
laporan 

HASIL SURVEY TERHADAP SUKU PUNAN 

PERNJATAAN 

Dalam melaksanakan tugas untuk mengadakan penelitian ter
hadap suku Punan jang hidupnja terasing dipedalaman sungai 
K e I a i j daerah tingkat II Berau, kami telah mendapat bantuan 
dari pedjabat2 pemerintah baik Sipil dan Angkatan Bersendjata 
maupun masjarakat umumnja; atas bantuan tersebut kami merasa 
berkewadjiban untuk menjampaikan utjapan terima kasih jang 
se-besar2nja kepada : 

1. Pemerintah Daerah tingkat I Kalimantan Timur, 

2. Pemerintah Daerah tingkat II Berau, 

3. K o d i m 0902 Berau, 

4. Angkatan Kepolisian Distrik Berau, 

5. Front Nasional tingkat II Berau, 

6. Pantja Tunggal Ketjamatan Kelaij, 

7. Para pedagang jang berusaha disepandjang sungai Kelaij, 

8. Kepala 2 kampung dan kepala adat baik jang berada di
perkampungan2 suku Punan, maupun kampung2 lainnja 
sepandjang sungai Kelaij, 

9. Siapa sadja jang telah memberikan bantuannja. 

Berkat adanja bantuan serta kerdja sama jang baik, tugas berat 
jarrg dipertjajakan kepada kami dapatlah berdjalan lebih lantjar 
dan hingga selesai dengan selamat. 

Hendaknja djalinan kerdja sama jang baik ini untuk waktu2 
jang akan datang dapat kita pupuk terus sehingga kita akan dapat 
lebih banjak berbuat untuk kepentingan masjarakat, terutama jang 
masih terbelakang seperti suku Punan. 

Semoga djasa orang 2 jang telah dengan tulus ichlas membe
rikan bantuannja tersebut, akan mendapatkan gandjaran jang se
timpal dari Tuhan J ang Maha Esa. 

- TEAM SURVEY PUNAN-
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TEAM SU.R.VEY TERHADAP SUKU TBRASING "PUNAN" 
dalam. Ketjam.atan Kelaij, Kabupaten Berau 

Daerah tingkat I Kalim.antan Tim.ur. 

I. Pimpinan merangkap angg. M. Sulaiman Ring (Ktr. Isori) 

Wkl. pimpinan merangkap 
anggota Kresno Hendartono SH (Ktr.Gub.) 

Anggota 2 : 

-dari tingkat I 

-dari tingkat II Berau 

-da.ri Ketjamatan Kelaij 

-djuru bahasa 

II. Object Survey 

III. 1. Methode 

2. Technik pengumpulan 
. data 

3. A I at 2 

IV. Tanggal penelitian 

Diketahui oleh : 

Kantor lnspeksi Sosial Propinsi 
Kalimantan Timur. 
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A. D JAB A R 

M . Ajub Om BA 
M. Aries 
Asran Sjamsuri 

(Ktr. Gub. ) 
(Isori) 
(Isori) 

Abdurrachman Parti (Pem. Dae-
rah Berau) 

M. Dawai (Angg. Kepol. Berau) 
Sukardi (s d a)' 

Sadriansjah (Tjamat Kelaij) 
Mohamad Serka (Buterpra Kelaij) 
E. Nonoh (Ketj. Kelaij) 

Dt. Ruslan (Partikelir) 
A. Parnoto (Pem. Daerah Tk. II 

Berau) 

16 aspek dari penghidupan I kehi
dupan Suku Punan. 

: Diskriptif. 

: angket, wawantjara, home visit, 
freetalk. 

instansi sipil I Angkatan Bersendja
ta, pamong 2 desa, swasta dan 
masjarakat. 

2 Desember 1964 sld 29 Djanuari 
1965. 

Samarinda, 7 Pebruari 1965. 

Te1m Survey thd. Suku Terasing 
Punan. 

PimpinanJ 
t t d 

M. SULAIMAN RING 



Tudjuan Penelitian : 

Ialah untuk menjelami pelbagai aspek dari kehidupan dan 
penghidupan Punan, guna menemukan gambaran konkrit untuk 
menjusun suatu perentjanaan jang teratur dan sistimatis, bagi 
pelaksanaan "project Pembangunan Suku terasing Punan"," jang 
merupakan " pilot project" untuk pembangunan suku 2 terasing 
lainnja di Kalimantan Timur. 

Dari pendekatan 2 jang dilakukan dengan menggunakan me
thode ilmiah, project dapat terdjalan dengan dasar jang kuat 
tanpa mentjoba dan meraba 2 sadja, jang berarti pula eficiensi 
dalam penggunaan tenaga, waktu dan biaja. 

Sekaligus mendjadi tudjuan pula untuk mengumpulkan bahan 2 

guna memperkaja ethnografi Indonesia, jang dapat mendjadi ba
han study peladjar I mahasiswa sebagai kader revolusi jang akan 
terdjun kemasjarakat, hingga dari mereka dapat diharapkan tim
bulnja gagasan 2 dan inspirasi 2 guna kelandjutan dari pelaksanaan 
project jang lebih sempurna. 

Untuk dapat memenuhi tudjuan tersebut diatas, pendekatan 2 

jang dilakukan meliputi aspek 2 : 

I. Sedjarah I asal mula suku Punan, 
2. Gambaran situasi daerah, 
3. Systim Pemerintahanltata laksana desa, 
4. Kehidupan kerochanianlalam pikiran, 
5. Sikles kehidupan ( life cycles ) , 
6. Organisasi kemasjarakatan, 
7. Kehidupan perekonomian, 
8. Masalah sosial, 
9. Norma 2 sosial, 

I 0. Kebudajaan, 
11. Pendidikan, 
12. Hasrat 2 jang menondjol, 
13. Perumahan, · 
14. Kesehatan, 
15. Kesenian, 
16.' Hubungan dengan dunia luar. 

Tjara pelaksanaan penelitian : 

Untuk meneliti suku Punan, kita terbentur pada factor sbb. : 
a. Keadaan suku Punan jang belum dapat menggunakan bahasa 

Indonesia (walaupun ada tetapi sedikit seka1i dan pasif). 
b. Letak perkampungan 2 jang djauh kepedalaman, melalui djalan 

sungai jang sukar dan berbahaja. 
c. Djangka waktu jang disediakan untuk penelitian, relatif 

pendek. 
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d. Kemungkinan adanja rintangan dari pihak2 jang menganggap 
penelitian itu mengganggu kepentingannja. 

Berdasarkan faktor 2 tersebut diatas, penelitian dilakukan da-
lam dua tingkatan jaitu : 1 

1. Penelitian pendahuluan : 

Diadakan diibukota Kabupaten ( Tandjung Redeb) terhadap 
orang2 jang bukan Punan, dan methode jang dipergunakan 
ialah " Experience Survey"; dengan menggunakan informan 
kita dapat: 

a. Meptjek kembali dimana letak kelemahan 2 rentjana jang 
dibuat sebelumnja di Samarinda. 

b. Mengetahui potensi2 jang dapat diikut sertakan guna me
lantjarkan djalannja penelitian, dan djaminan keselamatan 
untuk sampai keobject penelitian (Punan). 

c. Membuat kesimpulan sementara tentang bagian dari segi2 
kehidupan Punan, sehingga sesampainja diobject, ditjek 
kembali kebenarannja. 

Technik pengu:mpulan data jang dipergunakan sbb. : 

a. Angket, jaitu mengisi daftar pertanjaan kepada orang2 

jang dianggap dapat memberikan keterangan. 
b. Wawantjara, . jang dilakukan dengan mengadakan kun

djungan ke-rumah 2, pertjakapan be bas di warung2. 

PENDAHULUAN 

Dalam bulan Desember 1964 sfd Djanuari 1965 oleh "Team 
Survey" jang terdiri atas petugas2 dari Kantor Gubernur Kali
mantan Timur, Kantor Inspeksi Sosial Propinsi Kalimantan Timur, 
diperlengkapi _ dengan petugas2 dari Kantor Pemerintah Daerah 
tingkat II Berau, Angkatan Kepolisian Distrik Berau, Buterpra 
dan Tjamat Kelaij dll, telah dilakukan penelitian sosial terhadap 
Suku Punan Kelaij dalam Kabupaten Berau, Daerah tingkat I 
Kalimantan Timur. 

Peru:musan :masa1ah. Punan adalah Suku Bangsa jang hi
dupnja dipedalaman Sungai Kelaij jang termasuk da1am Ketja
matan Kelaij. Djauhnja letak perkampungan2 mereka, sukar dan 
berbahajanja djalan disungai jang menudju kesana, ditambah pula 
karena mereka itu hidupnja sebagian besar didalam hutan, diba
wah2 pohon, menjebabkan Suku Bangsa tersebut terisolir dan se
dikit sekali menerima pengaruh 1uar. 
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Hidup didalam hutan jang turun temurun menjebabkan Suku 
Punan tidak kuat dengan panas matahari ; mereka berkumpul 
kekampungnja hanja apabila ada kabar akan berkundjungnja 
pedjabat2 pemerintah Ketjamatan; setelah selesai mereka segera 
kembali pula kedalam hutan. 

Hid up tergantung dari bahan 2 makanan jang tersedia dalam 
hutan seperti pelbagai matjam binatang hasil perburuan, buah2an, 
sagu dan umbut rotan ; berladang- berkebun - beternak, belum di
lakukan . .Sambil mentjari makanan dihutan mereka diandjurkan 
pula oleh pihak2 jang memerlukan untuk mentiari/mengumpulkan 
hasil 2 hutan jang berharga seperti : rotan, damar, daging dan kaju 
gaharu; sebagai penukarnja mereka dibawakan garam, tembakau, 
rokok daun-nipah, kain2 badju priafwanita jang sudah djadi, obat~
an gelang dan tjintjin dari perak atau manik2. 

Masalah pendidikan, kesehatan, dan tjita2 untuk masa depan 
jang "lebih baik bagi anak tjutjunja, belum terpikir oleh mereka. 
Segi2 adat jang negatip, tabu 2 dan kepertjajaan kepada " nohon" 
merupakan handicap bagi perkembangan mereka kearah jang lebih 
madju. 

Keahlian,) keterampilan dan gesitnja Punan didalam hutan, 
merupakan stimulans untuk mereka didjadikan alat oleh pengum
pul2 hasil hutan ; mereka diandjurkan untuk lebih lama tinggal 
dihutan agar dapat hasil lebih ba~ak. 

Karepa belum mengenal mata uang, dan tidak adanja pen
didikan jang dimiliki, sering2 pula didalam tukar- menukar tidak 
terdapat keseimbangan nilai barang2 jang ditukarkan dengan pe
nukarnja, dan mereka tak pernah selesai dari hutang. 

Pentingnja masalah. Didalam tjita2 dan gerak bangsa Indo
nesia untuk mentjiptakan suatu "tata masjarakat jang adil dan 
makmur berdasarkan Pantjasila", adanj<1. "kantong2 purba" jang 
berwudjud kelompok masjarakat jang hidup terasing dan terkebe
fakang seperti Suku Punan, merupakan masalah nasional jang sudah 
seharusnja tidak ada lagi dimuka bumi Indonesia; dengan kata 
lain bahwa suku 2 seperti itu harus dibangun agar turut serta me
ngetjap nikmat kemerdekaan setaraf dengan saudara 2~a suku lain
nja dan bersama-sama pula melaksanakan hak dan kewadjibannja 
sebagai warga negara jang bertanggung djawab. 

Sebagai kelompok masjarakat jang terisolir, apakah- mereka 
terkebelakang atau tidak, bukan masalah baginja. Mereka sudah 
merasa puas dengan apa adanja dan hid up menurut tjara mereka; 
tetapi sebagai bangsa dan sebagai manusia terhadap sesamanja, 
adanja mereka tersebut merupakan bagian dari tanggung djawab 
kita untuk membimbing, membombong dan membinanja. 
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Baik dalam hal mempertinggi deradjat bangsa dimata Inter
nasional, maupun dalam membangun negara dan daerah dari segi 
politik, sosial serta ekonomi ; kita meningkatkan taraf penghidupan 
dan kehidupan Punan tersebut besar sekali artinja. 

Penelitian sesungguhnja. 
~ 

Diadakan lima buah perkampungan Punan sepandjang sungai 
Kelaij jaitu : Long Gahim, Long Koluh, Long Lamtjin, Long Pa
laij, Long Suluij I Tuwau. Dua kampung tidak diteliti (Long Tal
djan dan Long Beleu ), karena letaknja djauh kedalam dan pada 
tjabang sungai Kelaij. 

Walaupun Punan mempergunakan satu adat sadja, tetapi 
tidak dipergunakan sistym sampling, karena dimaksudkan untuk 
meneliti lebih djauh kampung2 mana jang masih kuat memegang 
adat, mana jang mengalami keausan adat dan faktor 2 penjebabnja. 

Technik pengumpulan data jang dipergunakan sbb. 

a. Observasi (Observation). 
b. Wawantjara, dengan dikundjungi dan mengundjungi rumah 2 

mereka. 

Untiuk a dan b digunakan "djuru bahasa". 
Untuk menimbulkan suasana pertjaja dari pihak suku Punan 

kepada surveyors, tjara 2 pendekatan (approach) sbb. : 

a. Approach dengan barang 2 tembakau, garam, daun rokok, 
gula 2 dll. 

b. Partisipasi actif, dalam kegiatan 2 mereka. 
c. Memberikan servise pengobatan. 
d. Melakukan perbuatan 2 paedagogis, misalnja : 

memberi tjontoh tjara membersihkan badan. 
memberi tjontoh mempergunakan alat 2 rias : bersisir, berbedak 
bagi wanita dan menggunakan minjak rambut bagi pria. 
mengadjarkan permainan2 baru untuk anak 2 I pemuda 2 dan 
lagu 2 wad jib. 

Anggapan dasar. 

Suku Punan mungkin dan dapat dimadjukan serta dirubah 
tjara hihupnja, tetapi dengan sedikit demi sedikit dan djangka 
waktu relatif pandjang. Program pembangunan terutama harus 
dimulai dari generasi muda, disebabkan karena pada orang tua 2 

kebiasaan · tentang tjara hidupnja jang biasa sudah sedemikian 
rupa mendarah mendaging, sehingga kalau ada perobahan 2 jang 
dianggap melanggar adat serta perobahan physik jang kontras 
akan menimbulkan disamping gangguan kesehatan djuga memung
kinkan setjara barangsur-angsur kedalam hutan. 

8 



Hypothese kerdja. 

Untuk memadjukan suku Punan, perlu diadakan penelitian 
setjara mendalam mengenai berbagai aspek ten tang kehidupan f 
penghidupannja, terutama aspek 2 dimana dapat lebih banjak di
ketemukan nilai 2 negatif jang merupakan handicap bagi perkem
bangan mereka; dari kenjataan 2 jang ditemukan tersebut diha
rapkan mereka dapat dibawa kepada tarap kehidupan dan inteli
gensi jang lebih tinggi. 

I. Sedjarah J asal Suku Punan 

A: Menurut jang diriwajatkan Punan. 
Zaman dahulu diudik Sungai Kelaij terdapat Gunung Kong

Kemun. Dari sepohon durian jang ada diatas gunung itu keluar 
dua orang manusia jaitu Kitkiu (laki 2) dan Kiukit ( perempuan ). 
Pada rambut Kiukit banjak ditemukan kutu. Kitkiu jang melihat 
kutu berkembang biak timbul inspirasinja bahwa mereka berdua
pun harus berkembang biak. 

Mereka mendapat dua orang anak jang dinamakan Miumit 
( laki 2

) dan Mitmiu ( perempuan ). Kedua bersaudara itu kawin 
lagi melahirkan dua orang anak jaitu Bangdje ( laki 2 ) dan Djek
bang (perempuan). Keduanja kawin pula dan beranak dua orang 
laki 2 jaitu Miun dan Bok Saugkup Kawuk. 

Pada suatu hari Miun menebang kaju dan Bok Sangkup 
Kawuk akan membuatnja sebuah perahu; entah mengapa kedua
nja bertengkar, dan Bok Sangkup Kawuk dikapak oleh Miun ta
ngannja sehingga bengkak dan mati, dan kemudian mendjadi bi
natang jang dinamakan Bokwuk ( binatang ketjil, hitam dan 
tangannja bengkok ). 

Dari Miun inilah asal usulnja keturunan Punan hingga seka
rang. Karena ditempat semula tidak ada makanan menjebabkan 
mereka menjebar ke-hutan 2 untuk mentjari makanan dari binatang 
perburuan dan buah 2an. 

B. Menurut .riwajat orang jang bukan Punan 
Dinjatakan bahwa Punan adalah pindahan dari penduduk 

Apaokajan jang ada didaerah Kabupaten Bulongan. Kepindahan 
mereka disebabkan karena kebiasaan f pekerdjaan mereka hid up 
dari binatang perburuan, sedang kalau didaerah Bulongan hutan
nja kurang binatang karena telah dibuka untuk berladang oleh 
suku Apaokajan. 
Sebagian orang meriwajatkan bahwa suku Punan adalah berasal 
dari penduduk pantai daerah Berau jang menjingkir kehutan ka
rena tidak senang kepada pendjadjahan dan peperangan. 
Agar djangan mudah diketemukan mereka mementjar dihutan dan 
hid up dari binatang perburuan dan buah 2an. 
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If. Gambaran situasi daerah 

A. Keadaan geograjis : 

Perkampungan Punan adalah termasuk dalam wilajah Ketja
matan Kelaij, Kabupaten Berau, Daerah Tingkat I Kalimantan 
Timur jang batas 2nja ialah sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatasan dengan Ketjamatan Segah, Kabu
paten Berau, 

Sebelah Timur berbatasan dengan Ketjamatan Sambaliung, 
Kabupaten Berau, 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai, 

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bulongan. 

Dalam Ketjamatan Kelaij mengalir sungai Kelaij jang ber-
muara di Tandjung Redeb; melalui Ketjamatan Sambaliung, 
melintang dari timur kebarat, dan udjungnja hampir sampai ke
perbatasan Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulongan. 

Ibu kota Ketjamatan Kelaij ialah Muara Lasan; dari Muara 
Lasan sungai Kelaij bertjabang dari Utara ke Selatan dimana 
terdapat perkampungan 2 suku Daya Lebu jaitu Merapun, Panaan; 
Merabu, dan Mapulu. 

Urut 2an kampung jang terletak disepandjang sungai Kelaij 
darl Timur ke Barat ialah : 

Urut 2an kampung jang terletak disepandjang sungai Kelaij 
dari Timur ke Barat ialah: 

-Tum bit Melaju penduduk bukan Daya 
-Tumbit Daya , Daya Segai 
-Long Lanuk , Daya Segai 
-Lasan Malaij , bukan Daya 
-Lasan Daya ,, Daya Segai 
-Long Gie , Daya Kenjah Makbaqa 
-Long Duhung 

" 
Punan 

-Long Keluh 
" 

Punan 
-Long Lamtjin 

" 
Pun an 

-Long Poek 
" 

Punan 
-Long Palaij 

" 
Punan 

-Long Tuwau 
" 

Punan. 

Didalam sungai Gie (tjabang sungai Kelaij dari Utara ke
Selatan) terdapat dua buah kampung Punan jaitu Long Taldjan 
dan Long Beleu. 

Gambaran jang lebih djelas mengenai perkampungan Punan 
dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel keadaan perkampungan Punan 
~-

Kampung 
Djumlah Luas perkam- Tinggi dari 
;:umah pungan muka I aut 

Long Duhung 8 buah 150 X 70 m2 ± 700 meter 
Long Keluh 9 buah 11 5 X 30 m2 I 850 meter :c 
Long Lamtjin 8 buah 85 X 25 m2 ± 901 meter 
Long Palaij 11 buah 120 X 50 m2 ± 1300 meter 
Long Suluij 12 buah 150 X 60 m2 ± 1500 meter 

Tjatatan: Ukuran tinggi dari permukaan laut jang terdapat di
tabel, ketjuali Long Lamtjin, dibuat berdasarkan per
hitungan waktu dan djarak jang ditempuh, sebab hanja 
di Long Lamtjin jang terdapat tugu ukuran tinggi dari 
permukaan ]aut. 

Perkampungan didirikan ditepi sungai, dan diantara dua buah 
sungai. Tiap kampung terdapat sebuah pesanggrahanjang didirikan 
Punan atas andjuran pedagang. 

Tjamat Kelaij berkedudukan di Muara Lasan, sedang di-tiap 2 

kampung terdapat pembakal (kepala kampung) atau pengerak (wakil 
kepala kampung). 

Dari kampung Long Gie terus keudik adalah merupakan daerah 
Punan; tanahnja ber-gunung 1 dan 100% ditumbuhi hutan lebat, 
karena Punan adalah manusia pemburu, dan tidak bo1ehjbelum 
mengenal perladangan dan perkebunan. Pada perkampunganll Punan 
terdiri dari 8 s/d 12 buah rumah jang dikelilingi oleh hutan lebat. 

Untuk menudju kedaerah Punan; dari Tandjung Redeb kita 
mendaki ± 30 deradjat dari Long Gahim sampai ke Long Tuwau 
terdapat 3 buah riam, dan ± 350 barasj (tikungan pada kepala batu 
kersik jang deras arusnja). Pada waktu melewati barasj dan riam 
penumpang 2 harus terdjun kesungai menjeret perahu. Lebar sungai 
20-.30 meter, tetapi separo a tau lebih dari Iebar sungai itu terdiri 
dari tanggul 2 batu, sedang bagian jang dapat didjalani perahu/ 
motor ialah dia1urnja jang selebar 1 - 2 meter. 

Kendaraan jang biasa digunakan ialah perahu atau motor 
tempe! dengan kekuatan mesin 20 - 30 PK dengan motoris2 jang 
berani dan terampil dengan dibantu tenaga manusia guna ber
tanggar jang tiap2 perahufmotor 5- 6 orang. 

Konstruksi perahufmotor jang qiasa digunakan ia1ah sempit dan 
pandjang, lunas dari kaju jang dibelah sebagai penahan batu, pan· 
djang bentuknja untuk mentjegah terputarnja perahu terhadap pusaran 
air (pandjang 10-12 meter, Iebar 1 meter) tanpa menggunakan atap. 
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Dari Tandjung Redeb hingga Muara Lasan dapat digunakan 
motor ukuran 31/ 2 ton, sedang dari Muara Lasan sampai ke Long. 
Tuwau, motor jang dapat digunakan ukuran 11/2 - 2 ton. Pada 
waktu air tidak terlalu penuh dan tidak terlalu sedikit (sedang), 
dari Tandjung Redeb kekampung Punan jang terudjung, Long 
'Tuwau, dengan motor tempe! dapat ditjapai dalam tempo 7 ~9 hari, 
dan kalau dengan perahu dajung 20 - 25 hari. 

Sedang pada waktu menghilirnja dengan motor tempe! sampai 
ke Tandjung Redeb dapat ditjapai dengan waktu 3 hari. 

Djalan darat belum ada, dan jang menjulitkan ialah adanja 
pegunungan tinggi dan tjuram sambung menjambung dan tjabang2 

sungai. 

B. Keadaan demografis 

Punan tidak dapat menjebutkan berapa tahun urnurnja, umur 
istri dan anaknja. Umur dihitung menurut djangka waktu rnusim 
buah atau tempat berburu pada "suatu waktu jang lampau, hal ini
pun hanja dapat diingat mereka kepada anaknja jang masih ber
umur satu atau dua tahun; diatas dari itu rnereka sudah sukar 
mengingatnja; Apakah anak mereka sudah berurnur I tahun atau 
belurn, ini mernang penting diingat karena ada hub•mgannja dengan 
pemberian nama sianak; anak jang belurn berurnur 1 tahun atau 
belurn turnbuh gigi tidak perlu diberi nama, karena dianggap belurn 
mendjadi manusia dan kalau mati sebelum umur setahun tersebut 
akan menghabiskan perbendaharaan nama belaka. 

Kedewasaan dilihat dari keadaan physik misalnja untuk anak 
gadis mereka akan dapat dilihat dari besar dan bentuk buah 
dad(\nja, ukuran kedewasaan gadis dibakar dengan api rokok pada 
lengannja, ketjuali itu sarnpai dirnana sudah kepandaiannja meng
anjam lernbutan, mernbuat makan 9an. Untuk pemuda bagaimana 
ketangkasannja berdjalan dihutan, mengarnbil buah 2an dan berburu. 

Walaupun pernuda atau gadis belum memenuhi sjarat rnenurut 
standart kedewasaan diatas, tetapi kalau pemuda dan gadis sudah 
saling menjenangi, perkawinan keduanja sudah boleh dilakukan 
karena saling menjenangi antara pemuda dan gadis itupun menurut 
mereka suatu ukuran kedewasaan karena sudah berani memikul 
tanggung djawab. 

Dari lima buah perkampungan Punan jang diteliti djurnlah 
penduduknja meliputi 538 djiwa, jang terdiri atas laki 2 192 orang 
perernpuan 115 orang, anak laki 2 163 orang, dan anak perernpuan 
131 orang. 

Untuk lebih djelas berapa djumlah !aki2, perempuan, anak laki 1 

dan anak perernpuan ditiap 2 kampung, dapat dilihat dalam tabel 
dibawah ini, jang merupakan pentjatatan langsung jang dilakukan 
di kampung2• 
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Tabel djumlah penduduk dan djenis kelaminnja di Long Suluij, 
Long Palaij, Long Lamtjin, Long Keluh dan Long Gahim 

pada I Djanuari 1965 

Kampung 

L ong Suluij 
Long Palaij 
L 
L 
L 

ong Lamtjin 
ong Keluh 
ong Gahim 

Djumlah 

l laki 2 

I 56 
29 
11 
17 
16 

129 

I p;~:~- ~-· -l-ak_i_
2 
a-~~~ a_pk_er...:..e_m_p_. , djumlah 

52 85 63 254 
26 27 22 104 
11 13 . 17 52 
13 21 16 67 
13 17 13 59 

115 163 131 538 

Sumber dari : Pembakal Long Suluij, Long Palaij, Long Lamtjin, Long 
Keluh dan Long Gahim. 

Dari djumlah 5 38 terse but diatas termasuk : 

a . Seorang Kenjah di Long Suluij jang sudah 14 tahun kawin 
dengan wanita Punan. 

b. Seorang laki 2 Kenjah di Long Keluh jang sudah kawin dengan 
wanita Punan. 

c, Seorang ~anita Kenjah di Long Keluh jang . sudah kawin de
ngan laki 2 Pun an. 

Dari djumlah tersebut pula telah termasuk 133 orang pen
duduk jang ada di Long Tuwau, diudik Long Suluij jang merupa
kan petjahan kampung tersebut, dan 27 oriing dari ·Long Palaij 
jang merupakan petjahan dari Kampung Long Keluh, jang kedua 
kampung tersebut pun diobservir oleh petugas peneliti. 

III. Sistim PemerintahanJTata Laksana Desa 

J ang bertindak selaku Pamong Desa ialah : 
- pembakal = kepala ,kampung 
- pengerak = wakil kepala kampung 

. - kepala adatftua 2 kampung 

Pembakal : ialah orang jang ditundjuk oleh rakjat a tau diangkat oleh 
pemerintah ketjamatan berdasar.kan peraturan pemerintah 

Pengerak : ialah orang jang ditundjuk oleh pembakal, disetudju 
oleh rakjat dan berdasarkan peraturan pemerintah. 

Kepala adatftua2 kampung ialah orang2 jang dipilih oleh rakjat 
dengan persetudjuan pembakal/pengerak. 
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Sjarat 2 untuk mendjadi kepala kampung a.l.: 
a. pandai berbitjara terutama untuk menghadapi petugas peme-

rintah ketjamatan 
b. dapat mengatur penduduk 
c. memiliki kepribadian sebagai pemimpin. 

Sjarat 2 untuk mendjadi kepala adat a.l.: 
a. sudah landjut usia 
b. mengetahui seluk beluk adat peninggalan nenek mojang, me

ngerti akan tanda 2 alam, kudung 2, dan tabu 
c. dalam kehidupan pribadi dan keluarga harus dapat mentjermin

kan bahwa ia adalah penegak adat. 

Tugas 2 kepala kampung a .l.: 

a. bertindak sebagai penjambung lidah penduduk 
b. mendjadi perantara antara penduduk dengan pedagang pe

ngumpul basil hutan atau pembantu 2nja 
c. menentukan waktu dan tempat berusaha untuk seisi kampung 

serta pembagian kelompok 2 mengusah 

Tugas 2 kepala adat a.l.: 

a. memelihara keselamatan penduduk terhadap haP jang tidak 
diinginkan seperti sakit 2, mati, atau ketjelakaan disebabkan 
kemarahan "maktao" dikarena~an adanja pelanggaran 2 adat; 
dan setiap akan pergi mengusah oleh salah seorang kepala 
adat jang tertua, atas nama seluruh penduduk diadakan 
sekedar upatjara sadjen serta membatja mantera, dengan 
meletakkan sebidji telur ajam rebus jang didjepitkan diatas 
kaju jang ditantjapkan ditanah. · 

b. didalam perdjalanan se\a\u memperhatikan adanja tanda 2 

buruk atau baik dari maktao jang disebut "nohon" · 
c. menentukan sikap terhadap orang2 jang melanggar adat. 

Tampak adanja perbedaan tugas antara kepala kampung de
ngan kepala adat, tetapi didalam pelaksanaannja tak ada pemisahan 
kekuasaan; segala sesuatunja dimusjawarahkan oleh mereka selaku 
pamong desa dengan disaksikan o\eh seluruh penduduk terketjuali 
jang sakit. Keputusan jang sudah diambil oleh pamong desa akan 
dilaksanakan oleh penduduk tanpa membantah. 

Administrasi pemerintahan desa belum dikenal, sehingga se
suatunja berdjalan setjara tradisionil berdasarkan adat. 

Tjara 2 bermusjawarah: 

I. Setiap masalah jang akan dibitjarakan dihadiri oleh seluruh 
penduduk, sedang jang akan berbitjara mula 2 tergantung ke
pada persoalannja; kalau persoalan itu berhubungan dengan 
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pernerintahan maka jang berbitjara pertama ialah pernbakal; se
telah masalahnja dikemukakan, pernbakal menjerahkannja kepada 
kepala adat/tua 2 kampung untuk mempertimbangkannja. Dernikian 
djuga kalau masalah itu menjangkut soal adat, maka jang akan ber
bitjara ialah salah satu kepala adat jang tertua usianja. 

Keputusan jang sudah diambil dalam musjawarah itu disampai
kan pula setjara resmi kepada kepala2 keluarga jang selandjutnja 
akan menjampaikan, mendjelaskan serta memperintjinja pula kepada 
keluarganja masing2, walaupun sesungguhnja mereka ada hadir 
disaat musjawarah. 

Kalau ada sesuatu persoalan · jang datangnja dari penduduk 
misalnja rnereka berhasrat untuk pindah karnpung, masalah itu di
sampaikan kepada pembakal jang selandjutnja akan menjampaikan 
p1ala kepada kepala adat. Setelah mendapat keputusan pembakal 
jang akan m~:njampaikanjmengumumkan kepada seluruh penduduk 
tentang disetudjui atau tidaknja masalah jang diadjukan itu. 

Persoalan jang datang dari luar dan diadjukan kepada salah 
seorang anak kampung, sedang persoalan itu belum diadju~n ke
pada kepala kampung atau kepala adat, lebih 2 belum dirnusjawarah· 
kan, anak karnpung tadi tidak akan dapat memberikan djawaban 
tentaug bagaimana pendapatnja atau keinginannja. 

Dernikian pula halnja suatu persoalan jang diadjukan kepada 
kampung 1 jang bukan merupakan "karnpung induk adat," rnaka 
kampung2 lain tersebtit tidak akan dapat pula mernberikan keputus
annja lebih dahulu. Adapun kampung jang dianggap Punan sebagai 
tempat pusat adat ialah Long Suluij jang letaknja diudik sekali. 

IV. Kehidupan KerochanianfAlaJD Fikiran 

Dalam penghidupanfkehidupan se-hari 2 alam fikiran Punan 
dipengaruhi oleh 5 faktor ialah : 

I. Kepertjajaan kepada Maktao 
2. Nohon (njahu) 
3. Adat peninggalan nenek mojang 
4. Kudung (tabu) 
5. Tanda 2 alam. 

I. Kepertjajaan kepada Maktao 

Maktao ialah . roch nenek mojang jang merupakan dzat gaib, 
serta memegang kekuasaan tertinggi dan menguasai kehidupan 
mereka. Ia menjebabkan mereka selamat atau tjelaka, 

Selain Maktao tidak dikenal adanja patung 2 atau dewa2. Pe
njembahan setjara teratur oleh tiap2 orang kepada Maktao tidak 
ada, hanja pada saat 2 tertentu misalnja akan pergi mengusah ke-
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hutan, kepala adatftua 2 kampung jang tertua usianja atas nama 
seluruh penduduk mendoa untuk keselamatan kepada Maktao 
dengan memberikan sadjen sekedarnja berupa telur ajam rebus 
dibelah empat didjepitkan pada udjung kaju berbelah empat, jang 
ditantjapkan ditanah dimuka rumah kepala adat. 

Manusia jang sudah mati, semangatnja (roh) berdjalan me
nudju ke "Kong Pa", dan disana berkumpul dengan semangat 
nenek mojang jang mati terdahulu, serta akan mendjadi Maktao 
pula. Disana merupakan tempat -kehidupan · abadi; pakaian indah, 
makanan enak akan datang dengan sendirinja. 

Dalam perdjalanan menudju ke Kong Pa, memakan waktu jang 
lama dan semangat 2 itu akan mengusah pula sebagaimana halnja 
dengan orang hidup, oleh karena itu djenazah simati barus diberi 
bekal sendjata, pakaian dan lain 2 perlengkapan hid up dengan 
maksud untuk persediaannja selama dalam perdjalanan. 

Pada saat orang Punan baru meninggal, semangatnja masih 
berada ditempatnja meninggal itu sampai djangka waktu 3 bulan. 
Oleh sebab itu tempat tersebut harus ditinggalkan paling sedikit 
3 bulan untuk mentiegah agar jang hidup djangan mati terus me
nerus; karen a menurut kepertiajaan bahwa semangat orang mati 
itu akan mengadjak roh orang jang masih hidup untuk ber-sama 2 

pula kegunung Kong Pa. 

Untuk mendjaga agar selalu dalam perlindungan Maktao, maka 
mereka harus memperhatikan nohon 2, mentaati adat, dan tabu 2 

2. Noh on 

Ialah tanda 2 jang diberikan Maktao melalui binatang2, jang 
-menjatakan bahwa akan datang kedjadian 2 buruk atau baik kepada 
mereka jang me emukan/mendengarkan tanda2 itu. 

Nohon 2 tersebut terdapat diair, ditanah dan diudara. 

Nohon jang ada diair :-Djlau (ikan lele putih) 

Nohon jang ada ditanah :-Djelpin (lipan) 
-Kelgus (halimandan) 
-Lalsiah (ulat bulu) 

Nohon jang ada diudara :-Burung sit (seset) 
-Burung tegis (burung jang mengeluar

kan bunji tik ... tik •.. tik . ' ... ) 
-Burung teldjan 

Karen a hid up mereka sebagian besar diatas tanah, maka jang 
dianggap sebagai radja nohon ialah "djelpin", pelanggaran ter
hadapnja berarti akan membawa "kematian ;" sedang nohon dari 
burung 2 umumnja baik, walaupun mereka rugi waktu untuk me
nunggu beberapa hari. 
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Tjontoh3 pet~ggunaan nohon misalnja : 

a. Mereka membuat perahu; sedang perahu itu dikerdjakan tiba2 
diketemukan djelpin didalamnja, pembuatan perahu itu tak 
boleh dilandjutkan. Demikian djuga pada saat perahu itu sudah 
selesai dan akan dipergunakan, dengan diketemukan djelpin 
didalamnja, perahu itu tidak boleh dipergunakan (dibuang). 

b. Pada waktu memulai perdjalanan akan pergi mengusah, tetapi 
ditengah djalan diketemukan djelpin, ini berarti tanda buruk ; 
djelpin itu harus dimatikan, mereka harus kembali ketempat 
semula selama 15 - 30 hari sesudahnja perdja1anan bo1eh di· 
mulai lagi menudju tempat mengusah tetapi harus menempuh 
djalan lain. 

c. Bila didalam perdjalanan akan mengusah terdengar bunji burung 
"tegis" jang melintas dari kanan kekiri atau sebaliknja: inipun 
merupakan taoda tidak baik; mereka harus kern bali kepang· 
kalan dan bertahan selama 15-30 hari, sesudah itu perdjalanan 
baru boleh dimulai lagi dengan melalui djalan semula dan 
tudjuan tetap. 

d. Ketika akan mengusah, ditengah djalan terd,.ngar bunji bu
rung seset disebelah kanan a tau kiri; ini berarti tanda baik 
perdjalanan akan menguntungkan. Me:eka harus membuat 
lepau darurat disitu dart bertahan sampai 3 hari untuk men
dengarkan lagi apakah selama waktu itu tidak ada tanda 2 jang 
tidak baik. Apabila mendengar nohon baik, a au tidak men
dengar sama sekali, perdjalanan bolch dilandjutkan. 

e. Apabila baru sadja kawin, dan diketemukan "djelpin", ini tanda 
buruk; perkawinan itu tidak boleh dilandjutkan dan harus 
tjerai untuk selamanja, karena maktao tak merestui. 

f. Kalau ketika diperkampungan mereka menemukan· "kelgus" 
hal ini tidak mengandung arti apa 2, tetapi ka1au dalam per
djalanan mengusah binatang tersebut diketemukan, itu me
rupakan tanda baik dalam perdjalanan itu mereka akan 
menemukan pbhon kaju gaharu jang hitam (gaharu nomor 
satu dan mahal harganja). Kelgus tersebut harus dimatikan 
dan kepalanja dibawa. 

g. Pada waktu dalam perdjalanan mendengar bunji burung teldjan 
dikiri a tau dikanan, ini berarti tanda baik; perdjalanan dapat 
dilandjutkan terus asalkan setelah mendengar itu mereka mem
bbat api atau merokok. 

3. Ad at 

Jalah perbuatan 2 jang biasa dilakukan turun temurun setjara 
tradisionil dan merupakan suatu norma jang dipelihara dan ditaati 
bersama. Pelanggaran dan ketaatan kepada adat dihubungkan pula 
dengan ketjelakaan dan keselamatan jang akan diberikan Maktao. 
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. 
Suku Punan beranggapan bahwa nenek moiang mereka mati 

tidak meninggalkan apa 2 untuk anak tju~junja terketjuali adat dan 
daerah tempac mengusah; hal ini menjebabkan mereka sangat kuat 
memegang adat dan segan meninggalkan daerahnja jang katanja 
sudah tertentu untuk tiap kampung. 

lla[2 jang termnsuk adat, antara lain : 

a. Ilarus taat dan tunduk kepada oraug tua ; pe11duduk harus 
taat kepacla pembakalfpengerak dan kepala 2 adat; kampung 2 

jang buka1 merupakan pusat adat tunduk kepada keputusan 
kampung tempat pmat adat (Long Suluij); pelanggarannja akan 
menjebabkan mereka "bmung". Keputusan jang sudah diambil 
oleh orang tua 2 dan pembakal akan dilaksanakan oleh penduduk 
t;mpa memperhitungkan senang susah atau berat ringannja. 

h. Pertjektjokan tidak boleh terdjadi, dan kalaupun terpaksa 
tjcktjok~ maka "jang muda" harus mengalah kepada "jang tua." 

c. Segala bentuk persoalan selalu harus dimusjawarahkan antara 
pemhakal f pengerak dan tua 2 kampung f kepala adat dengan 
disaksikan penduduk; keputusan jang sudah diambil akan di-
laksanakan tanpa membantah. , 

d. Djudjur memegang teguh djandji, tidak boleh mengambil 
milik orang lain. 

e. Isteri harus menghormati suami, kalau suami akan berangkat 
isteri menjedtakan bekal dan mengantarkan segala sesuatunja 
keperahu. Segala pekerdjaan- laki 2 itu adalah pekerdjaan wa
nita djuga, baik dalam hal berburu, membuat sagu, memu
diki sungai jang dera~ atau mentjari buah. 

'Ijontoh: Ketika membuat sagu, tugas iaki 2 ialah menrbang po· 
bon "nanga" dan memo tong udjungnja serta mengum
pulkan disatu tempat, untuk memotong kepada potongan 
jang pendek 2 sampsi mendjadi sagu dan makanan ada
lab tugas wanita, ~edang laki 2 mentjari pohon nanga 
jang lain lagi. 
Pada waktu berburu, tugas laki 2 ialah menjumpit dan 
untuk mengambil binatang jang sudah mati itu adalah 

· tugas wanita. sedang laki 2 mentjari binatang lain lagi 
untuk disumpit. 

f. Makanan jang diclapat ha rus dibagi setjara merata, walaupun 
sama 2 mendapat dan binatang serta buah 2an itu serupa atau 
~epchon, antar mengantar tetap dilakukan. 

g. Tidak bolch marah. Bila ada susuatu jang tidak disenangi, 
jang merasa t!dak senang itu mengunrlurkan dirinja. Kalau 
anak atau isteri bersalah, tidak pernah dimarahi tetapi dibe
rikan nasehat jang baik, dcngc.n mentjeritakan bahajanja orang 2 

jang berbuat kesalahan seperti itu, berdasarkan pengalaman 
nenek mojang. 
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