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ABSTRAK

Mitos memiliki peran bagi kelestarian benda cagar budaya di situs yang ada di Desa Hanggira, Lempe,
dan Bariri. Penelitian ini berupaya mengungkap keberadaan mitos yang berkembang di seputar areal
situs yang ada di tiga desa tersebut dan mengungkap nilai dan peranan mitos bagi kelestarian tinggalan
arkeologis. Metode penelitian yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan,
survey, deskriptif analitik, dan penyajian secara naratif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa
mitos yang berkembang di areal situs yang terdapat di tiga desa tersebut pada umumnya mengisahkan
tentang peristiwa ketokohan dan peristiwa terjadinya suatu tempat yang dianggap pernah terjadi pada
masa lampau. Tinggalan cagar budaya dalam situs-situs itu diyakini sebagai bukti fisik dari peristiwa
sejarah. Nilai-nilai yang terdapat dalam mitos-mitos adalah nilai historis, solidaritas, patriotisme, dan
edukatif. Mitos-mitos itu juga memiliki peran dalam menjaga kelestarian benda cagar budaya yang ada
di situs-situs tersebut, yakni sebagai media untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan sejarah
kolektifnya, menumbuhkan solidaritas sosial, menumbuhkan kebaggaan mereka akan kepahlawan
leluhurnya, dan menumbuhkan kesadaran mereka akan perbuatan negatif yang telah dilakukan oleh
leluhurnya. Adanya kesadaran, kebanggaan, dan keyakinan masyarakat ketiga desa itu memberikan
dampak positif terhadap kelestarian tinggalan budaya megalitik yang ada di sana. Sampai saat ini
masyarakat ketiga desa itu secara bersama-sama menjaga, merawat, dan melestarikan warisan budaya
leluhur mereka itu.
Kata kunci: peranan, mitos, situs, benda cagar budaya, kelestarian

ABSTRACT

Myth has a role for the preservation of cultural heritage material on the site in the village of Hanggira,
Lempe, and Bariri. This study seeks to unreveal the existence of myths that developed around the area
of the site that is in the three villages and uncover the value and role of myth for the preservation of
archaeological remains. The is a literary research by using survey, descriptive analytic, and presentation
of the narrative. Based on the results of the analysis indicate that the myths generally tells about events
and event occurrence of a place that never happened in the past.
Keywords: role, myths, sites, preservation
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A. PENDAHULUAN
UU RI Nomor 11, Tahun 2010,
Tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa
(a) cagar budaya merupakan kekayaan
budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan
perilaku kehidupan manusia yang penting
artinya bagi pemahaman dan pengembangan
sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara sehingga perlu dilestarikan
dan dikelola secara tepat melalui upaya
pelindungan pengembangan, dan pemanfaatan
dalam angka memajukan kebudayaan
nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat; (b) bahwa untuk melestarikan cagar
budaya, negara bertanggung jawab dalam
pengaturan pelindungan, pengembangan,
dan pemanfaatan cagar budaya; (c) bahwa
cagar budaya berupa benda, bangunan,
struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola
oleh pemerintah dan pemerintah daerah
dengan meningkatkan peran serta masyarakat
untuk
melindungi,mengembangkan,
dan
memanfaatkan cagar budaya; dan (d) bahwa
dengan
adanya
perubahan
paradigma
pelestarian
cagar
budaya,
diperlukan
keseimbangan aspek ideologis, akademis,
ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Keempat butir UU
itu secara tegas menyatakan bahwa cagar
budaya merupakan aset budaya bangsa yang
perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik
untuk memajukan kebudayaan nasional dan
kemakmuran rakyat.
Meskipun UU tentang cagar budaya telah
diundangkan, pelestarian dan pengelolaan
cagar budaya sampai saat ini belum maksimal.
Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya
benda cagar budaya yang hilang. Bangunan
cagar budaya, struktur cagar budaya, situs
cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang
rusak akibat pencurian, penggalian secara liar,
dan perawatan yang tidak memenuhi standar.
Kondisi itu perlu diantisipasi secepat mungkin,
sebab apabila tidak hal itu akan berpengaruh
pada putusnya mata rantai sejarah bangsa.
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Sujatmika (2001:286) menegaskan bahwa
tinggalan budaya fisik maupun nonfisik yang
masih dapat diamati hingga sekarang perlu
dilestarikan keberadaannya sebab tinggalantinggalan
tersebut
merepresentasikan
zamannya.
Daerah Sulawesi Tengah merupakan
lokasi yang sangat terkenal dengan
keanekaragaman peninggalan budaya, terutama
peninggalan budaya dari tradisi megalitik.
Daerah pegunungan mulai dari pegunungan
Palu, Napu, Besoa, hingga Bada dipenuhi
dengan hamparan tinggalan budaya megalitik.
Keanekaragaman tinggalan megalitik yang
terdapat di empat pegunungan tersebut yang
menyebabkan para arkeolog asing maupun
domestik tertarik melakukan penelitian secara
intensif dan berkesinambungan dalam upaya
mengungkapkan misteri budaya masa lampau
yang dikandungnya secara tuntas. Berdasarkan
informasi dari Pusat Penelitian Arkeologi
Nasional (2003: 2-4) menyebutkan bahwa
penelitian arkeologis di Lembah Bada, Besoa,
Napu, dan Danau Lindu telah dilakukan Adriani
dan Kruyt pada tahun 1889-1908.
Lembah Napu, Lembah Besoa, Lembah
Bada (berada di Kabupaten Poso), dan Lembah
Palu (berada di Kabupaten Donggala, Sigi, Kota
Palu, dan Parigi-Moutong) merupakan daerah
sebaran tinggalan megalitik yang masingmasing lokasi sebaran memiliki karakteristik
yang berbeda-beda. Tinggalan megalitik di
berbagai situs di Lembah Palu didominasi oleh
tinggalan megalitik yang berupa lumpang batu.
Tinggalan megalitik yang tersebar di Lembah
Napu cukup variatif, di antaranya kalamba,
arca menhir, batu dakon, dan tempayan kubur.
Lembah Bada dan Besoa memiliki tinggalan
megalitik yang paling lengkap, di antaranya
arca menhir, megalit, kalamba, lumpang batu,
palung batu, batu dakon, batu bergores, dan
dolmen (Siswanto, 2002: 1).
Ada
satu
hal
yang
penting
dipertimbangkan dalam upaya pelestarian
adalah melestarikan keberadaan mitos yang
berkembang di dalam masyarakat di sekitar
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situs. Mitos itu adalah cerita asal-usul suatu
bangsa, dewa, pahlawan zaman dahulu, cerita
mengandung penafsiran tentang asal-usul
semesta alam, manusia, dan bangsa, dan cerita
yang mengandung arti mendalam, serta cerita
yang mengungkapkan kegaiban. Menurut yang
empunya mitos, cerita itu dianggap benarbenar terjadi (Santosa, 2010: 99-100). Jadi, di
dalam mitos terdapat ide, konsep, kepercayaan,
sejarah, dan kegaiban yang dianggap pernah
ada dan terjadi di muka bumi ini oleh suatu
kolektif. Keyakinan dan kepercayaan sebuah
kolektif terhadap mitos inilah yang penting
dimanfaatkan dan dikembangkan dalam
rangka upaya pelestarian tinggalan budaya
yang terdapat dalam situs. Hal ini sesuai
dengan pendapat Danandjaja (1984: 140141) yang menyebutkan bahwa genre prosa
rakyat ini memiliki fungsi, (1) sebagai sistem
proyeksi, (2) sebagai alat pengesahan pranata
sosial dan lembaga kebudayaan, (3) sebagai
alat pendidikan masyarakat, dan (4) sebagai
kendali masyarakat.
Penelitian ini berupaya mengungkap
keberadaan mitos dan peranannya bagi
pelestarian benda cagar budaya pada situs yang
ada di Lembah Besoa. Mitos yang dijadikan
objek analisis adalah mitos yang berkembang
pada situs-situs di Lembah Besoa, khususnya
di situs Entovera, Tunduwanua, Padang
Hadoa, dan Padang Pokekea yang berada di
Desa Hanggira; situs Padang Taipa, Padalalu,
Potabakoa, dan Watumodula yang berada di
Desa Lempe; dan situs Padang Taipa yang
berada di Desa Bariri. Sedangkan, mitos yang
berkembang di situs Tadulako, Mungku Dana,
dan Bukit Marene yang terdapat di Desa Doda
telah diteliti oleh peneliti sendiri dari aspek
keberadaan dan fungsi mitos. Dengan demikian,
penelitian ini hanya mengkaji peranan mitos
yang berkembang di situs-situs yang berada
di Desa Hanggira, Lempe, dan Beriri bagi
kelestarian situs/benda cagar budaya yang ada
di tempat itu.
Sehubungan dengan itu, ruang lingkup
permasalahan pada penelitian ini dibatasi

pada tiga pokoh permasalahan, yakni. (1)
Mitos tentang apa saja yang berkembang di
wilayah situs cagar budaya yang ada di tiga
desa tersebut dan bagaimana keberadaan mitos
tersebut hingga dewasa ini? (2) Nilai-nilai apa
saja yang terkandung dalam mitos tersebut?
(3) Bagaimana peranan mitos-mitos tersebut
dalam pelestarian situs/benda cagar budaya
yang ada di tiga desa tersebut?
Data primer dalam penelitian ini berupa
teks mitos yang berkembang pada situs-situs
yang berada di Desa Hanggira, Lempe, dan
Bariri. Teks mitos itu diperoleh dari buku
laporan hasil penelitian yang berjudul “Tema,
Amanat, dan Nilai Budaya dalam Legenda dan
Mitos Tinggalan Megalitik di Lembah Besoa”
yang ditulis oleh Herawati, et al (2004: 108131). Untuk menambahkan informasi mengenai
keberadaan mitos itu di situs-situs arkeologis
yang terdapat di tiga desa tersebut, penelitian
ini memerlukan data sekunder. Data sekunder
itu berupa buku atau hasil penelitian yang
berkaitan dengan kajian arkeologis di Lembah
Besoa, Napu, Bada, dan Palu; buku ulasan atau
pembahasan yang berkaitan dengan kajian
tradisi lisan yang berkembang di Lembah
Besoa; dan berita-berita dalam media massa
yang mengulas atau memberitakan keberdaan
tinggalan megalitik di Lembah Besoa.
Mitos merupakan cerita suatu bangsa,
dewa, dan pahlawan zaman dahulu; cerita
yang mengandung penafsiran tentang asalusul semesta alam, manusia, dan bangsa; dan
cerita yang mengandung arti mendalam dan
diungkapkan dengan cara gaib (Santosa, 2010:
99-100). Sejalan dengan itu, Pusat Bahasa
(2008: 922) menyatakan bahwa mitos adalah
cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan
zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang
asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa.
Istilah mitos ini oleh Danandjaja (1984:
50) disebut dengan mite, yakni cerita prosa
rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta
dianggap suci oleh yang empunya cerita. Mite
ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah
dewa. Peristiwanya terjadi di dunia lain atau
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dunia yang bukan seperti kita kenal sekarang
dan peristiwa itu dianggap benar-benar terjadi
pada masa lampau.
Mitos merupakan salah satu genre
sastra lisan. Sebagai salah satu bentuk genre
sastra, mitos memiliki fungsi menghibur dan
mengajarkan sesuatu (Wellek dan Warren,
1981: 18). Kaitannya dengan mitos, Danandjaja
(1984: 140—141) mengatakan bahwa genre
prosa rakyat ini memiliki fungsi, (1) sebagai
sistem proyeksi, (2) sebagai alat pengesahan
pranata sosial dan lembaga kebudayaan, (3)
sebagai alat pendidikan masyarakat, (4) sebagai
kendali masyarakat, (5) sebagai protes sosial,
dan (6) sebagai alat hiburan belaka.
Dalam fungsinya sebagai media
pendidikan, mitos itu mengandung penerapan
moral dalam sikap dan tingkah laku para
tokoh. Kisah dalam mitos, sikap, serta tingkah
laku dalam cerita itulah yang diharapkan agar
pembaca dapat mengambil hikmahnya. Hikmah
yang dapat diperoleh dalam mitos itulah
disebut dengan nilai. Koentjaraningrat (1984:
41) menyatakan, nilai merupakan konsepsi
yang hidup dalam alam pikiran manusia
mengenai hal-ikwal yang dianggap memiliki
manfaat, fungsi, dan faedah dalam kehidupan.
Di samping itu, mitos juga menawarkan pesan
moral yang berhubungan dengan sifat-sifat
luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan
martabat manusia. Sifat-sifat luhur manusia
itu pada hakikatnya bersifat universal, artinya
sifat-sifat itu dimiliki dan diyakini kebenarnya
oleh manusia.
Metode dan teknik penelitian yang
diterapkan dalam penelitian disesuaikan dengan
tahapan kerja yang meliputi pengumpulan
data, pengolahan data dan penganalisisan
data, dan penyajian laporan. Metode studi
kepustakaan (library research) dan metode
survey diterapkan pada tahap pengumpulan
data. Tujuan penerapan metode itu adalah untuk
mendapatkan data primer dan data sekunder
dari berbagai kepustakaan. Metode survey
diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan informasi yang sebenarnya di
lapangan.
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Pada tahapan pengolahan data metode
yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni
mendeskripsikan data berdasarkan jenisnya.
Teknik yang dimanfaatkan dalam tahapan
ini adalah teknik klasifikasi, yakni mengenal
hubungan objek ke dalam kelas tertentu.
Selanjutnya, memasuki tahapan analisis data
metode yang digunakan adalah metode konten
analisis, yakni menganalisis teks/dokumen
agar dapat dipahami isi dan makna yang
terkandung di dalamnya (Ratna, 2008: 4849). Sehubungan dengan penerapan metode
itu, langkah-langkah yang dilakukan adalah
(1) pembacaan secara hermeneutika terhadap
teks dalam rangka untuk lebih memahami isi
teks, (2) mengungkap nilai dan amanat yang
terkandung dalam teks, (3) menginterpretasi
peranan mitos bagi kelestarian situs/benda cagar
budaya yang ada di Desa Hanggira, Lempe,
dan Bariri, dan (4) mengevaluasi kevalidan
data dan ketajaman analisis. Tahap terakhir dari
rangkaian penelitian adalah penyajian analisis
data. Metode yang digunakan pada tahap ini
adalah metode penyajian secara naratif, yakni
menyajikan hasil temuan dan pembahasan
dalam bentuk narasi atau paparan.
B. PEMBAHASAN
a. Mitos dan Keberadaannya
Desa Hanggira, Lempe, dan Bariri berada
di dataran Lembah Besoa. Lembah Besoa
secara administratif berada di Kecamatan Lore
Tengah, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi
Tengah. Lembah ini berada di ketinggian antara
1200-1300 meter dari permukaan laut dan
merupakan tempat bertemunya cabang-cabang
sungai yang hulunya mengalir dari berbagai
arah yang membentuk sungai Uwe Torire.
Cabang-cabang sungai itu mempunyai pola
aliran paralel dengan sungai Uwe Torire. Arah
aliran sungai Uwe Torire menyatu di patahan
turun Matutua. Penduduk asli ketiga desa itu
mayoritas etnik Lore dengan menggunakan
bahasa Besoa sebagai bahasa komunikasi
sehari-hari.
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Lembah ini merupakan lokasi yang
terkenal dengan keanekaragaman situs dan
benda cagar budayanya. Situs-situs dengan
berbagai benda peninggalan budaya itu
terkonsentrasi di empat desa, yaitu Desa Doda,
Hanggira, Lempe, dan Bariri. Ada beberapa
benda cagar budaya yang berada di situs pada
keempat desa itu memiliki latar belakang
mitos yang diyakini kebenarannya. Tinggalantinggalan budaya itu sampai saat keberadaannya
sangat dikeramatkan oleh masyarakat Besoa.
Kaitannya dengan itu, berikut ini disajikan
beberapa mitos yang berkembang di dalam
masyarakat Besoa dalam kaitannya dengan
keberadaan benda-benda cagar budaya di areal
situs-situs yang ada di desa Hanggira, Lempe,
dan Bariri.
a) Keberadaan Mitos pada Situs-Situs di
Desa Hanggira
Situs cagar budaya yang terdapat di Desa
Hanggira adalah Situs Entovera, Tunduwanua,
Padang Hadoa, dan Padang Pokekea. Benda
cagar budaya yang terdapat di Situs Entovera,
yakni arca menhir (berupa patung-patung
manusia yang berjumlah kira-kira tujuh
buah), wadah kalamba dan penutupnya, batu
dakon, batu dulang, batu altar, dan dolmen;
di Situs Tunduwunua, yakni arca menhir
yang berjumlah delapan buah, lumping batu,
dolmen, kalamba, dulang batu, batu altar, batu
dakon; di Situs Padang Hadoa, yakni sebuah
arca menhir, lumping batu, dan badu dakon;
dan di Situs Pokekea, yakni wadah kalamba
batu dan batu dakon gerabah (Balai Arkeologi
Manado, 1995: 9).
Arca-arca menhir yang berbentuk patung
manusia yang ada di Situs Entovera dan
Tunduwanua memiliki latar belakang mitos
Podeu hai Padewaka sebagai berikut. Pada
zaman dahulu hidup seorang pemuda yang
gagah berani bernama Podeu. Dia memiliki
seorang adik yang sangat cantik. Adiknya itu
sangat disukai oleh raja Behoa. Suatu ketika,
Podeu diperintahkan oleh raja Behoa ke keraja
an Sigi untuk membantu prajurit Sigi dalam

pertempuran melawan prajurit dari kerajaan
Raranggonau. Podeu berhasil membunuh
raja Raranggonau yang bernama Padewaka.
Setelah pertempuran itu, Podeu dihukum oleh
raja Sigi karena menolak tinggal di Sigi. Hal
itu membuat teman-teman seperjuangannya
marah dan mendesak raja Behoa untuk
membebaskannya. Raja Behoa sebenarnya
menginginkan Podeu mati dalam pertempuran
itu, tetapi atas desakan para prajurit lainnya
yang menyebabkan sang raja terpaksa meminta
kepada raja Sigi agar Podeu dibebaskan.
Berbagai upaya dilakukan raja Behoa untuk
melenyapkan Podeu karena dianggap sebagai
penghalang untuk mendapatkan adiknya.
Sutau hari raja Behoa memerintahkan Podeu
pergi ke hutan untuk keperluan yang tidak
jelas. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan
baik oleh raja Behoa untuk mendapatkan
adiknya Podeu. Ibunya Podeu yang berusaha
menghalangi niat raja dibunuh dengan sadis.
Sekembalinya Podeu dari hutan, ia diberitahu
oleh adiknya bahwa ibu mereka telah dibunuh
oleh sang Raja. Podeu ingin membalas
kekejaman raja Behoa. Saat berlangsungnya
pesta panen, Podeu mengamuk dan berhasil
membunuh prajurit kerajaan Behoa yang hadir
di tempat itu. Adiknya juga ikut terbunuh pada
saat itu. Melihat para prajurit mati semua, raja
Behoa akhirnya bunuh diri. Pada sisi yang lain,
Podeu pun merasa hidupnya tidak berguna lagi
karena telah ditinggalkan oleh orang-orang
yang dicintainya. Ia pun akhirnya bunuh diri.
Masyarakat Desa Hanggira sangat
memercayai bahwa arca-arca menhir yang
berupa patung manusia di Situs Entovera dan
Situs Tunduwunua adalah tempat penguburan
orang-orang yang telah dibunuh oleh Podeu.
Sampai saat ini arca-arca menhir yang
berbentuk patung manusia di dua situs sangat
dikeramatkan karena menganggap patungpatung itu merupakan simbol penguburan
leluhur mereka. Kondisi arca-arca itu hingga
saat ini masih utuh dan terjaga dengan baik
oleh masyarakat yang ada di Desa Hanggira.
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b) Keberadaan Mitos pada Situs-Situs di
Desa Lempe
Situs cagar budaya yang terdapat di Desa
Lempe adalah Situs Padang Taipa, Padalalu,
Potabakoa, Watumodula, dan Halado. Benda
cagar budaya yang terdapat di Situs Padang
Taipa, yakni kalamba, arca menhir, dan dolmen;
di Situs Padalalu, yakni wadah kalamba batu,
arca menhir, lumpa batu, dan batu gores; di Situs
Potabokoa, yakni kalamba dan arca menhir; di
Situs watumodula, yakni batu dulang; dan di
Situs Halado, yakni kalamba (Balai Arkeologi
Manado, 1995: 9).
Arca menhir yang berbentuk patung
manusia yang ada di Situs Padalalu memiliki
latar belakang mitos Lembuena sebagai beriikut.
Pada zaman dahulu, salah satu raja dikerajaan
Lore yang bernama Lembuena menggalang
kekuatan untuk menentang penjajahan dari
kerajaan Gowa. Gerakan yang dilakukan oleh
Lembuena dicium oleh raja Gowa, sehingga
daerah Lore kemudian diserang oleh pasukan
Gowa. Dalam pertempuran itu, panglima
perang kerajaan Lore berhasil dibunuh oleh
prajurit Gowa. Walaupun tanpa panglima
perang, pasukan dari kerajaan Lore tidak
patah semangat. Mereka terus berperang tanpa
mengenal kata menyerah. Akhirnya, pasukan
dari Gowa berhasil dipukul mundur. Panglima
perang Lore yang tewas dalam pertempuran itu
dikuburkan di Padalalu
Salah satu arca menhir berbentuk patung
manusia di situs Padalalu dianggap sebagai
tempat penguburan panglima perang dari
kerajaan Lore oleh masyarakat Desa Lempe.
Sampai saat ini arca menhir tersebut sangat
dikeramatkan oleh penduduk setempat karena
dianggap sebagai patung perwujudan panglima
perang Lore. Kondisi arca itu hingga saat ini
masih terjaga dan terawat dengan baik.
Di Situs Potaboka terdapat dua kalamba
yang salah satunya dianggap sebagai tempat
penguburan salah seorang putra raja Behoa
yang bernama Kapita. Mitos Kapita adalah
sebagai berikut. Kapita merupakan seorang
putra raja Behoa yang dilahirkan pada saat
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ibunya menjadi tawanan kerajaan Sigi. Kapita
setelah dewasa dinikahkan dengan seorang
putri dari kerajaan Sigi yang bernama Katume.
Setelah menikah, Kapita disuruh kembali
ke kampung halamannya, yakni kerajaan
Behoa. Perjalanannya ke Behoa yang sangat
melelahkan itu menyebabkan istri sakit dan
meninggal diperjalanan, Istrinya itu dikuburkan
di Wanua Rano. Sesampainya di Behoa,
Kapita bermukim di Bukit Dayo. Selanjutnya
ia membuat perkampungan baru di dataran
Lempe. Akan tetapi, setelah Kapita meninggal,
jasadnya dikuburkan di Bukit Dayo.
Salah satu kalamba batu yang terdapat
di Situs Padalalu dianggap sebagai tempat
penguburan Kapita oleh masyarakat Desa
Lempe. Sampai saat ini kalamba batu tersebut
sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat
karena dianggap sebagai patung perwujudan
nenek moyang mereka yang telah berjasa
membangun Desa Lempe. Salah satu bentuk
penghormatan masyarakat Desa Lempe
terhadap kuburan leluhurnya itu adalah warga
masyarakat desa setempat selalu menjaga
kondisi kalamba itu agar tidak cepat lapuk dan
rusak.
Di Situs Potabokoa terdapat dua arca
menhir berbentuk patung manusia. Patung
manusia yang terdapat dalam situs itu ukuran
tingginya berbeda. Satu patung agak tinggi dan
patung lainnya ukuran tingginya agak pendek.
Kedua arca menhir itu dianggap sebagai tempat
penguburan seorang ibu dan anaknya. Latar
belakang mitos dari kedua benda cagar budaya
itu sebagai berikut. Pada zaman dahulu hidup
seorang pasangan suami istri yang hidupnya
sangat harmonis. Pada saat itu sang isitri
sedang mengandung. Keharmonisan rumah
tangga mereka terusik ketika datang seorang
laki-laki yang datangnya dari arah barat. Lakilaki asing itu menjalin kasih dengan sang istri.
Pada suatu malam, sang suami memergoki sang
istri sedang bermesum dengan laki-laki asing
itu. Sang suami kalap menyaksikan kejadian
itu. Ia menghunus parang di pinggangnya
dan menghujamkan ke perut istrinya. Perut
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sang istri terbelah dan jabang bayi yang ada
dikandungan sang istri juga ikut terbelah. Lakilaki asing yang menggauli istrinya dikejarnya.
Setelah berhasil ditangkap, sang suami lalu
menancapkan sebilah tombak pada punggung
laki-laki itu. Jenazah laki-laki itu akhirnya
dikuburkan di Padang Taipa.
Salah satu arca menhir yang berbentuk
patung manusia dipercaya oleh masyarakat
Desa Lempe sebagai tempat pengguburan lakilaki asing tersebut. Sampai saat ini arca menhir
yang ukurannya agak tinggi yang terdapat di
Situs Potabokoa dan arca menhir yang terdapat
di Situs Padang Taipa sebagai perwujudan
orang-orang yang berotak kotor. Masyarakat
setempat memercayai bahwa kedua arca menhir
itu dahulu kala telah mengotori kesucian
kampung Lempe. Walaupun demikian, kondisi
kedua arca itu hingga saat ini masih terjaga dan
terawat dengan baik.
c) Keberadaan Mitos pada Situs-Situs di
Desa Bariri
Situs cagar budaya yang terdapat di
Desa Bariri adalah Situs Padang Masora dan
Situs Bangkeluho. Benda cagar budaya yang
terdapat di Situs Padang Masora, yakni dua
buah dolmen; dan di Situs Bangkeluho, yakni
kalamba, batu altar, dan arca menhir (Balai
Arkeologi Manado, 1995: 9).
Sebuah dolmen yang permukaannya
terdapat pahatan wajah manusia yang sangat
seram, seperti wajah seekor singa, diyakini
oleh masyarakat di Desa Bariri sebagai tempat
penguburan seorang tokoh yang bernama
Sangke. Adapun mitosnya adalah sebagai
berikut. Pada zaman dahulu di Lembah Behoa
hidup seorang jagoan yang sangat ditakuti
bernama Sangke. Sangke sering membuat huruhara di di lembah tersebut. Untuk meredakan
atau mengusir jagoan kampung itu, masyarakat
Behoa meminta bantuan kepada raja Napu.
Raja Napu memerintahkan Manasoli, panglima
perang kerajaan Napu, untuk mengusir Sangke
yang telah membuat kekacauan di Behoa.

Manasoli ini merupakan ipar dari Sangke. Hal
itulah yang menyebabkan Manasoli menjadi
bimbang melakukan tugas yang diberikan
oleh raja. Akan tetapi, urusan pribadi dengan
Sangke dikesampingkan olehnya. Ia dengan
gagah berani memerangi Sangke hingga
Sangke tewas. Jenazah Sangke dikuburkan di
Padang Masora.
Pahatan
kepala
manusia
yang
menyerupai singa yang menghiasi tinggalan
dolmen dianggap sebagai simbol kekejaman
yang dilakukan Sangke. Walaupun tokoh ini
dianggap sangat kejam oleh masyarakat Bariri
pada khususnya dan masyarakat di Lembah
Besoa pada umumnya, masyarakat Bariri tetap
merawat dan menjaga kelestarian warisan
budaya leluhurnya itu.
b. Nilai dalam Mitos
Nilai berhubungan dengan sifat-sifat
luhur kemanusiaan dalam memperjuangkan hak
dan martabatnya sebagai manusia. Kaitannya
dengan itu, nilai-nilai yang dapat dipetik
dari mitos yang berkembang di seputar areal
situs/cagar budaya di Desa Hanggira, Lempe,
dan Bariri adalah nilai historis, solidaritas,
religiusitas, kultural, dan edukatif.
a) Nilai Historis
Mitos-mitos yang berkembang di seputar
areal situs cagar budaya di Desa Hanggira,
Lempe, dan Bariri pada umumnya menceritakan
tentang peristiwa ketokohan dan peristiwa
terjadinya suatu tempat. Kejadian-kejadian
dalam mitos itu dipercaya masyarakat setempat
sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi.
Kebenaran peristiwa sejarah itu, menurut
masyarakat di Desa Hanggira, Lempe, dan
Bariri, dapat dibuktikan keberadaanya melalui
tinggalan-tinggalan budaya masa lampau yang
terdapat di situs-situs yang ada di wilayah itu.
Tinggalan cagar budaya seperti patung batu,
tiang batu, kalamba atau tong batu, batu dakon,
tempayan kubur, dan batu temu gelang yang
terdapat dalam situs-situs itu dianggap sebagai
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bukti fisik peristiwa sejarah tersebut. Dengan
demikian, nilai yang terdapat dalam mitosmitos itu adalah nilai historis.
Berikut ini disajikan analisis terhadap
mitos Kapita, salah satu mitos yang
mengandung nilai historis. Mitos mengisahkan
tentang perjalanan hidup Kapita yang dianggap
sebagai tokoh pendiri Kampung Lempe. Kapita
merupakan seorang putra raja Behoa yang
lahir di pengasingan. Tokoh ini lahir pada saat
ibunya menjadi tawanan kerajaan Sigi. Setelah
ia dewasa, tokoh ini menikah dengan seorang
putri raja Sigi yang bernama Katume. Setelah
menikah, Kapita disuruh kembali ke kampung
halamannya, yakni kerajaan Behoa. Dalam
perjalanan, istrinya meninggal di Wanua Rano.
Sesampainya di Behoa, Kapita bermukim
di Bukit Dayo. Selanjutnya ia membuat
perkampungan baru di dataran Lempe. Setelah
Kapita meninggal, jasadnya dikuburkan
di Bukit Dayo. Kepeloporan Kapita dalam
membangun dataran Lempe menjadi sebuah
perkampungan tampak dalam kutipan berikut.
Kapesulena Kapita I Behoa, ia lau i
Pada Pangkula, elai Padalalu, Pada
Taipa, hai I Potabakoa. Hangko I hinti
lao I Bulu Dayo. Ia ro I hinti I Bulu
Dayo du’una memule handa hai mo
babehi wanua towou I rare to Malempe.
Hangko damani mate Kapita meavali
bona ia ratavu i Bulu Dayo. No’ono
mi Kapita mate. Hai ratawu I hinti.
Terjemahan:
Kapita kemudian berangkat ke Behoa.
Dia pergi ke Padang Pangkula lalu
ke Padang Taipa dan ke Potabokoa.
Dari sana dia lalu pergi ke Bukit
Dayo. Mereka bermukim di Dayo,
namun karena penduduk Dayo
bertambah banyak Kapita membuat
perkampungan baru lagi, tepatnya di
dataran Lempe. Sebelum meninggal
Kapita berpesan agar ia dikuburkan
di Dayo. Demikian akhirnya Kapita
dikuburkan di Bukit Dayo.
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Salah satu kalamba batu yang terdapat
di Bukit Dayo, tepatnya di Situs Padalalu,
dianggap sebagai tempat penguburan Kapita.
Tokoh ini dianggap oleh masyarakat Lempe
sebagai tokoh pendiri Kampung Lempe.
b) Nilai Solidaritas
Manusia sebagai anggota masyarakat
tidak dapat hidup tanpa orang lain. Untuk
itu, sebagai wujud tanggungjawabnya kepada
masyarakat, manusia harus menampakan
pengabdiannya kepada masyarakat dengan
cara ikut berpartisipasi dalam segala aktivitas
di masyarakat. Selain itu, manusia pada hakikat
adalah bagian dari suatu bangsa. Sebagai bagian
dari suatu bangsa, manusia perlu menunjukkan
peran dan pengabdiannya kepada bangsa. Jadi,
manusia yang hidup dalam suatu masyarakat
atau bangsa hendaknya mampu menjunjung
nilai-nilai solidaritas.
Nilai solidaritas tersebut tercermin
dalam mitos Podeu hai Padewaka. Mitos itu
menceritakan tentang pengadian tokoh Podeu
terhadap sesama dan negara. Pengabdiannya
kepada sesama dan negara itu ia wujudkan saat
ia diperintahkan oleh raja Behoa untuk ikut
membantu prajurit Sigi dalam pertempuran
melawan prajurit dari kerajaan Raranggonau.
Dengan hati yang tulus, ia menjalankan segala
perintah sang penguasa. Sikap solidaridaritas
tokoh ini terlihat dalam kutipan di bawah ini.
Hangkani tempo hawe hadu huoa
hangkoi I Sigi lao I raja. Huda iti
mampolaluta ia raja bona Podeu iti
raparentai lao medurei mombeala hai
to Raranggonau to pakahawe mekere
I Sigi. Tuana Behoa napokana pembia
iti.
Terjemahan:
Pada suatu hari datang seorang utusan
dari kerajaan Sigi menghadap kepada
raja Behoa. Utusan itu meminta
kepada raja agar Podeu dikirim ke
Sigi untuk membantu menghadapi
orang-orang Raranggonau yang sering
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membuat kekacauan. Karena kerajaan
Behoa merupakan taklukan dari
kerajaan Sigi, sang Raja Behoa pun
menyanggupinya.
Setelah ia berhasil menaklukan orangorang Raranggonau, ia mendapat perlakuan
tidak semestinya dari raja Sigi dan Behoa.
Bahkan, raja Behoa tega membunuh ibunya
Podeu demi mendapatkan adiknya yang cantik.
Perlakuan yang didapatinya itu dibalasnya
dengan cara membunuh semua orang yang
telah berbuat tidak adil kepadanya.
c) Nilai Patriotisme
Sebagai warga negara, setiap orang
bertanggung jawab membela dan menjaga
martabat negara dan bangsanya. Pengabdian
dan tanggung jawab warga negara seperti
itu perlu dipupuk dan dibina sehingga
warga negara memiliki kesadaran untuk
menempatkan kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan pribadinya. Salah satu
wujud pengabdian dan tanggung jawab warga
negara terhadap bangsa dan negaranya adalah
bersikap tidak membiarkan ada bangsa atau
negara lain menginjak-injak martabat dan
harga diri bangsanya. Sikap patriotisme seperti
itulah yang perlu dikembangkan pada setiap
warga negara.
Nilai patriotisme tercermin dalam mitos
Lembuena. Lembuena merupakan salah satu
nama raja dikerajaan Lore. Demi menjaga
martabat dan harga diri kerajaan-kerajaan
di Lore, ia menggalang kekuatan dengan
menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang ada
di Lembah Napu, Bada, dan Besoa. Kekuatan
itu akan dipergunakannya untuk menentang
penjajahan kerajaan Gowa di wilayah itu.
Penyatuan kekuatan yang dilakukan oleh
Lembuena dicium oleh raja Gowa, sehingga
daerah Lore kemudian diserang oleh pasukan
Gowa. Dalam pertempuran itu, panglima perang
dari kerajaan-kerajaan Lore berhasil dibunuh
oleh prajurit Gowa. Walaupun tanpa panglima
perang, pasukan dari kerajaan-kerajaan Lore

tidak patah semangat. Mereka terus berperang
tanpa mengenal kata menyerah. Akhirnya,
pasukan dari Gowa berhasil dipukul mundur.
Nilai patriotisme yang ditunjukkan oleh tokoh
Lembuena tersirat dalam kutipan berikut.
Lembuena hai toana-toana I Napu,
Bada, ai Behoa. Moarohe parent to
maroho mampohelindo’a parenta
Gowa tomopariwoi parenta Lore
mompa pare-pare. Lawi paparenta
tora pariwoi, pare-parena menumbang
I paparenta tuana I Gowa, nabali
Lembuena watana iti rapariwoi
naomo moaroha roho mampobeli ndoa
paparenta Gowa.
Terjemahan:
Lembuena bersama dengan raja-raja
yang ada di Napu, Bada, dan Behoa
menyusun kekuatan untuk melawan
raja dari kerajaan Gowa yang telah
menaklukan kerajaan Lore bertahuntahun. Sebagai kerajaan taklukan,
etiap tahun membayar upeti kepada
raja Gowa. Oleh karena itu, Lembuena
berusaha menggalang kekuatan untuk
melepaskan diri dari kekuasaan
kerajaan Gowa.
Pasukan dari kerajaan-kerajaan Lore yang
disatukan oleh Lembuena berhasil mengusir
pasukan dari kerajaan Gowa yang selama
ini telah merampas hak-hak dan kekayaan
wilayahnya. Sikap Lembuena dan pasukan
Lore itu menunjukkan sikap patriotisme,
yakni sikap seseorang atau warga negara yang
bersedia mengorbankan segala-galanya demi
kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.
d) Nilai Edukatif
Mitos itu juga mengandung nilai edukatif,
yaitu pendidikan tentang moral, sikap, dan
tingkah laku. Penerapan moral dalam sikap dan
tingkah laku para tokoh dalam mitos itulah yang
diharapkan agar pembaca dapat mengambil
hikmahnya. Hikmah dari pendidikan moral,
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sikap, dan tingkah laku yang dapat diperoleh
dari mitos itu diharapkan dapat dijadikan
pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia
ini.
Nilai edukatif tercermin dalam mitos
Sangke dan Potabokoa hai Tokalaeya. Tokoh
Sangke dalam mitos Sangke merupakan tokoh
yang memiliki tabiat sangat buruk. Ia sering
membuat huru-hara di dalam masyarakat
Behoa. Masyarakat Behoa sangat muak
menyaksikan perilaku Sangke seperti itu.
Untuk itu, masyarakat Behoa sepakat meminta
bantuan kepada raja Napu untuk mengusir
Sangke dari wilayah Behoa. Atas permintaan
itu, raja Napu memerintahkan Manasoli,
panglima perang kerajaan Napu, untuk
mengusir Sangke. Manasoli dengan gagah
berani memerangi Sangke hingga tewas. Tabiat
Sangke yang buruk itu terlukis dalam kutipan
berikut ini.
Tempoa ya’o ara hadua tauna to keate
to rahanga Sangke ta’ara ana I Behoa.
Sanke tauna to makila hibali tadahi to
mahangke. Sangke ra pokala to Behoa
lawi morongkani mobobehu toramoroa,
Ia marongkani moala mbero boulana
touna, hai pakamebualosi. Sangke
wo’o morongkoni tauna to peeve I hia.
Tiara ara hadua tauna tonapokala’a.
Terjemahan:
Dahulu kala ada seorang jagoan
bernama Sangke yang tinggal di
Behoa. Sangke berarti besar, bergerak
cepat ibarat burung yang menyambar.
Sangke ditakuti oleh penduduk Behoa
karena sering melakukan tindakan
atau tindakan yang tidak terpuji.
Seingkali ia mencuri kerbau milik
penduduk dengan cara kasar, dia juga
memperkosa istri orang. Bahkan,
ia tega membunuh siapa saja yang
menghalangi keinginannya. Ia tidak
takut kepada siapapun.
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Tuntunan moral yang dapat dipetik dari
mitos itu adalah manusia sebagai mahkluk
sosial hendaknya mampu menempatkan diri
dalam kehidupan bermasyarakat dengan
cara tidak memaksakan kehendak kepada
orang lain, bersikap toleransi antarsesama,
dan mengutamakan kepentingan bersama.
Apabila etika itu dilanggar, seseorang akan
mendapatkan sanksi sosial.
Mitos lain yang juga mengandung
tuntunan moral adalah mitos Potabokoa hai
Tokalaeya. Mitos ini mengisahkan seorang ibu
rumah tangga yang melanggar etika kesusilaan.
Ibu itu telah berbuat mesum dengan seorang
laki-laki asing, walaupun ia sadar bahwa
ia sedang mengandung anak dari suaminya
yang sah. Akibat dari perbuatannya itu, ibu
yang sedang mengandung jabang bayi dan
lelaki asing itu mendapatkan ganjaran berupa
kematian. Pelanggaran etika yang dilakukan
oleh ibu itu terlukis dalam kutipan berikut.
I hangkani etmpo hawe hadua tauna
to hangko I katampuha molumao lao I
Beho. Baapai mampo pokale laluna ia
manipuloboi to wawine toa tana ana
kalaea ini wuluna. Ti ana naisa-isa to
balailona, to wawinena iti mombeisa
he hai to balailo iti.
Terjemahan:
Pada suatu ketika datang seorang
laki-laki dari arah barat menuju ke
Lembah Behoa. Entah bagaimana
jalan ceritanya laki-laki itu jatuh cinta
kepada sang istri yang pada saat itu
sedang mengandung jabang bayi yang
umurnya kira-kira enam bulan. Tanpa
sepengetahuan sang suami, sang isitri
berbuat serong dengan laki-laki itu.
Tuntunan moral yang dapat dipetik
dari mitos itu adalah pernikahan adalah
ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.
Pasangan suami istri yang telah melakukan
pernikahan, lebih-lebih pasangan suami istri
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telah dikarunia Tuhan seorang anak, tidak
dibenarkan secara hukum maupun agama
melakukan perselingkuhan dengan perempuan
atau lelaki lain. Pasangan suami istri yang
melakukan persengkuhan itu berarti mereka
telah melakukan perbuatan zina. Orang yang
melakukan perbuatan itu dosanya sangat
besar.
c. Peranan Mitos dalam Pelestarian Situs/
Benda Cagar Budaya
Peranan mitos tidak tampak secara
langsung dalam hubungannya dengan ke
lestarian tinggalan cagar budaya, sebab mitos
itu kisah zaman dahulu yang dianggap benarbenar terjadi oleh yang empunya cerita. Jadi,
mitos itu berwujud abstrak. Walaupun demiki
an, nilai, norma, ide, konsep, kepercayaan,
sejarah, dalam mitos diharapkan mampu
membentuk kepribadian masyarakat untuk
peduli terhadap kelestarian tinggalan budaya
leluhurnya itu. Keyakinan dan kepercayaan
sebuah kolektif secara penuh terhadap mitos
yang kemudian diimplementasikan melalui
tindakan atau aktivitas, seperti menjaga,
merawat, dan melestarikan tinggalan budaya
yang dikisahkan dalam mitos, di situlah
tampak nyata peranan mitos itu. Sehubungan
dengan itu, berikut dikaji peranan mitos yang
berkembang di areal situs yang terdapat di Desa
Hanggira, Lempe, dan Bariri dalam kaitannya
dengan kelestarian tinggalan cagar budaya
yang ada di tempat itu.
a) Membuka Kesadaran Sejarah Kolektif
Sebagaimana telah diuraikan di depan
bahwa mitos yang berkembang di seputar areal
situs pada umumnya menceritakan tentang
peristiwa ketokohan dan peristiwa terjadinya
suatu tempat. Peristiwa dalam mitos itu
dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai
peristiwa yang benar-benar terjadi. Kebenaran
peristiwa sejarah itu, menurut masyarakat
setempat. dapat dibuktikan keberadaanya
melalui tinggalan-tinggalan budaya masa
lampau yang terdapat di situs-situs yang ada

di wilayah itu. Benda cagar budaya dalam
situs seperti patung batu, tiang batu, kalamba
dan sebagainya dianggap sebagai bukti fisik
peristiwa sejarah tersebut.
Bagian ini hanya menyajikan satu contoh
mitos yang dianggap sebagai sejarah kolektif
masyarakat Lempe, yakni mitos Kapita.
Kapita merupakan seorang putra raja Behoa
yang cerdas dan gagah berani. Tokoh ini lahir
di pengasingan pada saat ibunya menjadi
tawanan kerajaan Sigi karena rakyatnya diduga
membunuh seorang penjual garam dari Palu.
Setelah dewasa, ia dipelihara oleh raja Sigi
dan dinikahkan dengan putrinya yang bernama
Katume. Pernikahan Kapita dengan putrid raja
Sigi terlukis dalam kutipan berikut.
Matempu’u hangko I hinti Kapita
nakadipura mi’i yuana Sigi. Hanei
ratauna he hai anan tuana i Sigi to
rahanga Katume. Upu mo he ratauna
tuana i Sigi moparentae hule bona
mesule I Behoa…..
Terjemahan:
Setelah kejadian itu, Kapita dipelihara
oleh raja Sigi hingga dewasa. Kapita
kemudian dinikahkan dengan anak
raja Sigi yang bernama Katume.
Setelah menikah, raja Sigi menyuruh
Kapita untuk kembali ke kampong
halamannya, Behoa….
Putri raja Sigi yang menjadi isitri Kapita
meninggal di Wanua Rano saat perjalanan
mereka menuju ke Behoa. Istrinya itu dikubur
kan di tempat itu dengan cara peti jenazah
istrinya diletakan begitu saja di atas tanah.
Sesampainya di Behoa, Kapita bermukim
di Bukit Dayo. Selanjutnya ia membuat
perkampungan baru di dataran Lempe. Setelah
Kapita meninggal, jasadnya dikuburkan di
Bukit Dayo.
..., ia lau i Pada Pangkula, elai
Padalalu, Pada Taipa, hai I Potabakoa.
Hangko I hinti lao I Bulu Dayo. Ia ro
I hinti I Bulu Dayo du’una memule
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handa hai mo babehi wanua towou
I rare to Malempe. Hangko damani
mate Kapita meavali bona ia ratavu i
Bulu Dayo. No’ono mi Kapita mate.

atau mencemarkan keseimbangan ekosistem
yang ada di tempat itu. Orang-orang yang
terbukti melanggar ketentuan itu ketentuan itu
dikenakan sanksi adat.

Terjemahan:
…ia pergi ke Padang Pangkula lalu ke
Padang Taipa dan ke Potabokoa. Dari
sana dia lalu pergi ke Bukit Dayo. Mereka
bermukim di Dayo, namun karena penduduk
Dayo bertambah banyak Kapita membuat
perkampungan baru lagi, tepatnya di
dataran Lempe. Sebelum meninggal Kapita
berpesan agar ia dikuburkan di Dayo.

b) Menumbuhkan Solidaritas Sosial
Masyarakat yang mendiami Lembah
Besoa, terutama Desa Doda, Hanggira,
Lempe, dan Bariri, meyakini bahwa mereka
itu berasal dari leluhur yang sama. Sebelum
mendiami dataran Lembah Besoa, leluhur
mereka mendiami wilayah-wilayah perbukitan
yang ada di sekitar lembah itu. Situs-Situs
yang ada di perbukitan Lembah Besoa diyakin
sebagai bukti fisik permukiman leluhur pada
masa lampau. Adanya keyakinan seperti telah
menimbulkan rasa solidaritas sosial yang tinggi
di antara mereka. Aktivitas sosial, budaya,
maupun religius dilakukan dengan cara gotong
royong, misalnya pada saat mengerjakan
sawah, memperbaiki jalan, membangun
rumah, membangun tempat peribadahan, dan
sebagainya dengan cara gotong royong.
Solidaritas sosial masyarakat yang
ada di Lembah Besoa tercermin dalam mitos
Podeu hai Padewaka. Mitos itu menceritakan
tentang tanggung jawab dan pengadian tokoh
Podeu terhadap bangsa dan negara. Tanggung
jawab dan pengabdiannya diwujudkan saat
ia diperintahkan oleh raja Behoa untuk ikut
membantu prajurit Sigi dalam pertempuran
melawan prajurit dari kerajaan Raranggonau
yang terkenal sangat ganas. Perintah raja
Behoa dilaksanakan dengan hati tulus oleh
Podeu. Tanggung jawab dan pengabdian Podeu
terhadap bangsa dan negara tampak pada
kutipan berikut.
Podeu rapopeangka hai tauna
hampulo lau i Sigi. Kahawena Podeu
i Sigi iti napembia talu atuna mo
mompeala’a to Raranggonau. Nutoro
mpodeu taunana iti ilindo hangatu
lima pulumo tauna, italeu hangatu
lima pulona tauna, hamei Podeu I
tanga-tangana….

Masyarakat Lempe percaya dan yakin
bahwa Kampung Lempe yang sekarang ini
dibangun oleh Kapita, seorang putra raja Behoa
yang lahir di kerajaan Sigi. Mitos tersebut
dianggap sebagai peristiwa yang benar-benar
terjadi pada masa lalu. Menurut masyarakat
Lempe, kebenaran peristiwa sejarah yang
dikisahkan dalam mitos itu dapat dibuktikan
dengan adanya tinggalan budaya yang berupa
kalamba batu yang ada di Situs Potabakoa.
Salah satu Kalamba batu dalam situs tersebut
dipercaya sebagai tempat penguburan Kapita.
Keyakinan masyarakat terhadap mitos tersebut
menunjukkan bahwa mitos dalam hal ini
memiliki peran sebagai media untuk membuka
kesadaran masyarakat Desa Lempe akan
sejarah kolektifnya.
Tumbuhnya kesadaran sejarah masya
rakat Desa Lempe melalui mitos tersebut
memberikan implikasi positif terhadap
kelestarian tinggalan budaya yang ada di
wilayah tersebut. Warga masyarakat Lempe
sampai saat memiliki rasa tanggung jawab yang
tinggi terhadap kelestarian warisan budaya
leluhurnya itu. Bagi mereka, merusak tinggalan
budaya yang ada di situs itu berarti merusak
atau mengaburkan sejarah Desa Lempe. Oleh
sebab itu, tidak seorang pun diizinkan oleh
masyakarakat setempat melakukan aktivitas
tertentu di areal situs yang dapat merusak
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Terjemahan:
Pada waktu yang telah ditentukan,
diutuslah Podeu bersama sepuluh orang
temannya ke kerajaan Sigi. Sesampai
di kerajaan Sigi, Podeu meminta tiga
ratus prajurit untuk ikut bersama-sama
menyerang orang-orang Raranggonau.
Podeu mengatur strategi penyerangan
dengan cara menempatkan seratus
lima puluh prajurit di depan dan seratu
lima puluh di belakang dan dia sendiri
berada di tengah-tengah….
Setelah pasukannya berhasil menaklukan
orang-orang Raranggonau, ia mendapat
perlakuan tidak terhormat dari raja Sigi dan
Behoa. Ia dihukum di kerajaan Sigi karena
menolak menetap di sana. Di Behoa, raja
Behoa tega membunuh ibunya Podeu demi
mendapatkan adiknya yang cantik. Perlakuan
yang didapatinya itu dibalasnya dengan cara
membunuh semua orang yang telah berbuat
tidak adil kepadanya, termasuk juga raja Behoa.
Karena ibu dan adiknya mati dalam kejadian
itu, akhirnya ia pun bunuh diri. Patungpatung batu yang terdapat di Situs Entovera
dan Tunduwanua dianggap oleh masyarakat
Hanggira sebagai penguburan orang-orang
yang telah dibunuh Podeu. Salah satu dari
patung batu itu juga terdapat patung yang
dianggap sebagai tempat penguburan Podeu.
Podeu dianggap sebagai leluhur
masyarakat Hanggira yang gagah berani.
Solidaritasnya terhadap bangsa dan negara
menjadi cerminan masyarakat Hanggira
dalam membangun daerahnya. Tumbuhnya
rasa solidaritas sosial yang tinggi di dalam
masyarakat hanggira memberikan implikasi
positif
terhadap
kelestarian
tinggalan
megalitik yang ada di situs Situs Entovera
dan Tunduwanua. Warga masyarakat yang ada
di Hanggira sangat mengeramatkan tempat
itu. Mereka terlihat memiliki kepedulian
yang tinggi terhadap tinggalan-tinggalan
budaya leluhurnya itu. Kepedulian mereka itu

diwujudkan dengan cara menjaga, merawat,
dan melestarikan tinggalan budaya leluhurnya
di dua situs itu.
c) Menumbuhkan Kebanggaan Kolektif
Terhadap Kepahlawanan Leluhurnya
Masyarakat Desa Lempe sangat
memercayai bahwa salah satu arca menhir
yang terdapat di situs Padalalu adalah tempat
penguburan panglima perang kerajaan Lore.
Kepercayaan itu berdasarkan mitos Lembuena
yang berkembang dalam masyarakat tersebut.
Panglima perang lore ini dianggap sebagai
pahlawan karena berani memberontak terhadap
kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa merupakan
kerajaan yang besar dan daerah kekuasaannya
sangat luas, termasuk wilayah kerajaan Lore
termasuh daerah kekuasaan kerajaan itu.
Kerajaan Gowa ini mengeruk hasil bumi
yang dimiliki kerajaan Lore, sementara itu
rakyat Lore sendiri hidup dengan kemiskinan.
Kondisi itu yang menyebabkan Lembuena,
salah satu raja di wilayah Lore, melakukan
gerakan pemberontakan dengan menyatukan
kekuatan kerajaan-kerajaan kecil yang ada
di wilayah Lore. Kerajaan-kerajaan kecil
yang telah bersatu sepakat menunjuk seorang
sebagai panglima perang. Akan tetapi, pada
saat terjadinya pemberontakan itu panglima
Lore yang gagah berani itu gugur dalam
pertempuran. Sikap patriotisme panglima
perang Lore tercermin dalam kutipan berikut.
Bente toana babaehi tuana Lembuena
iti mahile bunduna mo patue he
hangkoi ewali. I tempora mombeala,
tadulako hangko I Lore madungkua
hai mate ratavu I Padalalu.
Terjemahan:
Benteng yang dibangun Lembuena
sangat membantu pasukan Lore
dari serangan musuh. Pada saat
pertempuran
terjadi,
panglima
perang dari kerajaan Lore gugur dan
dikuburkan di Padalalu.
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Kisah dalam mitos itu menunjukkan
bahwa tokoh tadulako atau panglima perang
kerajaan Lore memiliki sifat pemberani. Ia
rela berkorban jiwa dan raga demi membela
bangsa dan negaranya dari penindasan bangsa
lain. Jasad panglima perang Lore itu dipercaya
oleh masyarakat Lempe dikuburkan di areal
situs Padalalu. Keyakinan dan kepercayaan
masyarakat Lempe terhadap keberadaan mitos
itu memberikan pengaruh positif terhadap
kelestarian tinggalan budaya pada situs
tersebut. Sampai saat ini warga masyarakat
di Desa Lempe merasa bangga akan sifat
kepahlawanan leluhur mereka itu. Hal itulah
yang menyebabkan masyarakat yang ada di
Desa Lempe selalu berupaya menjaga dan
meleastarikan tinggalan budaya leluhurnya
itu. Arca menhir yang terdapat di dalam
Situs Padalalu yang dianggap sebagai bukti
pekuburan panglima perang Lore selalu dirawat
dan dijaga kebersihannya oleh masyarakat
Lempe. Sikap yang demikian itu merupakan
bukti kepedulian masyarakat Lempe untuk
melestarikan tinggalan budaya leluhurnya.
d) Menumbuhkan Kesadaran Kolektif
akan Perilaku Leluhurnya yang Negatif
Mitos Sangke yang berkembang di
seputar areal situs Padang Masora di Desa
Bariri dan mitos Potabokoa hai Tokalaeya
yang berkembang di seputar situs Potabokoa
dan Padang Taipa di Desa Lempe mengisahkan
tentang peristiwa ketokohan leluhur dua desa
itu yang melanggar etika sosial dan norma
agama. Pelanggaran etika dan norma agama
yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam mitos
tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat
sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi.
Kebenaran peristiwa yang memalukan itu,
menurut masyarakat setempat, dapat dibuktikan
keberadaanya melalui tinggalan-tinggalan
budaya masa lampau yang terdapat di tiga situs
tersebut.
Mitos Sangke merupakan mitos yang
mengisahkan tentang tokoh bernama Sangke
yang memiliki tabiat yang sangat buruk.
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Ia sering mencuri, membuat huru-hara di
dalam masyarakat Behoa, serta melakukan
pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak
berdosa. Kelakukan Sangke seperti itu terlukis
dalam kutipan berikut.
… Sangke ra pokala to Behoa lawi
morongkani mobobehu toramoroa,
Ia marongkani moala mbero boulana
touna, hai pakamebualosi. Sangke
wo’o morongkoni tauna to peeve I hia.
Tiara ara hadua tauna tonapokala’a.
Terjemahan:
… Sangke ditakuti oleh penduduk
Behoa karena sering melakukan
tindakan atau tindakan yang tidak
terpuji. Seingkali ia mencuri kerbau
milik penduduk dengan cara kasar, dia
juga memperkosa istri orang. Bahkan,
ia tega membunuh siapa saja yang
menghalangi keinginannya.Ia tidak
takut kepada siapapun.
Masyarakat Behoa menjadi resah akan
perilaku Sangke seperti itu. Masyarakat Behoa
sepakat mengusir orang itu dari kampung
dengan cara meminta bantuan kepada raja Napu
untuk mengusir Sangke dari wilayah Behoa.
Atas permintaan itu, raja Napu memerintahkan
Manasoli, panglima perang kerajaan Napu,
untuk mengusir Sangke. Manasoli dengan
gagah berani berhasil memenggal kepalanya
Sangke. Sangke akhirnya dikuburkan di
Dondoa, Padang Masora.
Kaliliuna vuana sangke rapahe
dai hai watana hanei ratavu I
Dondoa, Pada Masora. I nintaina
popatawuana Sangke ara rua mbua
watu mopatangawa babehiana Sangke
hibali hai binata tokadake.
Terjemahan:
Tidak lama kemudian diputuskan untuk
menyatukan kepala Sangke dengan
badannya dan dikuburkan di Dondoa,
Padang Masora. Pada kuburan Sangke
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terdapat sebuah patung manusia yang
mukanya menyerupai singa.
Tinggalan dolmen yang permukaannya
terdapat pahatan wajah manusia yang sangat
seram, seperti wajah seekor singa yang
terdapat di Situs Padang Masora diyakini oleh
masyarakat di Desa Bariri sebagai tempat
penguburan Sangke.
Mitos yang juga mengisahkan pelanggaran
etika dan norma agama yang dilakukan oleh
leluhur masyarakat Desa Lempe adalah mitos
Potabokoa hai Tokalaeya.
Seorang ibu rumah tangga yang sedang
mengandung telah melanggar etika kesusilaan
dan norma agama. Ibu yang telah terikat tali
perkawinan itu berbuat mesum dengan seorang
laki-laki asing. Kebejatan moral ibu itu tampak
dalam kutipan berikut.
Hangkani tempo tanga koindi, to
balailena mohambahe tanga to moiluhi
hai to balailo iti.Babuko nte puu to
balailona. Nabutu ahena to i hopena
li liu mobungkahi baba paturua na
to wawnena. Na homba to wawinena
tanga ra moiluhi hai to balela iti. To
balailo iti melangka. Agaya nai to
wawnena ara mani i paturua.
Terjemahan:
Pada suatau malam sang suami yang
baru pulang dari kebun mendapatkan
istrinya sedang berzina dengan lakilaki itu. Betapa marahnya hati sang
suami. Dia lalu mencabut parang yang
ada di pinggangnya dan langsung
mendobrak pintu kamar tempat
istrinya. Dia mendapatkan istrinya
sedang bersetubuh dengan lakilaki lain. Laki-laki itu lari tunggang
langgang, sementara si istri masih
tergolek di tempat tidur.

Dalam keadaan kala, sang suami
menyabetkan parang dengan membabi buta
sehingga mengenai perut istrinya yang sedang
mengandung. Perut dan anak yang dikandung
sang istri terbelah akibat sabetan parang sang
suami. Laki-laki asing yang menggauli istrinya
dikejarnya. Laki-laki itu berhasil dibunuhnya
dengan tombak. Jasad si istri dan anaknya
kemudian dikuburkan di Potabokoa dan lakilaki asing itu dikuburkan di Padang Taipa.
Arca menhir yang ukurannya agak tinggi
yang terdapat di Situs Potabokoa dianggap oleh
Masyarakat Lempe sebagai tempat penguburan
sang istri, sedangkan arca menhir yang ukuran
lebih pendek yang berada di sebelahnya
dainggap sebagai tempat penguburan jabang
bayi yang dikandung oleh sang istri. Di lain
pihak, salah satu arca menhir yang berbentuk
patung manusia di Situs Padang Taipa
dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai
tempat pengguburan laki-laki asing tersebut.
Kisah kedua mitos itu mencerminkan
tentang kelakukan negatif yang pernah
dilakukan oleh leluhur mereka. Kelakuan
negatif kedua tokoh dalam mitos itu menjadi
hikmah yang berharga bagi masyarakat
Bariri dan Lempe dalam kehidupan mereka.
Pantangan bagi mereka untuk melakukan
perbuatan melanggar etika dan norma agama.
Dengan demikian, tertanamnya nilai etika dan
agama dalam kehidupan masyarakat Bariri dan
Lempe dampak positif terhadap kelestarian
tinggalan-tinggalan budaya yang ada situs
tersebut. Sampai saat ini warga masyarakat
di Desa Bariri dan Lempe menganggap arca
megalitik yang ada di situs Pandang Masora,
Potabokoa, dan Padang Taipa sebagai tugu
atau simbol orang-orang zaman dahulu atau
leluhur mereka pada masa lampau yang tidak
perlu diteladani sikap dan perilakunya. Sikap
masyarakat Bariri dan Lempe yang demikian
itu menunjukkan salah satu bentuk kepedulian
mereka terhadap tinggalan budaya leluhurnya,
terlepas dari baik atau buruknya perbuatan
yang dilakukan oleh tokoh dalam mitos.
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C. PENUTUP
Mitos-mitos yang berkembang di areal
situs yang terdapat di Desa Hangira, Lempe,
dan Bariri pada umumnya mengisahkan tentang
peristiwa ketokohan dan peristiwa terjadinya
suatu tempat. Mitos-mitos tersebut sampai
saat ini masih hidup dan berkembang di dalam
kehidupan masyarakat ketiga desa tersebut.
Keberadaan mitos-mitos itu sangat diyakini
kebenarannya. Benda cagar budaya dalam situs
dianggap sebagai bukti fisik peristiwa sejarah
tersebut.
Nilai-nilai yang dapat dipetik dari mitos
itu adalah nilai historis, solidaritas, patriotisme,
dan edukatif. Nilai-nilai yang terkandung
dalam mitos tersebut dijadikan pedoman bagi
masyarakat ketiga desa itu dalam menjalani
kehidupan dewasa ini. Selain itu, nilai-nilai
dalam mitos telah membentuk karakter dan
kepribadian masyarakat ketiga desa tersebut
untuk selalu menumbuhkan sikap hormat
terhadap sejarah leluhurnya, toleransi antar
sesama, sikap membangun bangsa dan negara,
serta membangun sikap moral yang tidak
bertentangan dengan etika sosial dan norma
agama.
Nilai-nilai luhur yang telah tertanam
dalam jiwa mereka yang diperoleh dari mitos
itu menunjukkan bahwa mitos juga memiliki
peran dalam menjaga kelestarian benda cagar
budaya yang ada di situs-situs tersebut. Peran
mitos dalam hal ini adalah menumbuhkan
kesadaran masyarakat akan sejarah kolektifnya,
menumbuhkan solidaritas sosial, menumbuhkan
kebanggaan mereka akan kepahlawan
leluhurnya, dan menumbuhkan kesadaran
mereka perbuatan negatif yang telah dilakukan
oleh leluhurnya. Tumbuhnya kesadaran,
kebanggaan, dan keyakinan masyarakat
ketiga desa itu terhadap kejadian-kejadian
yang pernah dialami leluhurnya memberikan
dampak positif terhadap kelestarian tinggalan
budaya megalitik yang ada di sana. Sampai saat
ini masyarakat ketiga desa itu secara bersamasama menjaga, merawat, dan melestarikan
warisan budaya leluhur mereka itu.
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