
 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

3

MITOS DAN PERADABAN BANGSA 
 
 
 

Agus Aris Munandar 
Departemen Arkeologi 

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia 
agus.aris@ui.ac.id 

 
 
 

Abstrak 

Mitologi dikenal di berbagai bangsa di dunia, begitu juga di lingkungan etnik-etnik 
yang ada di Kepulauan Nusantara. Dengan berbagai versinya mereka mengingat adanya 
mitos dan legenda yang menguraikan leluhur, asal-usul manusia, dan perbuatan dewa-
dewa di masa purba sehingga menghasilkan keadaan alam semesta seperti sekarang ini. 
Dalam uraian berbagai kisah mitos dan legenda di Nusantara dan beberapa wilayah 
sekitarnya (Australia, Indo China, Filipina, dan Cina selatan) terdapat tema kisah yang 
hampir sama, walupun dengan penuturan yang berbeda. Tema kisah yang sama itu 
adalah tentang adanya lautan yang tenang, banjir besar, pohon kehidupan, pemujaan 
kepada gunung, dan perahu arwah. 

Kajian ini berupaya mengungkapkan makna dari tema-tema kisah yang sama tersebut 
berdasarkan hipotesa telah ada peristiwa besar dalam peradaban manusia di masa purba 
di Asia Tenggara. Peristiwa besar tersebut dialami secara bersama oleh nenek moyang 
etnik-etnik yang hidup sekarang di wilayah Asia Tenggara, dengan demikian mereka 
mempunyai legenda dan mitos yang narasinya memiliki tema-tema yang sama. 

Peristiwa yang dahsyat tersebut agaknya adalah tenggelamnya daratan Paparan Sunda 
yang menghubungkan Asia Tenggara daratan dengan Indonesia bagian barat dan 
Paparan Sahul yang menyatukan Papua dan Australia. Kedua paparan tersebut 
tenggelam pada sekitar 11.600 tahun yang lampau pada zaman geologi akhir Pleistosen 
akibat naiknya permukaan laut. Lapisan es dan salju yang masih menutupi sebagian 
permukaan bumi pada masa itu telah mencair dan menyebabkan naiknya permukaan 
laut, mendatangkan air bah yang menerjang daratan yang lebih rendah dari permukaan 
daratan dan pulau-pulau sekarang di Asia Tenggara. 

Gorys Keraf pada tahun 1991 telah menyatakan hipotesanya berkenaan dengan naiknya 
muka laut yang menenggelamkan negeri asal penutur bahasa Austronesia. Menurutnya 
daerah asal orang-orang Austronesia itu adalah Indonesia barat, di daratan yang telah 
tenggelam. Menyusul pendapat Arysio Santos (1997) dan Stephen Oppenheimer (1998) 
yang kurang lebih menyatakan hal yang sama, namun kajian dan pendekatan yang 
berbeda-beda. Agaknya mitos, legenda, dan dongeng masa lampau di Nusantara bukan 
semata-mata uraian naratif tentang kisah sakral atau pelipur lara, sebab dapat saja di 
dalamnya menyimpan kandungan kebenaran tentang peristiwa purba di masa silam yang 
mempengaruhi perkembangan peradaban setempat. 

Kata Kunci: mitos, legenda, supernatural (adikodrati), Paparan Sunda, dan Austronesia,  
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I 
Di dalam setiap lingkup kebudayaan bangsa-bangsa di dunia, pasti dikenal 

adanya mitologi yang berkenaan dengan dewa-dewa atau makhluk adi kodrati lain. 
Mitologi juga dapat berkenaan dengan leluhur bangsa atau suatu suku bangsa Di Yunani 
dikenal mitologi dewa-dewa yang berperilaku sama seperti manusia, ada cinta, 
persaingan, kebencian, fitnah, upaya mencapai kejayaan dan lain-lain. Panteon dewa-
dewa Yunani sangat banyak jumlahnya dan setiap dewata itu mempunyai kisah  
mitologinya secara khusus. Dalam kebudayaan Mesir kuno juga dikenal mitologi dewa-
dewa dengan kisahnya tersendiri, akan tetapi wujud dewa-dewa Mesir Kuno tidak mirip 
dengan dewata Yunani yang sepenuhnya sama dengan sosok manusia. Dewa-dewa 
Mesir Kuno banyak yang digambarkan berkepala binatang, mungkin untuk 
membahasakan bahwa mereka sebenar adalah makhluk-makhluk supernatural 
(superhuman being). 

Mitologi dewa-dewa India kuno lebih menarik lagi, karena mempunyai cerita 
yang cukup rinci, dilengkapi dengan asal-usul kejadiannya dan terbentuk bersama 
perjalanan sejarah bangsa Arya yang mengembara dalam menggembalakan ternaknya. 
Setelah orang-orang Arya tersebut menetap di daerah Panjab (India Utara) mitologi 
dewa-dewa semakin dimantapkan dan diintegrasikan dalam kitab-kitab suci Veda. 
Agama Veda-Brahmana sebagai pendahulu agama Hindu, sejatinya merupakan 
rangkaian penghormatan kepada dewa-dewa mitologi yang dihubungkan dengan 
kekuatan alam tertentu. Kaum brahmana yang kemudian meneguhkan kedudukan dewa-
dewa sebagai makluk adi kodrati yang pantas disembah. Bersamaan dengan itu kaum 
brahmana secara tidak langsung mengukuhkan juga kedudukannya sebagai strata sosial 
tertinggi dalam masyarakat masa itu. Berkat adanya kuasa kaum brahmana yang sangat 
berlebihan, maka pada sekitar tahun 500 SM muncullah Siddharta Gautama 
mengajarkan agama Buddha yang sejatinya memprotes kekuasaan kaum brahmana yang 
terlalu dominan dalam masyarakat. Demikianlah ketika kedua agama besar dari India 
tersebut memasuki Indonesia segala mitologi dewa-dewanya juga terbawa masuk dan 
dikenal dalam masyarakat Indonesia kuno yang memeluk agama Hindu atau Buddha. 

Mitos, legenda, dan dongeng adalah bagian dari tradisi lisan yang berbentuk 
narasi cerita, uraian cerita itu dituturkan dari generasi ke generasi sebelum akhirnya 
dituliskan dalam kitab-kitab suci. Narasi-narasi tersebut bertutur tentang masa lalu atau 
masa kini yang bersifat menjelaskan fenomena budaya tertentu atau memberi 
pendidikan secara tidak langsung kepada para pendengar tururan lisan atau para 
pembacanya. Menurut William Bascom (1965) terdapat berbedaan antara mitos, 
legenda, dan dongeng. Perbedaan ketiganya secara ringkas adalah sebagai berikut:  
 
Tabel I: Perbedaan antara Mitos, Legenda, dan Dongeng 

BENTUK PANDANGAN 
MASYARAKAT 

WAKTU TEMPAT SIFAT TOKOH 
UTAMA 

 
MITOS 

 
Dianggap sebagai 

fakta 

 
Masa 

silam yang 
jauh 

 
Dunia dewa-
dewa, dunia 

yang lain 

 
Suci 

 
Bukan 

manusia, 
para dewa 

atau 
makhluk 
lainnya 
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LEGENDA 

 
Dianggap sebagai 

fakta 

 
Masa 

silam yang 
tidak 

terlalu 
jauh 

 
Dunia seperti 
sekarang ini 

 
Dapat 

suci dan 
dapat 

pula tidak 
suci 

(profane) 

 
Manusia 

 
DONGENG 

 
Dianggap sebagai 

rekaan belaka 

 
Kapan 

saja 

 
Di mana saja 

 
Tidak 
suci 

 
Bisa manusia 

atau 
makhluk lain 
atau benda 

(Bascom 1965, Sutarto 1997: 14) 
 

Berdasarkan kerangka kajian dari Bascom selanjutnya dibahas perihal kisah-
kisah naratif di Nusantara yang berkenaan dengan mitos, legenda, dan dongeng dari 
masa lalu yang mungkin dapat diambil manfaatkan bagi kajian sosial-kemasyarakatan di 
masa sekarang. Semua kisah dari masa silam tersebut agaknya bukan semata-mata cerita 
hampa belaka, sebab bukan tidak mungkin dibalik uraian mitos, legenda dan dongeng 
tersimpan peristiwa sejarah yang sangat disamarkan atau sengaja disamarkan dengan 
tujuan tertentu, namun tetap layak untuk diingat. 

Kajian singkat ini berupaya untuk menelaah kisah-kisah naratif di Nusantara 
yang sangat mungkin berperanan dengan pembentukan peradaban di Indonesia. Kisah-
kisah tersebut sudah tentu berkembang di berbagai etnik yang hidup di wilayah-wilayah 
yang berbeda. Ada kemungkinan bahwa kisah mitos, legenda, dan dongeng tersebut 
berisikan kenangan dari masa lalu tentang fenomena kebudayaan atau peradaban yang 
telah disamarkan.  

Mircea Eliade pernah menelaah tentang mitos, pendapat Eliade tersebut 
kemudian ditinjau oleh Hary Susanto, menurut Eliade mitos mempunyai bermacam tipe, 
yaitu: (1) Mitos Kosmogoni, (2) mitos Asal-usul, (3) mitos tentang Dewa-dewi, (4) 
mitos Androgini, dan (5) mitos Akhir dunia. Dalam berbagai tipenya tersebut 
sebenarnya mitos dapat dipandang sebagai sejarah yang sakral pada waktu yang awal, 
mitos juga mengungkapkan tindakan kreatif dan makhluk supernatural untuk 
menyatakan kesakralan karya mereka (Susanto 1987: 91). Dalam kehidupan etnik di 
Indonesia kelima tipe mitos tersebut mungkin dapat dikenali dan masih diketahui oleh 
warga etnik tertentu. Kajian ini bertujuan selain untuk mengenali kelima tipe mitos 
tersebut juga mencari makna yang sebenarnya terkandung di dalamnya. Untuk 
kemudian ditarik interpretasi tentang perkembangan kebudayaan masa bahari di 
Indonesia. 

II. 
Setiap etnik di Indonesia mengenal adanya mitos atau legenda tentang asal-usul 

penciptaan dunia dan alam semesta. Etnik-etnik di Indonesia barat hingga timur 
senantiasa mengenal adanya berbagai mitos tentang asal-usul terjadinya alam semesta 
dan penciptaan leluhur  mereka. Berikut diuraikan secara ringkas mitos-mitos yang 
dikenal di berbagai etnik Indonesia baik di Indonesia barat atau timur berdasarkan 
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kajian yang telah dilakukan oleh Harun Hadiwijono dalam bukunya Religi Suku Murba 
di Indonesia (1977): 

1. Mitos dalam masyarakat Suku Daya Ngaju. 

Dikenal adanya dua tokoh dewa yang tertinggi, yaitu Mahatala dan Jata. 
Mahatala disebut juga Hatala, Lahatala, Mahatara dan juga Bahatara Guru, namun 
sebutan aslinya adanya adalah Tingang (burung enggang atau rangkong yang sangat 
mungkin simbol dari Garuda). Mahatala bersemayam di alam atas yang keadaan jauh 
lebih baik dari alam kehidupan manusia. Adapun Jata, mempunyai julukan lain 
Tambon, Bawin, Jata Balawang Bulau artinya “wanita Jata yang berpintukan permata”. 
Jata bersemayam di alam bawah, alam yang ada di bawah alam kehidupan manusia, Ia 
hidup bersama-sama rakyatnya para buaya. Bagi suku Daya Ngaju buaya adalah 
binatang suci yang tidak boleh dibunuh, kecuali jika buaya itu telah membunuh 
manusia. 

Alam semesta terjadi karena perbuatan kedua dewata tersebut dengan cara 
menabrakkan dua bukit/gunung yang masing-masing dihuni oleh mereka. Manusia 
tercipta akibat perkelahian dua burung enggang jantan (Bahatara Guru) dengan enggang 
betina (Jata) yang memperebutkan sebatang pohon kehidupan (pohon hayat), dari kulit 
pohon yang dipatuk enggang betina terciptalah seorang perempuan, sedangkan burung 
jantan mematuk lumut untuk menciptakan seorang lelaki. Perempuan dan lelaki itu lalu 
terapung-apung di dalam perahu dari batang pohon hayat di samudera yang 
pertama. Selanjutnya mereka kawin dan hidup di benua yang diciptakan oleh Mahatala, 
akibat perkawinan itu lalu muncul kehidupan lain, manusia, hewan dan tumbuhan. 

2. Mitos dalam kehidupan Etnik Batak 

Dikenal adanya dewa-dewa penting, yang terpenting disebut Debata Mula Jadi 
na Bolon, kemudian terdapat dewa Tritunggal yang terdiri dari Batara Guru, Soripada 
dan Mangalabulan. Mula Jadi bersemayam di alam atas yang terdiri dari 7 lapisan, Ia 
tiada berawal dan tiada berakhir, Mula Jadi didampingi oleh dua ekor burung layang-
layang dan seekor ayam. Kedua burung layang-layang berfungsi sebagai kendaran 
perahu Mula Jadi, ayam menjadi permaisurinya. Mula Jadi lah yang menciptakan 
Tritunggal dengan tokoh penting Batara Guru, Ia juga menciptakan pohon dunia yang 
dinamakan Pohon Harihari sundung di langit yang tumbuh di Tanah Angkola Jula 
(Batak selatan) dan puncaknya hingga langit. 

Awal penciptaan manusia terjadi setelah Debata Mulajadi menciptakan seorang 
perempuan bernama Sideak Parujar, ia diperintahkan kawin dengan anak lelaki 
Mangalabulan. Ia tidak mau karena lelaki itu, bernama Siraja Uhum, buruk rupa. Sideak 
Parujar turun ke bumi dengan pura-pura mencari ikalan benang yang sengaja 
dijatuhkan. Dia terapung-apung di lautan yang sepi dan tidak mau kembali ke alam 
atas. Mula Jadi melemparkan segenggam tanah ke bawah lalu menjadi tanah yang luas, 
akan tetapi Naga Padoha yang berada di bawah tanah tidak nyaman ia berguling-guling 
supaya melepaskan beban tanah di atas kepalanya. Tanah mulai hancur dan menjadi 
lunak karena bercampur air lautan. 

Naga Padoha berhasil dikalahkan oleh Sideak Parujar dan merantainya dengan 
besi,  Mula Jadi mengirimkan tanah lagi sehingga layak untuk dihuni. Akhirnya Sideak 
Parujar kawin dengan Siraja Uhum yang wajahnya telah dicipta lebih baik. Dari 
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perkawinan itulah dilahirkan umat manusia, dan desa awal yang dibangun bernama Si 
Anjur Mula-mula di lereng bukit suci Pusuk Bukit, sebelah barat Danau Toba. 

3. Mitos dalam kehidupan Etnik Nias 

Dalam mitologi Nias dikenal adanya dua dewa yang dianggap penting, yaitu 
Lowalangi sebagai dewa alam atas, sumber berbagai kebajikan dan Lature Danö, dewa 
alam bawah yang memperlihatkan aspek-aspek negatif. Lowalangi adalah dewa yang 
terpenting, Ia ada di mana-mana dan dapat menghukum orang jahat, ia yang mengetahui 
segala sesuatu. Adapun Lature Danö menyebabkan penyakit, kematian, gempa bumi, 
angin ribut dan berbagai bencana.  

Sebenarnya terdapat kepercayaan bahwa sebelum kedua dewa itu ada telah ada 
dewa-dewa lain yang muncul setelah alam semesta berbentuk kekacauan, kabut dan 
kegelapan. Dewa yang pertama muncul adalah Tuha Sihai yang tinggal di alam yang 
besarnya seukuran rumah dan didukung ke mana-mana oleh angin. Tuha Sihai tinggal di 
alam yang pertama, alam paling atas, ketika Ia tiada dari napasnya tercipta Aloloa 
N’angi yang kemudian tiada, dari kepalanya timbullah pohon dunia yang disebut 
Toro’a. Di pohon itu lalu berkembang 3 taruk, dari taruk paling atas dilahirkan Lowa 
Langi’ dan Lature Danö dan dua roh jahat yang dinamakan dengan Nadayo dan Aföha, 
dari Taruk tengah dilahirkan satu roh baik dan satu roh jahat, sedangkan dari taruk yang 
bawah tidak dilahirkan sesuatu pun. Lowalangi berhasil menciptakan manusia yang 
bernama Sirao, ia hidup di langit lapisan langit ke delapan yang tepat berada di atas 
dunia manusia. Sirao dipandang yang menurunkan manusia, ia adalah nenek moyang 
manusia di dunia. 

Adapun mitos dari wilayah Nias selatan menjelaskan bahwa masa yang paling 
awal alam semesta belum ada, yang ada hanyalah kabut tebal, kemudian kabut itu 
memecah diri sehingga dilahirkan Inada Samihara Luwo (Ibu alam semesta), ialah yang 
menyebabkan adanya penjadian dunia. Samihara Luwo kemudian memecahkan diri, 
dari tubuhnya tercipta Inada Samadulo Hosi, seorang perempuan yang tidak bersuami 
tetapi dapat melahirkan anak, yaitu Lature Danö Towe dan Sabolo Luwe Gögömi, nama 
lain dari Lowa Langi’. Uraian selanjutnya sama dengan mitos di Nias utara, hal yang 
membedakannya adalah bahwa dalam mitos di Nias selatan tidak dikenal adanya Pohon 
Dunia dan dipercaya adanya Ibu awal dari alam semesta, yaitu Inada Samihara Luwo. 

4. Mitos yang dikenal di Sumba 

Di kalangan penduduk Sumba mitos berkaitan erat dengan kepercayaan kepada 
dunia supernatural. Disumba dikenal adanya konsep Marapu yang dijelaskan sebagai 
segala sesuatu yang termasuk dalam dunia gaib atau alam supernatural. Marapu 
dijelaskan dengan bermacam peringkat, yang paling tinggi dinamakan dengan Marapu 
Lyangita (Marapu langit), atau Marapu awange (Marapu awan) yang tidak bersemayam 
di alam manusia, melainkan di alam atas. Marapu dunia atas ini berkuasa atas 
kehidupan dan nasib manusia.  

Marapu lainnya adalah di Sumba barat dinamakan Ina-Kalada dan Ama-Kalada 
(nenek kakek) yang dipercaya sebagai pencipta manusia dalam alam semesta. Di 
bawahnya terdapat Marapu pemerintah yang mengawasi dan melaksanakan tata tertib 
dalam alam, semua tunduk padanya. Menyusul kemudian adalah Marapu Pengawas 
para dewa yang melaksanakan segala yang direncanakan oleh Marapu pemerintah. 
Marapu lainnya adalah Putera Bapa dan Ibu yang berhubungan dengan segala sesuatu 
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dengan dunia manusia, disebut juga Marapu yang datang dan pergi, Marapu ini ada di 
mana-mana. Marapu penting lainnya adalah Marapu kampung yang menjaga kampung 
dan mengizinkan orang-orang tinggal dengan baik di Kampung. 

5. Mitos di Flores 

Di lingkungan suku Riung Flores barat terdapat mitos penciptaan awal alam 
semesta bahwa pada awalnya terdapat seorang perempuan yang bernama Te’ze. Ia 
menjadi ada dengan sendirinya, ia juga mempunyai kuasa atas dirinya, dan Ia dipercaya 
sebagai penyebab dari segala sesuatu. Te’ze berdiam di puncak batu karang raksasa, 
dimana terdapat sebuah pohon besar yang tumbuh dan mempunyai kuasa.  

Pada waktu Te’ze sedang tidur di bawah pohon, jatuhlah sekuntum bunga yang 
dihembus angin. Te’ze dibuahi oleh bunga yang jatuh tersebut, ia mengandung dan 
melahirkan anak lelaki yang diberi nama Lena. Ketika anak itu dewasa ia kawin dengan 
ibunya, dari perkawinan itu berkembanglah banyak manusia yang mengisi muka bumi. 

6. Mitos di lingkungan Etnik Minahasa 

Diceritakan pada mula pertama adalah seorang dewi yang terjadi dari bumi atau 
keluar dari batu sangat besar  yang terbelah, dinamakan dengan Empung Lumimuut. Ia 
dibuahi oleh angin Barat, lalu melahirkan Dewa Matahari yang disebut Toar. Mereka 
lalu berpisah mengembara hingga keduanya bertemu kembali dan menikah, dari 
perkawinan itu dilahirkan para dewa dan umat manusia. 

Lumimuut melahirkan banyak anak, anak terakhir adalah kembar 3 orang, salah 
seorang menjadi pemimpin di alam langit dan 2 orang lainnya menjadi nenek moyang 
yang menurunkan manusia. Ketika manusia bertambah banyak Lumimuut mendirikan 4 
rumah untuk tempat tinggal manusia di 4 penjuru mata angin.  

7. Mitos di kalangan Etnik Toraja 

Etnik Toraja terdiri dari 3 subetnik, mempunyai dewa-dewa dengan nama dan 
berbeda, begitupun tugas dewata itu bermacam-macam. Akan tetapi terdapat mite 
penjadian yang dikenal secara umum oleh etnik Toraja, yaitu bahwa bumi (Lino) 
merupakan dataran rata berbentuk lingkaran yang ditelungkupi oleh lengkung langit 
(Langi). Semula bumi menghampar terlalu luas dan lengkung langit kekecilan untuk 
menutupi hamparan bumi, maka bumi pun berkerut menyesuaikan diri dengan 
lengkungan langit, terjadilah gunung, pegunungan, lembah, ngarai dan bentuk muka 
bumi lainnya akibat perkerutan tersebut. Hubungan antara langit dan bumi dapat terjadi, 
para dewa dapat turun ke bumi dan jiwa orang-orang baik dapat naik ke langit melalui 
pelangi (bianglala), melalui puncak-puncak gunung, pohon tinggi, atau susunan teras 
batu. 

Sebenarnya banyak cerita mite awal terciptanya bumi dan manusia dalam 
kehidupan etnik Toraja, namun berikut diuraikan salah satu saja di antara kisah mite 
yang dikenal oleh mereka. Alatala sebagai sebagai Topeteru (sang Pembentuk) 
membuat sepasang manusia dari tanah liat, setelah ia membuatnya dari kayu dan besi, 
namun gagal. Patung tanah liat sepasang manusia itu pada awalnya belum hidup. 
Kemudian Alatala mengutus tawon untuk menyengat patung-patung tadi, karena 
terkejut patung-patung itu bergerak dan berbicara. Manusia diberi makan dengan beras 
yang diturunkan dari langit, mereka tinggal menanaknya. Di antara beras itu masih 
terdapat gabah, dari gabah itulah kemudian ditanam dan dibudidayakan tanaman padi.  
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Alatala juga menciptakan dewa tertinggi Lai (lelaki) yang tinggal di langit dan 
nDara (anak dara) yang berdiam di bawah bumi. Lai dinamakan juga Bapa Langit dan 
nDara disebut pula Ibu Bumi. Menurut salah satu cerita mitos Toraja Bare’e, semula 
nDara bersemayam  di alam atas bersama-sama dengan tokoh-tokoh dewa lainnya, 
tetapi karena ia melakukan perbuatan hina, lalu diusir ke alam bawah oleh Pue 
mPalaburu (dewa Matahari). nDara diturunkan oleh Pue mPalaburu dengan melalui 
seutas tali, hingga sampai di lautan yang luas dan sepi. Ia diombang-ambing di lautan 
itu sehingga timbul banyak buih menutupi tubuhnya. Buih itu membeku dan menjadi 
tanah yang menutupi nDara. Lapisan tanah itu makin lama-semakin luas dan tebal. 
Ditutupi pohonan dan semak belukar sehingga menjelma menjadi permukaan bumi. 
Para dewa kemudian menurunkan sepasang manusia yang ditugaskan untuk 
membersihkan bumi dan bercocok tanam, kemudian manusia berkembang biak di sana. 

Selain mitos-mitos etnik di Nusantara yang telah dikaji oleh Harun Hadiwijono 
(1977) masih terdapat mitos etnik lainnya yang dikenal di Pulau Jawa. Berikut diuraikan 
secara ringkas perihal mitos penciptaan yang dikenal dalam lingkungan kehidupan etnik 
Kanekes (Baduy) di Banten Selatan dan juga mitos dalam masyarakat Jawa Kuno 
menurut uraian karya sastra. 

8.  Mitos Penciptaan Alam dalam lingkungan Etnik Kanekes 

Tuhan yang maha tinggi disebut dengan Sang Hiyang Keresa atau disebut juga 
Nu Ngersakeun atau Batara Tunggal yang menurunkan 7 Batara leluhur orang 
Kanekes, yang paling sulung disebut Batara Cikal. Sang Hiyang Keresa walaupun 
menurunkan 7 batara, namun bukanlah orang tua dari mereka (Danasasmita 1986: 73). 
Batara Tunggal menciptakan bumi yang berawal dari benda besar yang kental dan 
bening, yang kemudian melebar dan berangsur-angsur mengeras. Pusat bumi terletak di 
Sasaka Pusaka Buana tempat turunnya 7 batara yang bertugas untuk menyebarkan dan 
mendidik manusia. Tempat itu adalah kampung Tantu tempat berkembangnya nenek 
moyang, merupakan tempat inti kehidupan manusia (Garna 1993: 140). 

Mengenai buana atau dunia kehidupan, orang-orang Baduy mengenal adanya 3 
buana, yaitu (1) Buana Luhur atau Buana Nyuncung, adalah angkasa yang luas tak 
terbatas, tempat bersemayaman para batara dan leluhur, (2) Buana Tengah atau Buana 
Panca Tengah tempat tinggal manusia yang hidup dengan keadaan suka dan duka, dan 
(3) Buana Handap atau Buana Larang merupakan dunia di bawah tanah yang tiada 
terbatas luasnya, tempat orang yang disiksa karena waktu hidup di dunia berkelakuan 
jahat (Danasasmita 1986: 77, Garna 1993: 141). Walaupun terdapat bukti-bukti agama 
Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh orang Kanekes terpengaruh oleh agama Hindu dari 
Kerajaan Sunda Kuno, namun ini ajaran dan penciptaan alam semesta berbeda 
uraiannya dengan agama Hindu 

9.  Mitos Asal-usul manusia dan Pulau Jawa 

Dalam kitab Tantu Panggelaran yang bernapaskan agama Hindu di akhir masa 
perkembangannya (abad ke-15 M) dikisahkan bahwa pada mulanya Pulau Jawa kosong 
tiada berpenghuni dan selalu bergetar dan bergerak-gerak karena gempa serta hantaman 
gelombang samudera. Bhatara Jagatpramana memerintahkan Dewa Brahma untuk 
menciptakan manusia lelaki dan Wisnu mencipta perempuan. Mereka kemudian 
dikawinkan dan diturunkan di tanah Jawa, maka lahirnya banyak manusia yang mulai 
hidup di pulau itu. Akan tetapi mereka masih hidup seperti hewan, tidak berpakaian, 
tidak mengenal peralatan, dan juga rumah, belum mengenal bahasa yang dapat 
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dimengerti, tinggal dalam hutan dan masih sederhana kehidupannya. Para Dewa 
kemudian diperintahkan turun oleh Jagatpramana untuk mengajari berbagai kepandaian 
kepada penduduk Jawa masa purba. Manusia Jawa pun berangsur-angsur mencapai 
kehidupan yang maju dan sejahtera (Pigeaud 1924: 58—60). 

Walaupun manusia telah mulai banyak menghuni Jawa, namun pulau itu 
seringkali digoncang dan bergetar tidak tenang karena tidak ada yang pemberatya. 
Sehingga seringkali gelombang samudera membuat Jawa berconcang-goncang dan 
menyebabkan bencana bagi penduduknya. Bhatara Wisnu telah turun ke Jawa dan 
menjadi raja pertama bergelar Prabhu Kandiawan, ia kemudian naik kembali ke 
kahyangan setelah mempunyai 5 orang anak yang akan menurunkan manusia 
selanjutnya.  

Akibat Pulau Jawa sering sekali bergoyang-goyang, maka pendudukanya tidak 
dapat mengembangkan peradaban dengan baik, padahal kelak penduduk pulau itu yang 
akan memimpin dunia manusia. Para dewa kemudian bersepakat untuk memindahkan 
setengah Gunung Mahameru dari India ke Jawadwipa. Gunung itu pun dipotong bagian 
tengahnya, setengah hingga puncak digotong beramai-ramai oleh para dewa terbang 
melayang menyeberangi samudera menuju ke Jawa. Setelah sampai di Jawa sebagian 
dari tubuh gunung itu rontok dan menjelma menjadi gunung-gunung dari wilayah barat 
hingga timur, antara lain menjadi Gunung Wilis, Kelud (Kampud), Kawi, Arjuna, dan 
Kemukus (Welirang). Bagian tubuhnya menjadi Gunung Semeru (Su + Meru = Meru 
yang indah) yang berdiri miring agak ke utara ditopang oleh Gunung Brahma (Bromo). 
Adapun puncaknya dipenggal oleh para dewa dan dihempaskan ke bawah menjadi 
Gunung Pawitra (Penanggungan), demikianlah puncak Mahameru menjadi Gunung 
Pawitra hingga masa kemudian (Pigeaud 1924: 65—66). 

Beberapa cerita mitos dan kepercayaan kepada kekuatan gaib tersebut hanyalah 
sekedar contoh saja bahwa dalam kebudayaan etnik-etnik di Indonesia terdapat kisah 
turun-temurun yang menguraikan asal-usul terjadinya kehidupan dan manusia di muka 
bumi. Sudah barang tentu masih banyak kisah mitos lainnya yang masih belum 
diketahui dan diinventarisasi oleh para peneliti, kisah-kisah tersebut sebenarnya adalah 
khasanah peradaban etnik yang tidak bisa dipandang sebagai kisah sejarah masa lalu, 
melainkan juga harus dimaknai lain dalam peradaban di luar makna kekeramatannya.  

III  

Apabila kisah-kisah mitos dari berbagai etnik di Nusantara tersebut disimak 
secara layak, maka akan dijumpai adanya beberapa tema cerita yang hampir sama. 
Tema terjadinya banjir besar dan adanya pohon yang tinggi sebagai pohon kehidupan 
dapat dijumpai di beberapa kisah legenda atau mitos. Pada dasarnya dalam tema-tema 
mitos penciptaan di Indonesia selalu ada peran kekuatan supernatural yang berada di 
dunia atas (langit) dan yang ada di bawah (bumi). Dua kekuatan itulah yang kemudian 
menyebabkan terjadinya pencipataan manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di muka 
bumi.  

Tema yang juga kerapkali muncul dalam mitos atau legenda dalam etnik-etnik 
Nusantara adalah penghormatan gunung, dijelaskan melalui kisah asal-usul terjadinya, 
kekeramatannya dan juga hubungan gunung sebagai persemayaman leluhur yang telah 
mangkat atau dewa-dewa. Contohnya di Tanah Jawa, setiap gunung dianggap ada 
penunggunya, ingat kisah Mbah Marijan juru kunci Gunung Merapi, atau Gunung 
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Bromo yang dihubungkan dengan legenda Rara Anteng dan Joko Seger, atau terjadinya 
Gunung Tangkuban Parahu di Tatar Sunda yang berkaitan dengan legenda Sangkuriang 
dan Dayang Sumbi. Di Pulau Bali terdapat Gunung Agung tempat persemayaman 
Dewa, Gunung Dempo di Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Pada Tabel II berikut 
disajikan secara ringkas tema-tema yang ada dalam kisah mitos beberapa etnik di 
Indonesia. 

Tabel II: Beberapa Tema Mitos Etnik di Indonesia 

Mitos dari 
Etnik: 

Tema adanya 
Lautan luas 

atau 
Gelombang 

Lautan 

Tema Adanya 
Pohon 

Keramat 

Penghormatan 
kepada 

Gunung/Batu 
besar 

Tema lainnya 

Daya Ngaju X X X Penghormatan 
kepada buaya 

Batak X X _  
Nias _ X _  
Sumba _ _ _ Kekuatan Marapu 

dapat ditemukan di 
mana saja 

Flores _ X X  
Toraja X X X  
Minahasa _ _ X  
Kanekes _ _ X Pembagian 3 dunia 

Jawa 
kuno/Jawa 

X X X Pembagian 3 dunia 

Orang To 
Pembuni 
(Sulsel) 

_  
X 

 
X 

Dewa tertinggi 
menjelma menjadi 

pohon beringin 

Orang Tajio 
(Sulteng) 

 
_ 

 
X 

 
X 

Pemujaan pada 
Doti yang 

bersemayam di 
pohonan dan batu 

besar 

 

Pada Tabel II dapat dilihat secara sepintas tema lautan luas yang tenang atau 
gelombang laut terdapat di beberapa Etnik wilayah Indonesia Barat (Daya, Batak, Jawa 
Toraja). Penghormatan kepada pohon besar atau pohon hayat dijumpai di banyak etnik 
Indonesia barat dan timur, begitupun penghormatan kepada gunung, bukit, batu besar 
juga dijumpai dalam mitos etnik-etnik Indonesia barat dan timur. Sebelum menafsirkan 
data yang tercantum pada Tabel II ada baiknya diperhatikan dahulu kisah legenda yang 
berasal dari etnik Jawa tentang tokoh Aji Saka. 

Di Pulau Jawa terdapat legenda yang sangat dikenal di kalangan etnik Jawa, 
yaitu kisah Aji Saka. Kisah tersebut sejatinya sarat dengan metafora perkembangan 
peradaban di Tanah Jawa akibat adanya akulturasi dari luar. Legenda Aji Saka 
dihubungkan juga dengan asal-usul terjadinya Rawa Pening dan juga terciptanya aksara 
Jawa. Secara garis besar sebagai berikut:  



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
12 

Dikisahkan di awal sejarah Jawa adanya tokoh pangeran muda dari negeri Atas 
Angin yang bernama Aji Saka, ia berangkat dari Atas Angin diiringi oleh dua 
orang abdinya Dora dan Sembada yang sangat setia (dalam varian lain kisah Aji 
Saka, nama abdi itu bisa berbeda). Aji Saka berangkat berlayar menuju ke Pulau 
Jawa, namun sebelumnya dia singgah terlebih dahulu di suatu daerah di wilayah 
Annam, sangat mungkin Champa. Di sana ia berhasil menentramkan kerajaan yang 
sebelumnya dilanda peperangan, ia juga mengajari penduduk negeri itu dengan 
berbagai pengetahuan yang sebelumnya tidak dikenal. Aji Saka kemudian 
meninggalkan Champa dan memerintahkan Dora, salah seorang abdinya untuk 
tinggal di sana, kepadanya diserahi juga keris sakti dengan pesan ia tidak boleh 
menyerahkan keris itu kepada siapapun kecuali kepada dirinya. 

Sesampainya di Jawa, Aji Saka mendarat di pantai utara, ia mendengar dari para 
nelayan bahwa di pedalaman di kota Medang Kamulan berkuasa seorang raja 
bernama Dewata Cengkar yang berperilaku lalim, ia juga mempunyai kebiasaan 
seperti raksasa karena sangat suka makan daging manusia. Aji Saka harus menuju 
ke sana untuk mengalahkan Dewata Cengkar. Ketika kemalaman di perjalanan, Aji 
Saka harus singgah di rumah milik seorang petani yang sedang membuka hutan, ia 
pun diterima dengan baik.  

Selama beberapa hari ia tinggal di rumah petani itu yang mempunyai seorang anak 
gadis. Aji Saka menyaksikan si gadis itu sedang memotong-motong daging hewan 
hasil buruan, namun bukan dengan pisau dari besi, melainkan dengan batu pipih 
yang tajam. Rupanya petani tersebut belum mengenal peralatan logam. Aji Saka 
meminjamkan pisaunya kepada si gadis anak petani dengan pesan jangan 
digunakan untuk memotong apapun di antara kedua kakinya yang terbuka. Nasib 
berbicara lain si gadis lupa pada pesan Aji Saka, maka ketika dia memotong daging 
dengan kakinya yang terbuka, pisau itu masuk kedalam rahimnya. Ia mengadu 
kepada bapak-ibunya, dan petani itu pun mengadu kepada Aji Saka. Sang pangeran 
dari negeri Atas Angin hanya tersenyum dan berkata, bahwa ia akan mengandung 
dan melahirkan anak seekor Ular Naga yang harus dinamai Baru Klinting. Jika 
sudah lahir Baru Klinting harus mencari Aji Saka dan akan diaku anak olehnya. 

Aji Saka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu desa pada siang hari yang 
panas terik. ia meminta air minum kepada penduduk desa, akan tetapi tidak seorang 
pun penduduk desa yang mau member air minum. Hingga sampai di tepi desa ia 
melihat gubug reyot, kembali lagi ia meminta air minum. Pemilik gubug itu 
seorang nenek yang tinggal sendirian, anak cucunya sedang pergi ke luar kampung. 
Si nenek memberi air minum kepada Aji Saka, ia sangat berterima kasih dan 
berpesan supaya si nenek harus segera menaiki lesung kayu penumbuk padinya 
sebab sebentar lagi desa tersebut akan tenggelam dilanda air bah.  

Air bah akan datang sebagai hukuman kepada penduduk desa yang berperilaku 
buruk tidak mau menolong kepada sesamanya yang sedang membutuhkan. Aji 
Saka lalu menancapkan lidi di tanah lapang Desa, ketika lidi dicabut air memancar 
dengan derasnya dari dalam tanah. Si nenek selamat karena menaiki lesung 
kayunya, sedangkan seluruh desa tenggelam menjelma menjadi Danau Rawa 
Pening di dekat kota Ambarawa sekarang. 

Aji Saka memasuki kota Medang Kamulan, ia meminta Sembada abdinya yang 
mengikuti perjalananya ke Tanah Jawa,  untuk kembali ke Champa. Sembada 
diperintahkan untuk mengambil senjata pusaka yang ditinggalkan Aji Saka di 
Champa dan dititipkan kepada Dora. Agaknya Aji Saka lupa pada pesannya kepada 
Dora bahwa senjata itu tidak boleh diserahkan kepada siapapun kecuali kepada 
dirinya sendiri. Sudah pasti ketika Sembada sampai di Champa dan meminta 
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senjata pusaka itu Dora tidak menyerahkannya. Sembada tetap memaksa dan Dora 
bersikukuh mempertahankannya, terjadilah perkelahian seru keduanya meninggal 
karena melaksanakan tugasnya secara setia sebagaimana yang diperintahkan oleh 
tuannya. Mendengar hal itu Aji Saka merasa menyesal dan memperingati peristiwa 
yang menyedihkan itu dengan kalimat “ha na ca ra ka, da ta sa wa la, pa da ja ya 
nya, ma ga ba ta nga” (ada abdi setia yang bertengkar hebat, keduanya sama-sama 
kuat, sehingga keduanya meninggal). Kalimat itu yang kemudian menjelma 
menjadi aksara Jawa yang dipakai meluas di kalangan etnik Jawa. 

Sesampainya Aji Saka di Medang Kamulan, keadaan kota sangat sepi, banyak 
penduduk yang telah mengungsi ke luar kota takut dibunuh dan dijadikan santapan 
oleh Raja Dewata Cengkar. Pada waktu melewati perumahan penduduk, Aji Saka 
mendengar isak tangis seorang perempuan. Ia pun memasuki rumah tersebut dan 
bertanya alasan si perempuan menangis sambil memeluk anaknya yang berangkat 
remaja. Perempuan penduduk Medang Kamulan menjelaskan bahwa ia terlambat 
untuk lari mengungsi, besok giliran anaknya yang akan dibunuh oleh para penjagal 
dan dijadikan santapan sang raja. Mendengar hal itu Aji Saka bersedia 
menggantikan anaknya, ia akan menyerahkan diri untuk dijagal sebagai santapan 
Dewata Cengkar. Aji Saka memerintahkan agar si perempuan dengan anaknya 
menyelamatkan diri malam harinya, pergi mengungsi ke luar kota bergabung 
dengan penduduk lainnya.  

Akhirnya Aji Saka berhadapan dengan Dewata Cengkar, kata Aji Saka sebelum 
kematiannya ia meminta kepada Dewata Cengkar tanah selebar ikat kepalanya. 
Dewata Cengkar menyanggupinya dan menyuruh Aji Saka membentangkan ikat 
kepalanya di alun-alun depan keraton. Dengan disaksikan seluruh pembesar negeri 
ikat kepala pun dibentangkan dan ajaib!, ikat kepala itu melebar ke segala arah. 
Dewata Cengkar dan para hulubalangnya yang berdiri di selatan alun-alun terus 
mundur, dan mundur; sesuai dengan janjinya kepada Aji saka untuk memberikan 
tanah selebar ikat kepalanya. Lama kelamaan Dewata Cengkar sampai di pantai 
selatan Jawa yang curam, raja itu beserta hulubalangnya akhirnya jatuh tercebur ke 
Samudera Selatan yang dalam dan berombak besar. 

Aji Saka tampil menjadi raja Medang Kamulan dengan baik, dan mengajarkan 
banyak kepandaian baru kepada penduduk Tanah Jawa sehingga kehidupan mereka 
menjadi sejahtera. Medang Kamulan adalah kerajaan yang pertama kali berdiri di 
Jawa yang akan mengembangkan banyak kerajaan lainnya.  

Dalam hal kisah Aji Saka di Jawa dapat ditafsirkan bahwa kisah tersebut 
berisikan perlambangan masuknya pengaruh India ke Jawa. Beberapa adegan cerita 
dapat dijelaskan dengan baik sebagai perlambang sesuatu fenomena budaya tertentu 
yang dialami oleh penduduk Jawa Purba. Kisah tersebut sebenarnya bertutur perihal 
keadaan Jawa di awal sejarahnya, pada masa proto-sejarah di awal masuk ke era 
sejarah. Apabila diperhatikan beberapa data berikut beserta tafsirannya, maka akan 
didapatkan gambaran proses akulturasi dan perkembangan peradaban di Jawa. 

a).  Aji Saka:  

Nama tokoh utama cerita berasal dari kata Jawa Kuno “haji” yang artinya raja, 
dan Saka, nama tahun Saka yang sejatinya berasal dari nama suku bangsa Saka yang 
tinggal di India Utara dan mulai menghitung tahun 1 Saka pada tahun 78 sebelum 
Masehi. Jadi Aji Saka sebenarnya berarti “raja dari orang-orang Saka”, mungkin 
seorang dari kaum ksatrya India yang pernah datang ke Champa dan Jawa di awal tarikh 
Masehi. 
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b).  Negeri Atas Angin:  

Adalah sebutan lain untuk India (Jambhudwipa), karena di masa silam para 
pedagang dan pelaut dari India sampai di Nusantara dengan menggunakan angin atas 
yang bertiup dari barat daya-utara di waktu musim penghujan. Negeri asal mereka 
dinamakan Atas Angin. 

c).  Pisau logam yang dipakai oleh keluarga petani:  

Dapat ditafsirkan bahwa orang-orang India (Aji Saka) yang mengenalkan 
peralatan dari besi kepada penduduk Jawa Purba, sebelumnya memang telah dikenal 
benda-benda dari perunggu yang lebih lunak dari besi. 

d).  Pisau yang masuk ke dalam rahim gadis petani:  

Hal ini mudah dijelaskan bahwa telah terjadi perkawinan antara para pendatang 
India dengan perempuan pribumi Jawa Purba. 

e).  Kisah terbunuhnya Dora dan Sembada: 

Jelas metafora dari awal penciptaan huruf Jawa, artinya orang-orang Indialah 
yang pertama kali memperkenalkan aksara kepada penduduk Jawa Purba. Hal ini sesuai 
dengan data lainnya bahwa huruf yang pertama dipakai oleh etnik Jawa Purba adalah 
aksara Pallava dari India. 

f).  Dewata Cengkar yang doyan daging manusia:  

Mungkin metafora keadaan zaman prasejarah di Jawa sebelum datangnya 
pengaruh asing, masih ada kelompok manusia yang melakukan kanibalisme. 

g).  Kekalahan Dewata Cengkar oleh Aji Saka: 

Jelas perlambangan meluasnya pengaruh budaya India di Jawa dan menggeser 
kebudayaan prasejarah penduduk Jawa Purba. 

Secara keseluruhan kisah Aji Saka sebenarnya hendak menyatakan tentang 
masuknya budaya India ke Tanah Jawa, antara lain melalui perkawinan dan penyebaran 
pengetahuannya. Dalam kisah tersebut dapat ditafsirkan bahwa budaya India dibawa 
dan disebarkan oleh golongan kaum ksatrya. Mereka mengalahkan penguasa pribumi 
yang masih berbudaya lama dan melakukan kanibalisme. Orang-orang India pula yang 
mengajarkan kemampuan baca-tulis kepada penduduk Jawa, memperkenalkan peralatan 
besi, dan membentuk pemerintahan yang teratur dalam sistem kerajaan. 

Adalah satu episode cerita yang sukar untuk dijelaskan, yaitu perihal 
tenggelamnya suatu desa akibat merosotnya sifat kemanusian penduduknya, desa itu 
lalu dihubungkan dengan Danau Rawa Pening sekarang. Episode tersebut terasa aroma 
legenda di dalamnya, perihal terjadinya fenomena geografi tertentu misalnya terjadinya 
gunung, danau, bukit, sungai dan sebagainya. Akan tetapi dapat saja episode tersebut 
berasal dari peristiwa yang lebih tua sebelum masuknya pengaruh India ke Jawa, tema 
yang dikemukakannya jelas banjir besar  yang menenggelamkan permukiman manusia. 
Tema banjir besar tersebut ternyata dikenal di beberapa wilayah di Asia Tenggara dan 
Australia, sudah tentu dengan kisah yang berbeda-beda uraiannya, namun tetap inti 
kisahnya adalah tentang air bah. 

Di kalangan penduduk asli Australia (kaum Aborigin) dikenal adanya mitos 
yang menyatakan bahwa jauh di masa silam di dunia ini hidup seekor kodok raksasa. 
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Kodok ini lalu meminum seluruh air yang ada di dunia, sehingga dunia pun kekeringan. 
Lalu keluarlah seekor belut raksasa di depan sang kodok yang menggelepar-gelepar dan 
meliuk-liuk karena kepanasan kekurangan air. Melihat perilaku si belut, kodok raksasa 
tak kuasa menahan tawanya, ia tertawa terbahak-bahak sehingga memuntahkan seluruh 
air secara tiba-tiba ke permukaan tanah. Hal yang terjadi adalah timbulnya banjir besar 
yang menggenangi seluruh muka bumi (Fernand 1995: 9). 

Di kalangan suku bangsa Ifugao di Filipina dikenal adanya dewa tertinggi yang 
dijuluki Kabunian. Ia memutuskan untuk melenyapkan umat manusia dari muka bumi 
karena mereka melupakan pemujaan kepada para dewa. Walaupun demikian tidak 
seluruh manusia akan musnah karena Kabigat, manusia yang senantiasa memuja dewa 
diperingatkan akan adanya banjir besar, maka anak perempuan dan anak lelakinya 
selamat dengan mengungsi ke puncak gunung tertinggi, Kabigat sendiri tewas untuk 
menyelamatkan anak-anaknya. Di wilayah Indochina dikenal adanya mitos tentang 
banjir besar yang datang dari laut,  namun seorang penduduk bernama Sre mengetahui 
akan terjadi bencana tersebut, ia kemudian bersembunyi di dalam tong bersama saudara 
laki-laki dan perempuannya yang percaya kepada cerita akan adanya banjir besar dari 
laut. Ketika air laut naik menggenangi muka bumi, mereka berhasil terapung-apung dan 
terdampar di gunung Yang-La yang tinggi (Fernand 1995: 8—9). 

Di Thailand dikenal juga adanya banjir besar yang datang dari laut, dan hanya 
sepasang manusia yang berhasil selamat dengan cara membuat bahtera. Bahtera itu 
kemudian terangkat sampai di kerajaan Surga. Raja surga menerima mereka dan 
diizinkan tinggal di sana sampai banjir surut dari muka bumi. Ketika banjir telah surut 
sepasang manusia itu dikirimkan kembali ke bumi dengan diberi hadiah sepasang 
hewan kerbau untuk mengolah pertanian.  Di Cina terdapat mitos Yu pahlawan ahli 
pengendali air, mitos itu  menguraikan bahwa di masa silam telah terjadi banjir besar, 
air laut naik hingga ke langit, mengelilingi gunung-gunung dan menenggelamkan 
perbukitan. Tampillah Kouen seorang pahlawan yang mencoba untuk mengatasi banjir 
tersebut dengan membuat dinding di tepi laut, namun gagal. Pahlawan berikutnya 
adalah Yu yang berhasil mengalirkan air dari daerah ketinggian kembali ke laut, 
pekerjaan membuat saluran tersebut memakan waktu 13 tahun lamanya (Fernand 1995: 
9). 

Dalam mitologi Hindu India yang kemudian dikenal juga dalam masyarakat 
Jawa Kuno terdapat mitos tentang Samuderamanthana (pengentalan samudera susu). 
Dalam kitab Adiparwa Jawa Kuno dikenal kisah tersebut disebut dengan Ksirarnawa, 
bahwa pada suatu ketika para dewa dan daitya (raksasa) berunding untuk bersama-sama 
mencari air amerta yang bersifat menghidupkan dan bersifat keabadian (amara). Amerta 
tersebut berada di dalam samudera susu yang harus dikeringkan terlebih dahulu. Para 
dewa dan daitya kemudian memindahkan Gunung Mandara untuk dibenamkan di 
tengah samudera, di dasar gunung terdapat kura-kura raksasa bernama Akupa jelmaan 
Visnu, sebagai alas supaya gunung tidak tenggelam semuanya ke dalam lautan. Lalu 
ular Naga Basuki membelit gunung tersebut beberapa kali, kemudian para dewa 
menarik bagian ekor Basuki dan para daitya menarik-narik bagian kepala Naga itu. 
Gunung Mandara berputar-putar laksana gasing raksasa. 

Pekerjaan tersebut dilakukan dalam waktu yang lama, sehingga air laut 
berangsur-angsur kental dan menyusut airnya. Dari dalam laut di bagian para dewa 
terpental beberapa benda yang kemudian dijadikan milik dewa-dewa antara lain laksana 
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dewa seperti śangkha, cakra, camara, ardhacandra, Dewi Sri dan Laksmi (śakti Visnu), 
kuda Uccaihśrawa, dan lainnya lagi. Akan tetapi di pihak para daitya belum keluar satu 
pun benda yang berasal dari samudera susu. Pada akhirnya keluarlah Dhanwantari 
seraya membawa Śwetakamandalu yang berisi Amerta. Segera diambil oleh para daitya, 
mereka berkata bahwa Amerta untuk mereka sebab para dewa telah memperoleh benda-
benda lainnya. 

Para dewa cemas dan khawatir jika Amerta diminum para daitya, maka mereka 
akan hidup abadi dan menguasai 3 dunia mengalahkan para dewa dan manusia. Alam 
semesta akan berisikan kejahatan dan nafsu angkara murka selamanya. Gunung 
Mandara pun dikembalikan di Tanah Sangkha (Sangkhadwipa). Maka Visnu berpikir 
bagaimana caranya merebut Swetakamandalu dari tangan para daitya. Ia menjelmakan 
dirinya menjadi putri yang cantik. Para daitya langsung jatuh hati pada putri yang jelita 
itu kemudian Amerta dalam kamandalu diserahkan oleh para daitya kepada sang putri 
untuk dipangku. Sekejap saja sang putri menjadi Visnu kembali dan pergi menuju ke 
kahyangan. Menyaksikan hal itu para daitya menyerang kahyangan dan terjadi 
peperangan dengan para dewa. Visnu turun tangan kembali, ia melemparkan senjata 
cakranya untuk memusnahkan daitya. Hampir semua daitya tewas, yang lainnya lari 
menyelamatkan diri. Amertapun berhasil diselamatkan dan disimpan baik-baik oleh para 
dewa di puncak Mahameru (Widyamanta 1968: 43—48). 

Satu kisah mitos lain yang dikenal dalam ajaran Hindu kuno adalah perihal 
Visnu Anantasayin. Kisah tersebut tentunya dikenal di kalangan kaum Vaisnava, mereka 
yang memuja Visnu sebagai dewa utama, sebab dalam kisah Visnu Anantasayin yang 
sangat berperanan dalam penciptaan alam semesta adalah Dewa Visnu. Kisah tersebut 
kurang lebih sebagai berikut: 

Setelah pralaya (kehancuran) besar akibat alam tidak dipelihara yang ada hanyalah 
lautan yang maha luas tiada berujung, sepi tenang, tidak ada angin bertiup, sepi 
tanpa suara apapun. Langit pun berwarna kelam tanpa ada awan, hening datar. Di 
laut yang maha luas itu terdapat Visnu yang sedang tidur berbaring di atas ular 
Ananta yang melingkar-lingkar bagaikan kasur, terapung-apung di lautan luas. 
Visnu tidur cukup lama, puluhan ribu tahun tanpa ada perubahan, sampai pada 
suatu ketika dari pusar Visnu tumbuh kuncup bunga teratai, pada waktu mekar 
duduk lah Dewa Brahma di kelopak padma yang mekar tersebut. Selanjutnya 
Brahma mulai menciptakan alam semesta seisinya (Liebert 1976: 15).  

Berdasarkan kisah mitos tersebut dapat diketahui bahwa Dewa Visnu dipuja 
sekaligus sebagai dewa pemelihara, pencipta, perusak alam. Dewa-dewa lain hanya 
penjelmaan saja dari Visnu termasuk Siva dan Brahma. 

Setelah memperhatikan berbagai kisah mitos yang dikenal di etnik-etnik 
Nusantara dan berbagai penduduk Asia bagian tenggara, Australia dan Cina selatan, 
maka mengemuka beberapa pertanyaan yang meminta jawabnya lebih lanjut. Beberapa 
pertanyaan itu adalah: apa arti dari kisah-kisah mitos suku bangsa yang berkenaan 
dengan banjir besar, lautan luas, dan datangnya air bah?, apakah hal itu suatu kebetulan 
belaka?, jika suatu kebetulan dalam tema yang sama, mengapa dikenal meluas di 
wilayah Asia bagian tenggara? 

Beberapa pertanyaan yang juga perlu dijelaskan adalah: mengapa dalam mitos-
mitos etnik Nusantara juga dominan dijumpai penghormatan kepada pohon hayat 
dengan berbagai namanya?, selain itu juga terdapat pertanyaan menyusul lainnya 
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mengapa berbagai gunung dikeramatkan dianggap sebagai tempat leluhur atau nenek 
moyang suatu etnik, tempat persemayaman hyang, atau tempat tinggal kekuatan 
supernatural lainnya? Deretan pertanyaan tersebut tentu sangat menggoda para peminat 
kajian kebudayaan Indonesia, oleh karena itu mungkin dapat dijawab dengan perspektif 
kebudayaan dan kajian folklore Nusantara.  
 
 

 
Gambar 1: tempat-tempat di Asia Tenggara yang mengenal kisah mitos tentang banjir besar, 

lautan yang maha luas, dan datangnya air bah. 
 

IV  

Dapat dihipotesakan bahwa kisah-kisah mitos itu agaknya berasal dari peristiwa 
sejarah yang sebenarnya pernah terjadi jauh di masa silam. Kisah-kisah mitos tersebut 
sangat mungkin memiliki tema cerita yang benar adanya, bukanlah rekaan belaka. 
Kisah-kisah itu  pasti akan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, sebab 
sebagaimana diketahui bahwa cerita-cerita mitos itu dituturkan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya.  

Dalam penuturan yang berulang dari generasi ke generasi itulah terbuka peluang 
adanya penambahan bumbu penyedap cerita, sehingga kisah-kisah mitos tersebut 
mendapatkan legitimasi akan kekeramatannya. Dengan demikian peristiwa sebenarnya 
yang pernah terjadi diselimuti berbagai kisah tambahan yang membungkus peristiwa 
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sejarah di zaman purbakala, zaman yang paling awal dalam perkembangan umat 
manusia. 

Apabila kisah-kisah tambahan yang membungkus dan yang memperkaya narasi 
mitos dapat diurai, diharapkan ditemukan inti cerita yang mungkin dapat dikembalikan 
kepada upaya untuk mengenang peristiwa yang benar-benar telah terjadi jauh di masa 
yang purba. Dapat kiranya diinterpretasikan bahwa di masa silam memang pernah 
terjadi banjir besar yang melanda wilayah Asia Tenggara. Belakangan ini telah ada para 
ahli yang mengemukakan pendapatnya, bahwa pernah ada banjir besar yang melanda 
dataran rendah di wilayah Asia Tenggara, atau yang sekarang dikenal dengan 
Dangkalan (Paparan) Sunda dan juga dataran rendah yang dahulu menghubungkan 
benua Australia dengan Pulau Papua yang dikenal dengan nama Dangkalan (Paparan) 
Sahul. 

Pada masa Tersier akhir (zaman Pliosen) yang berkembang sekitar 12 juta-2 juta 
tahun yang lalu keadaan muka bumi telah seperti sekarang, namun di beberapa wilayah 
masih ditutupi lapisan es dan salju yang tebal. Masa berikutnya adalah Kuarter yang 
terbagi menjadi dua periode: (1) Pleistosen (2 Juta—11.000 tahun yang lalu)  dan (2) 
Holosen mulai 10.000 tahun lalu. Pada akhir zaman es Pleistosen dan awal Holosen, 
diperkirakan terjadi pemanasan bumi sehingga berangsur-angsur es dan salju mulai 
mencair dan mengisi dataran yang lebih rendah. Masa tersebut diperkirakan terjadi pada 
sekitar 11.600 tahun yang lalu. Dalam pada itu manusia modern (homo sapiens-
sapiens) telah berkembang biak di muka bumi pada sekitar 50.000 tahun yang lalu 
(Howell 1977: 45—49, Santos 2010: 64, 74, Oppenheimer 2010: 100). 

Setelah memperhatikan berbagai kisah mitos dan legenda, serta keadaan geologi 
wilayah Asia Tenggara pada akhir zaman es Pleistosen, maka para ahli menyimpulkan 
bahwa telah terjadi banjir bandang yang disebabkan meluapnya air laut akibat 
melelehnya es dan salju yang menutupi dunia. Banjir bandang itulah yang 
menenggelamkan Paparan Sunda di bagian barat Indonesia (Santos 2010; Oppenheimer 
2010).  

Menurut ahli bahasa, manusia sudah bertutur kata sejak sekitar 40.000 tahun 
yang lalu, dalam pada itu simbol-simbol suara prabahasa mulai berkembang sejak 
10.000—40.000 tahun lalu. Jadi pada kurang lebih 40.000 tahun yang lalu bahasa yang 
sesungguhnya telah terbentuk. Komunikasi dengan menggunakan bahasa tersebut 
menandai bahwa homo sapiens sapiens telah berkembang dan mengisi muka bumi 
(Keraf 1991: 16). Pada masa itulah manusia juga telah mengalami revolusi 
kebudayaannya yang pertama. Mereka telah berhasil mengembangkan cara perolehan 
makanan, tidak hanya sebagai pengumpul makanan yang bergantung kepada alam, akan 
tetapi juga telah mengenal cara bercocok tanam yang paling awalnya, akibatnya mereka 
harus menetap untuk menjaga tanamannya. (Childe 1958: 55—57). 

Dalam upaya mencari negeri asal Bahasa-Bahasa Austronesia, Gorys Keraf 
melakukan kajian melalui pendekatan Linguistik Historis Komparatif. Ia telah 
mempunyai gagasan akibat naiknya air laut yang menenggelamkan paparan Sunda, para 
penutur bahasa Austronesia purba menjadi tersebar seperti sekarang ini (1991). 
Berdasarkan teori landasan migrasi bahasa Keraf  mencoba menjelaskan migrasi yang 
terjadi dalam zaman prasejarah, dari suatu tempat yang dinamakan negeri asal ke 
daerah-daerah baru tempat bahasa-bahasa kerabat sekarang berada Bahasa 
dihipotesakan berkembang dari prabahasa yang dituturkan oleh homo sapiens sapiens 
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pada permulaan perkembangannya, kemudian berkembang menjadi protobahasa dan 
akhirnya menjelma menjadi bahasa. Keraf juga menyatakan: 

     “Teori migrasi dikembangkan pada dua dalil utama, yaitu pertama, wilayah asal 
atau negeri asal bahasa-bahasa kerabat haruslah merupakan suatu daerah yang 
bersinambung. Kedua, jumlah migrasi bahasa yang mungkin direkonstruksi akan 
berbanding terbalik dengan jumlah gerak perpindahan yang terjadi. 

     Dalil pertama memberi suatu dasar untuk menemukan suatu daerah asal yang 
merupakan daerah kesatuan bagi bahasa-bahasa yang terpisah letaknya, daripada 
menerima semua daerah itu secara bersama-sama sebagai wilayah asal. Dalil kedua 
dapat dianggap sebagai “gerak yang paling minimal”. Manusia tidak akan 
berpindah tempat kalau tidak karena terpaksa. Karena itu bila dari sejumlah daerah 
yang dapat dicalonkan sebagai negeri asal, maka daerah dengan jumlah gerak 
perpindahan yang paling sedikit mempunyai peluang yang paling besar sebagai 
negeri asal, tempat asal mula gerak perpindahan” (Keraf 1991: 17). 

 

Keraf menyatakan bahwa dengan berpegangan pada dalil ke-2 sulit kiranya 
untuk menerima pendapat A.H.Keane (1889) yang menyatakan bahwa negeri asal 
bangsa Austronesia adalah daratan Asia. Begitupun juga sulit untuk menerima pendapat 
H.Kern (1889) bahwa orang-orang Austronesia awalnya bermukim di daerah Yunnan 
(Cina Selatan) yang kemudian menyebar ke Asia Tenggara. Keraf juga meragukan 
pendapat Slamet Mulyana (1964) yang menyatakan adanya pengaruh bahasa-bahasa 
dari daratan Asia dalam bahasa Austronesia. Juga menolak pendapat Isidore Dyen 
(1965), intinya hipotesa Dyen menyatakan bahwa daerah Papua Newguinea dan 
Melanesia sebagai negeri asal bangsa dan bahasa-bahasa Austronesia (Keraf 1991: 8—
9, 17—18).  

Dengan memperhatikan data geologi di Asia Tenggara pada akhir masa 
Pleistosen sekitar 15.000 tahun yang lalu ketika Indonesia barat dan daratan Asia 
Tenggara masih dihubungkan oleh Paparan Sunda, dan dengan memperhatikan 
perkembangan prabahasaprotobahasabahasa yang dituturkan oleh homo sapiens 
sapiens (orang-orang penutur bahasa Austronesia); Keraf menyimpulkan bahwa negeri 
asal bangsa dan bahasa-bahasa Austronesia adalah Indonesia sendiri. Ketika es dan salju 
mulai mencair di akhir zaman Pleistosen dan awal periode Holosen, air laut pun naik 
menggenangi Paparan Sunda, para penutur bahasa Austronesia pun mundur ke daerah-
daerah yang lebih tinggi seperti ke wilayah daratan Asia Tenggara, Kalimantan, 
pegunungan di Filipina, dan Asia Timur.  Tempat-tempat pengungsian orang-orang 
Austronesia itulah kemudian menjadi pulau-pulau yang dikelilingi laut yang terjadi 
akibat naiknya permukaan laut. Paparan Sunda sebagai tempat awal penutur 
Austronesia pun tenggelam ke dasar laut baru (Keraf 1991: 18—19). 

Pendapat Gorys Keraf yang telah dikemukakan pada tahun 1991 itupun berlalu 
begitu saja, tidak dipedulikan para ilmuwan Indonesia lainnya. Mungkin pada tahun 
1990-an pemikiran tentang adanya area yang tenggelam akibat naiknya permukaan laut 
belum diperhatikan orang. Begitupun kajian tentang perubahan iklim akibat naiknya 
suhu bumi belum meluas sebagaimana sekarang ini. Sehingga dapat dikatakan pendapat 
Gorys Keraf tersebut telah mendahului zamannya. Ketika Arysio Santos (buku Santos 
dalam bahasa Inggris pertama terbit tahun 1997) menyatakan bahwa telah menemukan 
Atlantis yang hilang di Indonesia akibat naiknya permukaan laut, dan Stephen 
Oppenheimer (karya Oppenheimer dalam bahasa Inggris pertama terbit tahun 1998) pun 
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dengan kajian tersendiri telah menyatakan bahwa ada surga yang hilang di 
AsiaTenggara akibat naiknya permukaan laut,  maka pendapat Gorys Keraf pun harus 
ditempatkan setara dengan hasil kajian dari para ahli tersebut. 

Kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan sebelumnya 
tentang makna air bah, pohon hayat, pemujaan kepada gunung dan dataran tinggi yang 
dikenal dalam mitos dan legenda etnik Nusantara, kiranya dapat dijelaskan bahwa: 

1.  Memang benar dahulu pernah terjadi air bah yang datangnya dari laut. 

Ketika pada akhir masa pleistosen salju dan es yang menutupi sebagian muka 
bumi mencair, mengakibatkan naiknya permukaan laut antara 130—150 m. Naiknya air 
laut itu telah menggenangi Paparan Sunda di barat Indonesia dan juga Paparan Sahul 
yang menghubungkan Australia dan Papua. Peristiwa dahsyat tersebut senantiasa 
dikenang oleh mereka yang selamat dan kemudian menurunkan berbagai etnik 
Nusantara. Kenangan itu kemudian disaput dengan kisah-kisah mitos dan legenda. 
Narasi yang menjelaskan adanya hamparan laut yang tenang, dan sepi jelas merujuk 
kepada peristiwa setelah tenggelamnya dataran luas karena digenangi oleh air laut yang 
naik. Kemudian kekuatan supernatural dengan berbagai namanya mulai menciptakan 
kehidupan baru, 

2.  Pohon Hayat 

Pohon kehidupan, pohon dunia atau pohon besar lainnya yang dipuja dapat 
menyelamatkan manusia dapat ditafsirkan secara sederhana bahwa memang pohon-
pohon besar dan tinggi itulah yang menyelamatkan manusia dengan cara memanjatinya 
ketika air laut naik tiba-tiba menggenangi dataran rendah. Pohon-pohon besar tersebut 
jelas menyelamatkan manusia, oleh karena itulah kemudian dikenang dengan cerita 
mitos adanya pohon suci dengan berbagai namanya (Kalpataru, Parijata, Kalpadruma, 
Toro’a, pohon hayat,  Beringin), pohon-pohon itu kemudian dipandang dapat menjadi 
penghubung antara dunia manusia dan dewa-dewa, sebuah legitimasi kesakralan dalam 
mitologi.  

3.  Penghormatan kepada gunung 

Bukit, dataran tinggi dapat dijelaskan secara mudah pula dalam kaitannya 
dengan peristiwa banjir besar. Jelaslah orang-orang yang ingin selamat dari terjangan 
banjir besar harus mengungsi ke dataran tinggi, terutama di puncak-puncak gunung. 
Selanjutnya dapat diterangkan ketika mitos menyatakan bahwa leluhur etnik X berasal 
dari puncak gunung Y, atau Gunung Z sangat keramat karena di puncaknya 
bersemayam arwah nenek moyang suku tertentu. Orang Melayu pun menyebutkan 
dalam kitab Sejarah Melayu dengan pernyataan: “…Melayu bangsanya, dari Bukit 
Siguntang Mahamiru…”. Di puncak suatu gunung, leluhur etnik dahulu menyelamatkan 
diri dari banjir besar. Akibat adanya tafsiran itu maka tampillah pemikiran yang harus 
ditambahkan sekarang tentang monumen megalitik, bahwa bangunan megalitik yang 
didirikan di puncak-puncak atau lereng gunung, sangat mungkin awalnya didirikan oleh 
nenek moyang yang selamat dari banjir besar, bangunan itu sebagai sarana memuja 
kekuatan adikodrati. Monumen-monumen megalitik itu memang sengaja dibangun di 
daerah yang tinggi agar tidak terkena air bah, pada masa selanjutnya terdapat tradisi 
membangun monumen megalitik untuk memuja arwah leluhur yang telah mangkat dan 
bersemayam di puncak-puncak gunung. 
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Jika saja air bah itu pernah melanda seluruh permukaan bumi pada masa purba, 
maka dapat dipahami sekarang, dengan banyaknya peninggalan arkeologi yang terdapat 
di daerah ketinggian yang sukar didatangi. Monumen-monumen megalitik, serta 
permukiman penduduk masa kuno itu sengaja dibangun di daerah ketinggian agar tidak 
diterjang banjir besar, jika saja di masa kemudian datang lagi air bah dari laut yang 
mungkin akan menenggelamkan muka bumi. 

4.  Tema perahu 

Dalam pada itu Stephen Oppenheimer (2010) telah menemukan tema perahu di 
berbagai situs arkeologi wilayah Asia Tenggara. Ada yang digambarkan dalam bentuk 
lukisan goa prasejarah dan ada pula yang dibentuk sebagai ragam hias pada motif kain. 
Di Wilayah Kalimantan Utara dikenal adanya sejarah lisan yang dituturkan oleh 
penduduk setempat adanya perahu-perahu arwah. Etnik Daya Berawan yang tinggal di 
sekitar Goa Niah yang kaya dengan lukisan goa dengan berbai coraknya, mempunyai 
mitos tentang sungai suci  yang mengalir menyusuri daerah kematian. Konon dataran 
kematian dan sungai tersebut terletak jauh di daerah Paparan Sunda yang sekarang telah 
menjelma menjadi laut. Mitologi yang sama juga dimiliki oleh Etnik Daya Kayan yang 
hidup di wilayah Kalimantan Timur. Hal yang menarik penggambaran perahu arwah 
juga dikenal sebagai motif hias kain tenun di wilayah Nusa Tenggara, dan wilayah 
Indonesia barat lainnya. Pada nekara-nekara perunggu dari Dong-son (Vietnam) juga 
ditemukan motif hias perahu arwah di dinding tubuhnya (Oppenheimer 2010: 112).  
Kiranya dapat dimengerti jika hiasan tema perahu dengan berbagai bentuknya dikenal 
menyebar di wilayah Asia Tenggara. Motif hias perahu tersebut sejatinya adalah bentuk 
kenangan akan masa purba, ketika penduduk yang menghuni Paparan Sunda harus 
menyelamatkan diri dengan menaiki perahu-perahu ketika permukaan air laut naik 
menggenangi daratan. Perahu adalah sarana penyelamat mereka, oleh karena itu tema 
perahu sebagai hiasan cukup dikeramatkan dan dinamakan dengan “perahu arwah”. 

Satu hal lagi berkenaan dengan mitos Samuderamanthana yang termaktub 
dalam kitab Adiparwa Jawa Kuno. Mitos tersebut cukup menarik untuk ditafsirkan, 
sebab inti kisahnya adalah pencarian benda-benda yang dianggap penting dari dalam 
laut, apapun namanya. Agaknya di masa purba setelah Paparan Sunda tenggelam, para 
penghuni paparan itu yang selamat berupaya mencari barang-barang penting yang 
tertinggal  dalam laut yang masih dangkal dan masih keruh tersebut (Samudera Susu), 
karena awalnya daratan yang baru digenangi air laut.  

Para dewa dapat ditafsirkan sebagai penghuni Paparan Sunda yang lebih maju 
peradabannya, sedangkan para daitya adalah simbol dari penduduk pedalaman yang 
bergunung dan masih berhutan rimba lebat, hidup dalam kebudayaan yang masih 
sederhana (dalam berbagai mitos dinarasikan para daitya masih menggunakan peralatan 
dari batu). Penduduk Paparan Sunda yang tenggelam itu kemudian dibantu oleh 
penduduk pedalaman mencari-cari benda-benda berharga dari dalam dataran yang telah 
digenangi oleh air laut. Dalam kisah Samuderamanthana ditemukan berbagai laksana 
yang kemudian dimiliki oleh para dewa serta benda-benda lainnya yang penting bagi 
para dewa. Adapun air amerta awalnya didapatkan oleh para daitya, walaupun dengan 
tipu muslihat amerta itu akhirnya berhasil dimiliki oleh dewa-dewa. Hal itu 
menunjukkan bahwa memang pemikiran para daitya (penduduk pedalaman) masih lugu 
mudah dibodohi oleh para dewa (penduduk Paparan Sunda). Hal penting yang harus 
ditafsirkan adalah air amerta, apakah sebenarnya air tersebut? Mungkinkah hanya 
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simbol upaya melanjutkan peradaban yang telah tenggelam?, penelitian masa 
mendatang yang lebih dalam mungkin dapat mengungkapkannya. 

Berdasarkan kajian ringkas ini dapat diketahui bahwa memang benar terdapat 
kaitan yang erat antara mitos, legenda dan dongeng dengan peradaban masa silam. 
Kisah-kisah tersebut jangan semata-mata dianggap sebagai kisah suci yang harus 
diterima secara dogmatis, melainkan dapat ditelisik lebih lanjut secara mendalam. 
Kisah-kisah keramat tersebut agaknya menyimpan uraian kejadian sebenarnya di masa 
purba, jauh sebelum penduduk Asia Tenggara memasuki zaman sejarah antara abad ke-
2—4 M. Karena peristiwa-peristiwa dalam mitos atau legenda itu sangat jauh di 
belakang masa sejarah, maka entah disengaja atau tidak lalu dibalut dengan narasi yang 
ajaib, luar biasa, di luar batas akal, dengan berbagai kekuatan Adikodrati lainnya. 
Dengan adanya uraian tentang kekuatan adikodrati itulah maka kisah-kisah dari masa 
purba yang intinya kejadian sebenarnya lalu menjelma menjadi kisah mitos dan legenda. 

Di masa mendatang sebaiknya diadakan inventarisasi dan kajian terhadap kisah-
kisah mitos dan legenda yang disimpan dalam ingatan bersama (collective memory) 
etnik-etnik Nusantara, karena sangat mungkin di dalamnya terkandung kisah-kisah 
sejarah, kemajuan peradaban, bencana alam, akulturasi, dan sebagainya. Kajian seperti 
itu mendesak untuk segera dilakukan, sebelum banyak kisah sejenis yang dilupakan atau 
terlupakan karena banyak warga etnik yang tidak peduli lagi kepada dongengan yang 
diturunkan oleh nenek moyang tersebut. 
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