi yang melimpah dan mudah rejeki 
dalam setiap usaha. Penanaman kayu burung dalam setiap tahunnya yang bisa 
tumbuh menjadi pohon paling hanya satu dari sekian banyaknya(jumlah tidak 
ditentukan) yang ditanam di tanah Panggul tersebut itu pun jarang bisa tumbuh 
dengan baik.     

Dalam kurun waktu 40 tahun yang terjadi pada masyarakat Iban (Sungai Utik) 
dalam penanaman Kayu Burung tersebut,hanya empat batang saja yang bisa 
tumbuh menjadi pohon. Jenis kayu yang biasa digunakan masyarakat Iban  
adalah jenis kayu Engkerebai, Medang  dan  Purang.

Penggunaan jenis-jenis kayu tersebut memiliki makna-makna tertentu seperti :
Engkerebai jenis kayu yang memiliki getah warna merah jernih supaya tanah 
memiliki kesuburan demikian juga dengan jenis kayu Medang memiliki 
getah warna kuning jernih supaya tanah memiliki kesuburan juga yang bisa 
memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Sedangkan kayu Purang supaya 
timbul tanah Ampul maksudnya terhindar dari segala ancaman yg bisa merusak 
tanah dan tanaman.
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Jika di waktu penanaman Kayu Burung adanya terjadi persengketaan atau 
perkelahian baik itu secara adu fisik maupun adu mulut,maka pihak yang 
bersengketa tersebut akan dikenakan sanksi adat atau yang disebut dengan 
“Pemali” paling tidak menggantikan seekor ayam atau peralatan lainnya yg 
digunakan dalam ritual/acara tersebut. Karena dengan adanya perkelahian/
persengketaan akan menyebabkan Kayu Burung tersebut tidak akan 
tumbuh besar menjadi Pohon dan menyebabkan tidak adanya rejeki pada 
tahun berikutnya seperti panen yang tidak memuaskan, tidak sukses dalam 
melakukan setiap usaha dan lain sebagainya.

Kayu burung juga di tanam di ladang pada saat pertama pembukaan lahan 
yang ditanam berbentuk segi empat guna untuk menjaga supaya terhindar 
dari gangguan alam dan hama-hama penyakit yang bisa merusak tanaman. 
Kayu burung yang khusus untuk ditanam di ladang ini yang berhak untuk 
menyimpannya sebelum ditanam di ladang adalah Tuai Rumah (pemimpin 
rumah betang). 

Sumber:Data  Institut Dayakologi  berdasarkan wawancara dengan Bandi Anak 

Ragai, atau Apai Janggut, Tuai Rumah Panjae Sungai Utik)  

Cerita Daun Sabang
Daun sabang merupakan jenis tumbuhan berdaun lonjong dan berwarna hijau, 
menurut  kepercayaan orang Iban daun sabang jenis ini adalah merupakan 
telapak tangan (tapak jari) Sempandai yang Dia tinggalkan untuk anak manusia 
di bumi agar bisa memiliki keterampilan dalam setiap melakukan sesuatu di 
dunia, Sempandai adalah adik dari Pulanggana yang merupakan orang Panggau 
(Khayangan versi Iban) yang dipercayai Nempa’ Mensia (menciptakan manusia), 
orang Iban juga percaya setiap apa yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas 
dari campur tangannya Sempandai. Berdasarkan kepercayaan tersebut, maka 
daun sabang banyak ditanam di sekitar pemukiman/perkampungan atau di 
halaman rumah panjae orang Iban,dengan harapan supaya manusia bisa seperti 
Sempandai dalam melakukan segala sesuatu.

Daun sabang juga memiliki cairan berupa getah yang  berfungsi untuk 
pengobatan luka guna mencegah pendarahan yang berlebihan. Daun sabang 
tapak Sempandai ini juga digunakan dalam acara gawai sebagai tempat 
meletakan hati babi yang dipotong pada acara tertentu yaitu dengan harapan 
bisa mendapatkan kemujuran/berkah dari hati babi yang di letakkan pada daun 
sabang tapak Sempandai tersebut. Selain digunakan dalam acara ritual gawai 
daun sabang Tapak Sempandai ini juga digunakan juga dalam acara ritual 
Manang/Dukun. 

Selain daun sabang Tapak Sempandai ada empat jenis daun sabang yang 
lainnya yaitu:  daun Sabang Api adalah jenis daun sabang yang  berwarna 
merah yang dipercayai bisa untuk mengusir segala hantu penyakit karena daun 
Sabang Api diyakini memiliki sinar yang sampai ke langit sehingga segala 
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marabahaya dan hantu penyakit tersebut takut untuk turun ke bumi. Dan jenis daun 
sabang berikut adalah Sabang Dilah Remaung yang berwarna merah bergaris.       

Pada jaman dahulu daun  Sabang Dilah Remaung digunakan dalam ritual Ngayau 
untuk menambahkan kesaktian supaya tangguh dalam mengayau, Ngayau 
merupakan kegiatan perperangan jaman dahulu yang dilakukan dengan tujuan 
mencari kepala manusia dengan cara penyerangan pada suatu daerah tertentu 
, selain daun Sabang Dilah Remaung  yang di gunakan dalam Ritual Ngayau 
(perperangan) yang tidak kalah pentingnya lagi adalah jenis daun Sabang Penurun 
Burung yang diyakini akan mengiring perjalananan para Pengayau (pasukan 
yang ikut dalam perperangan) selamat di medan perang dan bisa pulang dengan 
membawa pulang hasil penggalan kepala musuh. Daun sabang penurun burung 
yang berwarna merah seperti jenis daun sabang Api namun memiliki ukuran agak 
besar dari jenis sabang Api tersebut juga bisa sebagai alat untuk memprediksikan 
jalannya perperangan (Ngayau) dengan di dukung juga oleh suara kicauan burung, 
ini biasanya dilakukan pada waktu berangkat atau masih dalam perjalanan menuju 
tempat yang akan diserang (Kayau).

Selain daun Sabang Penurun Burung ada satu jenis lagi daun sabang yaitu daun 
Sabang Kampung ( Rimba) daunya berwarna hijau namun memiliki ukuran yang 
lebih kecil dari jenis daun sabang yang  lainnya. Daun sabang Kampung (Rimba) 
yang tumbuh liar di hutan bisanya hidup/tumbuh di bukit-bukit, namun tidak semua 
wilayah yang ada tumbuh daun sabang tersebut. Jenis daun Sabang ini di yakini 
untuk melindungi Menua (wilayah/kawasan) supaya aman dan tenteram. 

(Sumber:Data  Institut Dayakologi  berdasarkan wawancara dengan Bandi Anak 

Ragai, atau Apai Janggut, Tuai Rumah Panjae Sungai Utik)  
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Mangkong  Tiang
Ritual adat Pindah Rumah Dayak Iban

“Sepuluh tahun terakhir ini pun belum pernah dilakukan,“ 
Herkulanus Sutomo Manna
 
Oleh: Marsiana, Ronny, Kusnadi, & Ebu

Sungai Utik, KR
Dusun Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu, 
Kabupaten Kapuas Hulu adalah dusun yang 
sangat indah sehingga boleh dikatakan surganya 
Kalimantan Barat. Warganya ramah-ramah dan 
sangat menghormati orang luar. Berkunjung ke 
sana, kita akan merasakan betapa hubungan 
kekeluargaannya sangat kental, kompak dan tradisi 
bekerjasamanya masih kental. Warga Sungai Utik 
adalah pekerja yang ulet. Setiap waktu tak pernah 
disia-siakan. Sekembali dari ladang, ibu maupun 
bapak-bapak langsung membuat berbagai kerajinan 
tangan seperti mengayam, menenun dan membuat 
perhiasan dari manik-manik. Adat dan tradisinya 
yang unik seperti ritual adat mangkong tiang 
atau ritual pindah rumah masih terpelihara dan 
dilaksanakan. 

Ritual adat mangkong tiang atau pindah rumah, 
dalam setahun sudah jarang sekali diadakan. 
Tomo, tuan rumah yang melaksanakan ritual adat 
mangkong tiang ini, kepada tim KR mengatakan 
bahwa sepuluh tahun terakhir ini pun belum pernah 
dilakukan lagi. “Ritual adat ini sudah jarang sekali 
dilakukan karena  biayanya memang sangat mahal,” 
jelasnya. 

“Ritual adat 
pindah rumah 

ini sudah jarang 
sekali dilakukan 

karena  biayanya 
memang sangat 

mahal.”
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Ritual dimulai pada malam hari yang disebut ritual 
mapas atau buang sial untuk menyapa arwah-arwah 
nenek moyang dan memohon kepada yang maha tinggi 
supaya keluarga mereka terhindar dari mara bahaya. 
Ritual mapas  diiringi dengan doa-doa atau basampik 
dengan beberapa sesajen berupa tumpik, pulut, sirih, 
pinang, telur, renai, tuak yang nantinya akan diletakkan 
di beberapa tempat yang dianggap sangat sakral. Salah 
satunya di tiang keramat yang umurnya sudah ratusan 
tahun di pohon-pohon keramat dan di tepi sungai 
tempat berlangsungnya ritual yang diiringi tabuhan 
gendang dan tawak ini. Ritual berlangsung semalam 
suntuk. Keesokan harinya, pagi sekitar pukul 07:00 Wiba 
dilanjutkan dengan ritual mencari burung. Burung yang 
dicari adalah burung dengan bunyi tersendiri yakni 
“burung nendak atau burung burak”. Ritual ini dipimpin 
oleh Apai Jangut (85), didampingi tetua adat yaitu pak 
Kudi (76), pak Gajah (70) dan pak Salem (60). Selama 
ritual unik ini berlangsung dan masuk ke dalam hutan, 
warga yang hadir harus menjaga ketenangan karena 
suasana mesti terasa sakral. Pemimpin ritual tidak boleh 
diajak bicara atau ditanya-tanya. Lalu, di tempat di 
mana terdengar suara burung nendak atau burak tadi, 
maka di situlah warga yang melaksanakan ritual ini akan 
menebang beberapa pohon seperti pohon marzema dan 
kumpang. Sementara itu, kayu yang jenis buahnya asam 

dilarang diambil. Kayu yang ditebang tadi kemudian 
diletakkan di beberapa tempat milik penyelenggara 
ritual. Fungsi kayu tersebut adalah sebagai penyangga 
rumah, beladang, nugal, dan menolak hama padi 
(mali umai). Selanjutnya, si pemilik rumah dan sanak 
keluarga memindahkan semua barang-barang dari 
rumah lama menuju rumah baru mereka di rumah 
panjang atau rumah betang. Anggota keluarga yang 
pindah tersebut harus berjalan kaki sambil menabuh 
gong (tawak) dari arah Hilir Rumah dan masuk ke Hulu 
Rumah Betang. 

Proses memasuki rumah baru di rumah betang pun 
pun ada syarat adatnya. Sesampai di depan bilik/
pintu rumah, seorang di antara anggota keluarga 
dipercayakan oleh tetua adat untuk membuka pintu 
rumah baru menyusul pengambilan tanah sebanyak 
3 (tiga) kepal sebagai syarat untuk membuat dapur. 
Proses ini diiringi dengan doa-doa atau basampik 
yang dilanjutkan dengan ritual bedarak jari yang 
dilaksanakan hingga sekitar pukul 4-5 sore. Secara 
sederhana ritual yang penuh dengan doa-doa agar 
penghuni rumah baru tersebut bijak, tidak boros dan 
senantiasa diberikan rejeki, serta selalu memelihara 
semangat persaudaraan satu sama lain. Ciri khas 
ritual ini antara lain adalah kedua telapak tangan diikat 
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dengan benang sembali memegang erat-erat tumpik, 
pulut, renai, sirih, pinang, telur, dan rokok. Benda-benda 
sesajen ini lalu dibagi-bagikan kepada seluruh penghuni 
rumah sebagai pertanda persaudaraan yang akan 
dimakan bersama-sama setelah doa-doa basampik 
selesai. 

Mangkong tiang dalam suka-cita penuh kebersamaan
Malamnya diisi dengan acara hiburan yang diisi dengan 
tabuh-tabuhan gendang dan tawak serta tari pedang 
yang dilakukan secara bergiliran hingga larut malam. 
Suasana suka-cita sangat terasa. Menjelang pagi, 
mangkong tiang dimulai yang disaksikan oleh seluruh 

warga secara bersama-sama, tak terkecuali para tamu. 
Mangkong tiang dilakukan oleh tuai rumah yakni Apai 
Janggut. Ini berlangsung dalam suasana suka-cita. 
“Ritual adat mangkong tiang ini sebagai lambang 
membangunkan tiang-tiang rumah yang sedang lelap 
tertidur setelah pesta semalaman suntuk karena seolah-
olah tiang-tiang tersebut bermimpi menjadi raja,” ujar 
Apai Janggut. Langkah selanjutnya adalah ritual bunuh 
pamali atau potong ayam, dan padam dapur atau 
memakai dapur yang baru. Para tetua dan pelaksana 
ritual adat ini terus mengharapkan kaum muda dan 
seluruh warga Sungai Utik agar memelihara dan 
mewarisi adat-istiadat dan kebudayaan Iban.***                     
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Pulang
Oleh Ade Tanesia 
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Kami memilih jalan kesenian untuk kembali pada 

rahim masyarakat adat yang melahirkan serakan 

kearifan lokal di nusantara ini. 

Dorongan terbesar untuk  menginisiasi proyek  ini 
berangkat dari penghormatan terhadap masyarakat 

adat di nusantara ini, yang seluruh kearifan budaya lokal 
yang dimilikinya  mampu menyeimbangkan kehidupan 
manusia dengan alamnya. Dan kini hampir seluruh wilayah 
adat di nusantara ini sedang terancam akibat investasi 
yang eksplotatif terhadap sumber alam dan mencerabut 
masyarakat dari kebudayaan dan lingkungannya. Dan 
bumi Kalimantan satu diantara wilayah yang disedot 
tanpa akal oleh beragam industri ekstraktif. Istilah bahwa 
Kalimantan adalah “paru-paru dunia” tidak terlalu ampuh 
membangun kesadaran masyarakat di luar Kalimantan 
akan keterancaman ini. Hal yang perlu dilakukan adalah 
datang dan hidup bersama masyarakat adat untuk ikut 
merasakan pergulatan hidup mereka. Peran praktisi seni 
adalah memahami “arsip” hidup dari masyarakat adat 
untuk diekspresikan kembali menjadi karya seni yang 
dihantar kepada publik.  Banyak orang pun mengatakan 
“kesenian tidak akan mengubah apapun. ”Sampai 
saat ini kami yakin, bahwa seni bisa menghantar rasa, 
mempengaruhi perspektif serta mendorong seseorang 
untuk bergerak melakukan perubahan. 

Keyakinan ini pula yang dimiliki oleh seniman yang 
terlibat dalam proyek seni pulang. Bayu Widodo 
(perupa grafis), Wukir Suryadi (musisi dan pencipta 
instrumen), Nunung Prasetyo (fotografi), dengan satu 
semangat yang membara berkenan terlibat dalam 
proyek ini.  

***
16 Agustus 2013 kami tiba di Pontianak.  Malam 
pertama kami dikejutkan oleh dentuman meriam.  
Sederetan meriam karbit telah berjejer di tepi Sungai 
Kapuas, dan masing-masing kampung berlomba 
mempercantik meriam, dan tentu saja membuat 
dentuman yang paling keras. Meriam karbit telah 
menjadi tradisi di tepi Sungai Kapuas, yang biasanya 
diaktifkan saat lebaran, atau pesta-pesta nasional. 
Saat kami datang, Meriam Karbit dilombakan sebagai 
bagian memperingati 17an. Ah beginilah Pontianak 
merayakan hari kemerdekaan. Meriah sekali ! 

Malam penuh dentuman yang memekakkan telinga 
dan mendebarkan jantung telah berlalu. Pagi hari, 
kami sudah berkemas untuk berangkat ke Putussibau. 
Pesawat Kalstar akan membawa kami ke Putussibau 
dan lanjut lagi ke Kampung Sungai Utik. 

Akhirnya seluruh tim berkumpul. Conny Margaretha, 
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Nunung Prasetyo, Bayu Widodo, Wukir Suryadi, dan 
aku sendiri.  Baling-baling pesawat berputar dan roda 
pesawat meninggalkan landasan Bandara Supadio. 
Dari atas, Sungai Kapuas meliuk-liuk, terlihat hutan yang 
semakin sekarat karena dibabat dan diganti dengan 
perkebunan sawit. 

Panasnya Putussibau memanggang kami. Berjarak 
sekitar 647 Km dari Pontianak, Putussibau bisa ditempuh 
dengan jalan darat, sungai, dan udara. Jalan darat 
memakan waktu sekitar 18 jam, sementara melalui 
sungai bisa sampai 4-5 hari. Oleh karena pertimbangan 
waktu dan tenaga, akhirnya kami memilih transportasi 
udara. Dari Putussibau, kami masih harus naik mobil lagi 
selama 2 jam untuk sampai ke Kampung Sungai Utik. 

***

Lengang. Itu yang terasa saat kami memasuki 
kompleks rumah panjang (panjae) Sungai Utik. 
Untuk kali kedua saya menginjak kampung ini. Tak 
pernah terpikir bisa kembali dan bertemu dengan 
Apai Janggut, Tuai Rumah yang sangat kharismatik. 
Setelah menghilangkan rasa penat, dan mengisi perut 
yang lapar, kami pun ngobrol dengan Apai Janggut 
dan Pak  Raymundus Remang, Kepala Desa Batu 
Lintang. Malam pertama di Kampung Sungai Utik 
sungguh berkesan. Petuah dari Apai Janggut mengalir, 
memberikan  makna bagi rumah panjang yang baru 
saja kami injak. 

Di bilik Apai Janggut, setiap pagi Inai (dua adik 
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perempuan Apai Janggut) sudah menyediakan kami teh 
dan kopi. Lalu biasanya Apai akan mengajak kami ke 
dapur sambil berkata “makai….makai” atau “makan…
makan.” Terkadang Apai mengajak dengan bahasa jawa 
“ayo mangan mangan.” Ini momen yang sangat indah, 
karena kami begitu merasakan kebaikan hati keluarga 
Apai Janggut.  Biasanya menjelang sore hari, Apai akan 
mengajak kami ambil sayuran, umbut yang diambil 
langsung dari hutan di dekat kampung. Bahan makanan 
itulah yang langsung dimasak dan menjadi hidangan 
makan malam bersama. Saya teringat apa yang 
dikatakan Apai Janggut “Hutan ini adalah supermarket 
bagi kami. Kami makan langsung dari sayuran yang 
tumbuh di hutan, obat-obatan semuanya ada di sini. 
Misalnya buah ara ini bisa untuk menyembuhkan 
sariawan. Untuk membuat rumah, kami bisa langsung 
ambil dari kayu di hutan" 

Sore hari, selepas warga pulang dari kerja bakti, 
maka kami biasanya diundang untuk minum bersama 
di bilik yang menyediakan saguer. Dalam bahasa 
Iban, minum saguer  bersama disebut dengan istilah 
“ngasap.” Warga mengambil sari dari pohon enau, dan 
mencampurnya dengan raru yang menghasilkan suatu 
minuman sedap dengan kadar alkohol rendah. Saat 
itulah warga berkumpul di bagian belakang bilik, dekat 
dapur, bercerita tentang berbagai hal. Suatu hari ada 
Pak Djiram yang tinggal di bilik no. 13 memperoleh babi 
hutan dari hasil buruannya. Langsung saja babi hutan 
dipanggang dan disantap bersama sebagai tambul 
saguer. Momen ini sangat berkesan untuk kami, karena 
inilah ruang kebersamaan yang diciptakan oleh warga 
Sungai Utik untuk berbagi cerita, pengalaman. 
Kedatangan kami tidak saat gawai, tidak pula saat 
ada upacara tertentu. Kami datang dalam keseharian 
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hidup warga. Saat itu,hampir seluruh warga Sungai 
Utik sedang mengadakan kerja bakti pengerasan jalan 
sepanjang 5 kilometer menuju hulu sungai. Selepas 
pukul delapan pagi, rumah panjang menjadi senyap. 
Dan kembali gaduh saat anak-anak pulang dari sekolah. 

Pada hari ketiga, Bayu Widodo, seniman grafis,  mulai 
menggelar alat cukil kayunya di kaki lima rumah 
panjang. Anak-anak mulai mengerubung ingin melihat 
“barang” baru ini.  Bayu biasanya mulai menggambar 
dan mencukilnya di atas papan kayu yang dibawanya 
dari Jogjakarta. Hasil cetak gambarnya di atas kertas 
sungguh menarik perhatian anak-anak, terutama yang 
berusia SD dan SMP.  Tidak perlu disuruh, anak-anak 
pun mulai terlibat dalam proses pembuatan cukil kayu. 
Anak-anak Sungai Utik sangat cepat belajar teknik 
cukil kayu. Mungkin karena mereka terbiasa dengan 
bahan kayu, juga sudah terampil menggunakan pisau 
untuk mengasah bahan rotan dan batang-batang 
tumbuhan lainnya. Anak-anak semakin tertarik ketika 
hasil cukil kayu itu dicetak di atas kaos. Sehingga 
menjelang sore hari,  semakin banyak warga dari setiap 
bilik  yang berdatangan ke tanju dengan membawa 
kaosnya masing-masing untuk dicetak gambar-gambar.  
Beberapa warga mulai terlibat dengan merangkai kata-
katanya sendiri. Hal yang menarik adalah munculnya 
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perdebatan saat untaian kata tersebut harus dituliskan. 
Pada titik ini, aku melihat betapa pentingnya inventarisasi 
kata yang tertulis atau kamus. Kepunahan sebuah 
bahasa terjadi saat penggunanya semakin susut dan tak 
pernah dituliskan. Ajang workshop ini telah merangsang 
seseorang untuk berpikir tentang bagaimana menuliskan 
kalimat yang digunakannya setiap hari. Sebagai contoh 
bunyi “nggau” seharusnya dituliskan “nggau atau 
enggau,” “menua atau manua,” dan seterusnya. 

Saya sempat bertanya dengan seorang Guru, apakah 
dalam kurikulum SD ada pelajaran bahasa Iban. 
Berbeda dengan di Jogjakarta, bahasa Jawa masih 
menjadi pelajaran wajib yang harus diikuti semua murid 
dari berbagai suku bangsa.Ternyata di sekolah tidak 
ada pelajaran bahasa lokal, dalam konteks ini bahasa 
Iban. Kelak, pelajaran bahasa lokal perlu diperjuangkan 
untuk masuk dalam kurikulum sekolah. Saat ini bahasa 
Iban yang halus sudah jarang dimengerti oleh generasi 
muda. Penting untuk memikirkan adanya pelajaran 
sastra Iban di sekolah. Namun satu hal yang kami 
pelajari, bahwa metode seni mampu memicu suatu 
komunitas untuk menghidupkan “arsip”nya sendiri. 

Hal ini juga terjadi dengan aktivitas Wukir Surjadi 
yang bisa diberi judul “Mencari Kembali Suling Iban.”  
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Wukir Surjadi bukan sekadar musisi yang menggarap 
komposisi, tetapi ia juga seorang pembuat instrumen 
musik. Sehingga tidak heran jika ia sangat tertarik untuk 
membuat alat musik. Ia kerap bertanya-tanya dengan 
siapapun, apakah masih ada suling iban yang tersimpan 
dalam bilik. Oleh karena tidak ada yang memilikinya, 
maka Wukir memutuskan untuk membuat Suling Iban. 
Dalam prosesnya, Ia banyak berkonsultasi dengan Apai 
Janggut untuk menggambar kembali bentuk Suling Iban. 
Dari mulai bentuk, jumlah lubangnya, sampai ikatan 
anyaman di ujung suling tersebut. Tahap selanjutnya, 
saat Apai Janggut mengajak kami ke hutan, maka Wukir 
mulai minta petunjuk jenis bambu yang digunakan untuk 
merancang suling iban. Setelah itu ia mulai memotong, 
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mengasahnya, dan membuat lubang-lubangnya. 
Tahap yang krusial adalah menemukan bunyi. Wukir 
membawa sulingnya kemanapun dan meminta warga 
Sungai Utik untuk mengingat kembali bunyi Suling Iban. 
Jika bunyinya belum cocok, maka Ia akan membenahi 
lagi lubang-lubang suling tersebut.   Ini sangat 
menarik, karena kita tidak bertanya atau mewawancarai 
seseorang untuk menjelaskan definisi sebuah alat 
musik tradisional. Namun dengan melakukan praktik 
pembuatan, maka yang terjadi adalah proses 
keterlibatan banyak orang untuk menemukan kembali 
sebuah “arsip” yang pernah ada dan terlupakan. 
Bersama Bayu Widodo, Wukir pun didaulat untuk 
membagikan ilmunya dalam mata pelajaran "Muatan 
Lokal" di SMP Sungai Utik. 

Melalui fotografi, sebuah “arsip” kehidupan pun bisa 
dimunculkan dari benak komunitas yang memilikinya. 
Setelah mengajarkan teknik dasar fotografi, Nunung 
Prasetyo meminjamkan kameranya pada warga untuk 
memotret lingkungannya. Seringkali kita temui seorang 
fotografer datang ke suatu masyarakat, lalu memotret 
banyak orang yang tidak diketahui namanya. Hal ini 
berbeda ketika warga sendiri yang memotret realitas 
lingkungannya. Ia tahu dengan detil nama-nama yang 
dipotret, bahkan ia bisa menceritakan relasi antara 
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objek yang dipotretnya. Regina misalnya,  dengan 
sangat detail bisa menceritakan relasi persaudaraan 
antara anak yang difotonya.  Di sini komunitas menjadi 
“subjek,” bukan lagi “objek.” 

Sebelum kami pulang, masyarakat pun menancapkan 
plang Keputusan MK No. 35 Tentang UU No. 41 
Kehutanan yang memutuskan bahwa Hutan Adat 
bukan Hutan Negara. Saat memasang plang ini, 
Apai Janggut menyiapkan sesajen yang diletakkan 
di Tersang. Babi pun dipotong, yang darahnya 
akan dituangkan ke tanah.  Ritual sederhana ini 
menunjukkan betapa pentingnya hutan adat bagi 
masyarakat Iban di Sui Utik. 

Masih begitu luas hamparan kebudayaan Iban yang 
perlu digali. Namun satu hal kami belajar bahwa 
penggalian itu harus dilakukan bersama masyarakat 
pemilik kebudayaan tersebut. Arsip bukanlah 
suatu dokumen yang beku, tetapi sebuah materi 
kebudayaan yang terus bergerak mengikuti konteks 
zamannya. Atas dasar pengalaman inilah, kami 
bisa mengatakan bahwa seni merupakan metode 
penggalian pengetahuan bersama dengan cara 
yang kreatif dan menyenangkan, serta membangun 
kepemilikan bersama atas suatu materi kebudayaan. 

Proyek Seni Pulang tentunya tidak akan  berhenti. 
Ini adalah sebuah mimpi bersama komunitas 
tentang menghidupkan dan hidup dari kekayaan 
pengetahuan dan lingkungan yang mereka miliki. 
Segala sesuatu harus dipulangkan kembali kepada 
pemilik kebudayaannya.  Seluruh materi Proyek Seni 
Pulang dikembalikan dan menjadi dokumentasi  bagi 
masyarakat Iban di Rumah Panjang Sungai Utik. *** 
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Pameran Seni Rupa & Launching Album “Tanah to Indai Kitae” 
(Tanah adalah Ibuk Kita): Sebuah Potret Kehidupan Dayak 

Iban Sungai Utik, Kalimantan Barat merupakan presentasi dari 
Proyek Seni Pulang yang memperoleh Hibah KARYA.  Proyek Seni 
Pulang secara khusus bekerjasama dengan Institut Dayakologi 
mengolah arsip mengenai Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik di 
Kabupaten Kapuas Hulu, dan melakukan kunjungan penelitian 
singkat ke wilayah tersebut. Adapun hasil dari Proyek Seni 
Pulang adalah menggelar pameran, launching album musik 
yang mengambil inspirasi dari kehidupan dan kearifan lokal 
masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik.  

Sekitar 200 tamu  mengapresiasi karya pameran ini. Dalam 
pameran ini digelar sekitar 130 foto karya Nunung Prasetyo dan 
Alberto Deo Prawira. Kemudian perupa Bayu Widodo menggelar 
15 karya grafis. Perupa Alit Ambara membuat 3 karya grafis 
yang mengangkat keanekaragaman hayati hutan adat Sungai 
Utik dalam istilah bahasa iban.  Seniman Tato Herpianto 
Hendra,  membuat karya tiga dimensi berbentuk manusia yang 
sekujur tubuhnya dipenuhi tato bermotif iban. Samuel Indratma 
menggelar karya instalasi berupa tumpukan kayu bakar dimana 
materi ini masih digunakan warga di Rumah Panjang Sungai 
Utik. Wukir Surjadi akan membuat instalasi soundscape, dimana 
suara-suara yang direkam selama kunjungan tim ke Rumah 
Panjang (Panjae) Sungai Utik akan diolah menjadi bunyi untuk 
mendekatkan penonton terhadap suasana di Rumah Panjang. 

Pameran Seni Rupa & Launching Album 

“Tanah to Indai Kitae” 

(Tanah adalah Ibu Kita): 
Sebuah Potret Kehidupan Dayak Iban Sui Utik 
Kalimantan Barat 
18-22 Desember 2013 
Museum Affandi, Jl. Laksda Adisucipto
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Pameran ini dibuka oleh John Bamba, Direktur Institut 
Dayakologi dan Herkulanus Sutomo Manna, wakil dari 
masyarakat Iban Sungai Utik, Kalimantan Barat. Dalam 
pidato sambutannya, John Bamba mengucapkan 
terimakasih dan penghargaannya kepada masyarakat 
adat Iban Sungai Utik yang telah berbagi pengetahuan 
kepada teman-teman Proyek Seni pulang. Selama ini 
masyarakat Iban Sungai Utik selalu menerima dan 
memberikan keramahannya pada para tamunya. 
Mereka juga selalu mau berbagi informasi tentang 
pengetahuan yang dimilikinya. John Bamba juga 
menceritakan secara singkat kondisi lingkungan dan 
kebudayaan masyarakat Dayak di Kalimantan yang 
semakin terancam akibat ekspansi industri ekstraktif 
seperti sawit dan pertambangan. Solidaritas diantara 
masyarakat borneo maupun di luar sangat dibutuhkan 
untuk menyelamatkan lingkungan dan kehidupan 

masyarakat di bumi Kalimantan. Herkulanus Sutomo 
Manna, sebagai wakil dari masyarakat Iban Sungai 
Utik juga mengucapkan apreasiasi terhadap pameran 
ini. Sehingga perjuangan masyarakat Iban Sungai Utik 
semakin dikenal dan didukung oleh berbagai pihak. 
Saat pembukaan dan memasuki ruang pameran, 
pengunjung langsung disuguhkan performance dari 
Senyawa (Wukir Surjadi dan Rully) di karya instalasi 
audio Wukir Surjadi.  

Album "Tanah to Indai Kitae" 
Dalam pameran ini juga dilakukan launching Album 
“Tanah to Indai Kitae” berisi 9 karya musik yang 
intinya merespon kerusakan hutan Kalimantan, dan 
menggambarkan bagaimana masyarakat Dayak 
Iban di Sungai Utik berjuang mempertahankan 
hutan adatnya, serta kearifan lokal yang mereka 
miliki terhadap hutannya. Adapun para musisi yang 
terlibat dalam album ini ialah Tomi Simatupang dalam 
lagu Kelapa Sawit, Wukir Suryadi, Ade Tanesia yang 
menulis sebagian lirik dan menyanyikannya, Felix 
Ivan Thambun sebagai pemain sape asal Kalimantan 
Barat, Alexander Haryanto, Teguh Joss, dan Akbar 
Wicaksono. Beberapa lagu diterjemahkan ke dalam 
bahasa Iban oleh Herkulanus Edmundus , pemuda 
Iban Sungai Utik. 

Dalam pameran 
ini juga dilakukan 
launching Album 

“Tanah to Indai 
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masyarakat Dayak 
Iban di Sungai 
Utik berjuang 

mempertahankan 
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serta kearifan lokal 
yang mereka miliki 
terhadap hutannya.



128 129

Lagu Kepala Sawit yang digarap oleh Tomi 
Simatupang dimaksudkan sebagai konteks kondisi 
lingkungan yang sedang terjadi di nusantara, 
khususnya Kalimantan. Lalu disambung dengan  
soundscape yang diolah dari rekaman nyanyian dan 
wawancara dengan Apai Janggut, Tuai Rumah Panjae 
Masyarakat Iban Sui Utik. Dari hingar bingar Sawit, 
maka soundscape ini hendak mengantar pendengar 
untuk memasuki realitas masyarakat adat di bumi 
kalimantan, dalam konteks ini adalah masyarakat Iban 
di Sui Utik. Pernyataan Apai Janggut menggambarkan 
betapa berharganya sumber alam bagi masyarakat 
Iban.

Setelah Soundscape "Tuhan Allah itu Bumi" yang 
digarap oleh Wukir Suryadi, maka lagu "Tahan Lahan" 
hendak menggambarkan perjuangan masyarakat 
adat dalam mempertahankan tanah dan hutan adat 
warisan leluhurnya. Sementara lagu "Ulu Kapuas" 
yang dinyanyikan dalam bahasa Indonesia dan Iban 
merupakan ungkapan masyarakat adat yang meski 
lingkungannya telah hancur, namun tetap akan bangkit 
dan bersemangat membangun hidupnya kembali.  
Lagu instrumental berjudul "Kusampaikan pada 
Leluhur Kalian" merupakan refleksi Wukir Suryadi yang 
dituangkan dalam satu komposisi menarik. 

Lagu "Ngelaboh Pon" dan "Kayu Burung" berasal dari 
teks-teks  hasil rekaman wawancara Insititut Dayakologi. 
Kedua lagu tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia. Lalu dijadikan syair, dan diterjemahkan lagi 
ke dalam bahasa Iban oleh Herkulanus Edmundus, 
pemuda Iban dari Sungai Utik. Kayu Burung adalah kayu 
yang ditanam di tanah keramat, dengan tujuan untuk 
menghindari bencana, dan juga sebuah tanda harapan 
agar panen padi berlimpah. "Ngelaboh Pon" merupakan 
ritual pengucapan syukur sekaligus harapan agar padi 
bertumbuh dengan baik. Sengaja kami menyanyikan 
lagu dalam bahasa Iban, agar terbangun keterikatan 
kultur serta menyebarluaskan bahasa Iban ke publik 
luas. 

Lagu "Bandi Anak Ragai"  mengiisahkan Tuai Rumah 
Panjae Iban di Sui Utik. Beberapa lirik dalam lagu 
ini juga diambil dari kata-katanya yang sangat 
bijak. Untaian kata yang penuh daya ini sengaja  
dimaksudkan untuk  mengingat pesan-pesan Bandi 
Anak Ragai atau Apai Janggut.  Akhirt kata Seluruh 
pameran dan album ini dipersembahkan untuk 
masyarakat Iban Sungai Utik, dan masyarakat adat di 
seluruh nusantara, khususnya bumi Kalimantan. ***

(Penulis, Ade Tanesia) 
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Biodata

Herpianto Hendra, Seniman Tato
Lahir di Sanggau, Kalimantan Barat pada 23 Juni 1982. Herpianto Hendra 
lulus dari Jurusan Kriya, Institut Seni Indonesia Jogjakarta. Aktif di berbagai 
pameran di Indonesia dan Mancanegara. Ia menjadi seniman tamu dalam 
pertemuan “!e Tribes and Tribal Tattoo Expo di Kuching, Sarawak 
Malaysia pada Januari 2011. Juga menjadi seniman tamu di “Florence Tattoo 
Convention Italia” pada bulan november 2011. Lebih lanjut tentang Herpianto 
Hendra:  www.folktattoospace.blogspot.com
http://www."ickr.com/photos/folktattoospace/

Wukir Surjadi , Musisi 
Lahir di Malang, pada 27 Desember 1977. Wukir seorang komposer musik 
eksperimental dan pembuat instrumen yang mayoritas terbuat dari bambu, 
kayu.   Ia bersama rekannya, Rully, mendirikan Grop Senyawa yang telah 
membuahkan beberapa album. Wukir Surjadi aktif melakukan pementasan 
dan residensi di dalam maupun luarnegeri. 

Alberto Deo Prawira, fotografer 
Lahir di Putussibau pada tanggal 22 Desember 1990. Ia berasal dari Suku 
Iban Sungai Utik dan Lanjak.  Lulus dari Jurusan Teknik Informatika, 
Universitas Duta Wacana, Yogyakarta. Alberto Deo Prawira aktif membuat 
karya fotogra#, video, dan tulisan.  Beberapa karyanya meraih kemenangan 
di berbagai ajang lomba dan festival seperti Pemenang utama posting Foto 
@inipohonsaya “Seputar Indonesia”, Pemenang Utama Lomba Karya Tulis 
Plat Jogja 2012, Pemenang Foto Merah Putihku dari WEGO 2012, Pemenang 
ke3 #TanamPaksa Photo Competition Indonesia Menanam, dan lain-lain.  
Seluruh hasil karyanya bisa kita akses di http://borndeo.com/ 
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Bayu Widodo , Perupa 
Lulus dari Jurusan Seni Gra#s, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Karyanya 
menggunakan beragam medium yaitu lukisan, stensil, cukil kayu, sablon, 
dan lain-lain. Bayu Widodo juga sering memberikan workshop gra#s 
kepada berbagai komunitas di Indonesia maupun mancanegara. Ia telah 
melakukan pameran di berbagai galeri di Indonesia dan mancanegara 
seperti Australia, Perancis, Hongkong. Kini Bayu Widodo mengelola sebuah 
ruang alternatif bernama Survive Garage yang menjadi tempat anak-anak 
muda untuk berpameran, berdiskusi, dan berkarya. 

Nunung Prasetyo, Fotografer  
Lahir di Bantul, 19 Januari 1977. Ia lulus dari jurusan Fotogra# FSMR 
Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Aktif melakukan pameran seperti 
Pameran Citra Khatulistiwa, Kepak Sayap Enggang, di Kalimantan Barat. 
Kini Nunung Prasetyo berdomisili di Pontianak dan mendirikan serta 
mengajar di School of Rock Photography (SOR), Pontianak. SOR kini 
menjadi ruang alternatif dalam berkesenian di Kota Pontianak, juga 
penggerak karya-karya fotogra# dari generasi muda Kalimantan Barat. 
Kontak: Alamat : Jl.Komyos Sudarso Gg Semangka 1 / 20 Pontianak Kalbar
Telp / email : 081256775444 , email : sorpontianak@gmail.com

Alit Ambara, Perupa & Desainer Gra!s  
Alit Ambara lahir di Singaraja – Bali pada 1971, lulus dari Institut Kesenian 
Jakarta pada 1993 dari jurusan patung. Begitu lulus kuliah dia mendirikan 
studio desain gra#s Nobodycorp Internationale Unlimited. Pada 1996 
melanjutkan ke Savannah school of Art and design, Amerika Serikat untuk 
mengikuti jenjang S2 dalam sejarah seni rupa. Jejaknya sebagai seorang 
desainer sekaligus pekerja hak asasi manusia dimulai secara tetap sejak 
1998 dengan menjadi pengarah  seni untuk sebuah majalah alternatif yang 
mengangkat isu-isu sosial-budaya Jurnal Media Kerja Budaya. Karya-karya 
Alit Ambara bisa diakses di link http://nobodycorp.org 

Ade Tanesia Pandjaitan, Penulis  
Lahir di Jakarta dan lulus dari Jurusan Antropologi, Universitas Indonesia,. 
Meniti karirnya sebagai penulis di Media Alternatif Aikon, Latitudes Magazine, 
dan di berbagai media massa  lainnya.  Ia juga menggeluti pengembangan 
media berbasis komunitas dengan bekerja di COMBINE Resource Institution 
dan kini di Engage Media. Selain itu, juga aktif menjadi fasilitator untuk 
pelatihan-pelatihan jurnalisme warga dan strategi pengembangan media 
komunitas.  eberapa karya video dokumentasinya dapat diakses di engage 
media dan youtube, diantaranya “Kami Mau Sekolah,” “Agama Kami 
Kaharingan,” “Pemasangan Plang Hutan Adat bukan Hutan Negara,” 
“Sangiang,” "Bandi Anak Ragai." . 

Hendrikus Adam, Penulis 
Adalah aktivis lingkungan asal Ngabang, di Kabupaten Landak, Kalimantan 
Barat, tepatnya di Kampung Nahaya. Kerap menulis seputar isu kebudayaan 
khususnya terkait Masyarakat Adat. Saat ini aktif di WALHI Kalimantan 
Barat.  Pernah menjadi kontributor untuk Majalah DUTA Keuskupan Agung 
Pontianak, juga masih membantu menulis di Majalah Kalimantan Review. 
Selain itu, juga masih aktif menulis dan mengirim naskah di media massa. 
Tahun 2009 turut menyumbangkan naskah untuk buku ”Opini dari Tribune”. 
Buku yang pernah ditulis sendiri maupun bersama rekan dan diterbitkan 
WALHI Kalimantan Barat di antaranya; a) 17 Tulah yang Diwariskan oleh 
Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, terbit tahun 2010, b) 
Potret Buram Sawit Perbatasan: Indonesia-Malaysia, terbit tahun 2012, dan c) 
Kearifan Lokal Tidak Mati, terbit tahun 2013. 

Herkulanus Edmundus, Penerjemah 
Lahir  16 Juni 1983 di Rumah Panjang Sungai Utik, Bilik No. 19, Kalimantan 
Barat. Kini studi di STIE Pontianak untuk jurusan manajemen. Dalam proyek 
ini Herkulanus Edmundus menjadi penerjemah bahasa Indonesia – Iban dan 
sebaliknya. Ia adalah generasi muda Iban  yang tertarik menggali kembali 
kebudayaan leluhurnya.
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Ucapan Terimakasih 
Hibah KARYA 
Institut Dayakologi 
IVAA 
HIVOS 
Ford Foundation 
Museum Affandi 
Bp. John Bamba, Direktur Institut Dayakologi 
Kusnadi, Institut Dayakologi 
Concordius Kanyan, Direktur Lembaga Bela Benua Talino (LBBT)
AMAN Kalimantan Barat 
Conny Margaretha, AMAN KAlbar 
Hendrikus Adam 
Agapitus, AMAN Kalbar 
Masyarakat Iban di Sungai Utik 
Apai Janggut, Tuai Rumah Panjang Sungai Utik 
Bp. Raymundus Remang, Kepala Desa Batu Lintang, Sungai Utik 
Rengga, Kepala Adat Sungai Utik 
Herkulanus Sutomo Manna, Tokoh Masyarakat Iban dari Sungai Utik 
Herkulanus Edmundus, Sungai Utik 
Bapak Bajae, Tokoh Masyarakat Iban dari Sungai Utik
Ibu Kartini, Sungai Utik
Bapak William, Tokoh Masyarakat Iban, Putussibau 
Ibu Samay, Guru di Sungai Utik 
Wukir Surjadi
Felix Ivan Thambun 
Alexander Haryanto 
Teguh RedDot 
Akbar Wicaksono, RedDot 
Alit Ambara 
Bayu Widodo 
Alberto Deo Prawira 
Nunung Prasetyo 
Survive Garage 
Felix EY 
Andreas Okie, Sound Engineer 
Tomi Simatupang 
Yustoni Voluntero 
Putu Sutawijaya 
Dan seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. 
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Ade Tanesia Pandjaitan
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Conny Margaretha 

Herkulanus Edmundus
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