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Menangkap Bidadari: Kisah Cinta Abadi yang direkam Relief Borobudur 

hingga Pantangan Makan Ikan Merah di Sulawesi Barat 

Oleh: Louie Buana, SH., BA., Adv. LL.M.1 

*dipresentasikan untuk Ngukara Vol. II, komunitas Jawasastra 

 

Sudhana Kinnari: Kisah Cinta Abadi di Borobudur 

• Kisah Sudhana Kinnari pada relief-relief Candi Borobudur tergolong ke dalam 

genre avadana. Avadana (Eng: glorious event) adalah kumpulan cerita yang 

mengisahkan kelahiran suatu tokoh pada masa lalu sebagai pengajaran akan 

perbuatan dan karma dalam konteks ajaran Buddha. Relief Avadana terukir pada 

galeri I & II Candi Borobudur, parallel bersama relief Lalitavistara dan Jataka di 

dinding candi bagian dalam dan pada pagar langkan. Cerita Sudhana Kinnari 

bermula dari relief Avadana pada sisi sebelah timur Candi Borobudur (titik awal 

pradakshina) dibaca ke arah selatan. Terdapat 20 relief yang menggambarkan 

cerita Sudhana Kinnari. 

• Ada dua versi teks avadana Sudhana Kinnari. Yang pertama berjudul Kinnari 

Jataka, bagian dari teks Mahavastu berbahasa Sansekerta yang kemudian 

diterjemahkan ke Bahasa Cina dengan judul Liu-tu-ci-ching pada tahun 270 M. 

Versi kedua ditemukan pada teks Bhaisajyavastu berbahasa Sansekerta yang 

kemudian diterjemahkan oleh I Tsing ke Bahasa Cina dengan judul Ken pen choo. 

Terdapat pula edisi Tibet dari versi kedua yang berjudul Bkah-hgyur, namun teks 

ini telah mendapatkan banyak campuran elemen yang jika ditelusuri berasal dari 

narasi Divyavadana. Adapun teks Divyavadana sendiri diduga merupakan turunan 

dari versi Mahavastu. 

• Di luar India: Kisah Sudhana Kinnari muncul dalam naskah Avadanakalpalata 

berbahasa Sansekerta karangan pujangga Ksemendra asal Kashmir dengan judul 

Sudhanakinnari-avadana pada tahun 1052 M. Menjelang abad ke-15, muncul 

naskah Pali berjudul Pannasajataka yang berisi 50 koleksi cerita jataka, termasuk 

di dalamnya Sudhana-jataka. Naskah tersebut mempelopori penulisan cerita 

jataka serta adaptasi jataka ke bentuk-bentuk seni lainnya di kawasan Asia 

Tenggara, seperti contohnya lewat pertunjukkan drama tradisional di Burma dan 

Siam.   

• Sejarawan Padmanabh S. Jaini menyebut bahwa cerita Sudhana Kinnari 

merupakan kisah jataka paling terkenal di dunia Buddhis dan mengalami adaptasi 

ke berbagai medium. 

 
1 Mohon hanya disebarkan dan dikutip dengan izin yang bersangkutan. 
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• Divyavadana merekam cerita Sudhana Kinnari sebagai bagian dari pemaparan 

Sang Buddha atas kelahirannya yang lalu bersama putri Yasodhara. Keduanya 

terlahir sebagai Sudhanakumara dari negeri Panchala (versi lain menyebutnya 

dari Hastinapura) dan Manohara sang putri kinnari putra raja Druma dari Himalaya. 

• Identifikasi relief Sudhana Kinnari di Borobudur sebagai Sudhanakumaravadana 

dari cerita-cerita Divyavadana pertama kali dicetuskan oleh Oldenburg pada tahun 

1895. Pendapatnya tersebut kemudian di-amini oleh Foucher dan Krom.  

• Telaah dengan penuh kehati-hatian yang dilakukan oleh S. Jaini mengungkapkan 

bahwa kisah Sudhana Kinnari tidak hanya bersumber dari teks tunggal 

Divyavadana saja, melainkan juga dari beberapa versi lainnya. Ada beberapa 

ketidakcocokan antara adegan pada relief dengan teks Divyavadana namun justru 

ditemukan pada versi Pali, Tibet maupun pada naskah lain yang kini dianggap 

sudah hilang. Salah satu contohnya ialah relief ke-18 yang menggambarkan 

kehadiran Dewa Indra dalam adegan ketika Sudhana harus memilih Manohara 

dari 7 orang kinnari yang semuanya berwajah kembar. Dewa Indra (Sakra) tidak 

hadir dalam versi Mahavastu dan Divyavadana namun justru ada pada versi Pali 

yang baru muncul beberapa ratus tahun setelah Borobudur dibangun. 

• Relief kisah cinta Sudhana Kinnari di Candi Borobudur merupakan gambaran 

visual terlengkap dan tertua di dunia mengenai cerita tersebut. Di Ajanta, India, 

terdapat mural dari abad ke-5 M yang juga menggambarkan kisah Sudhana Jataka 

namun kondisinya sudah tidak utuh dan hanya berupa fragmen cerita.  

Kisah Sudhana Kinnari sebagai embrio genre “Menangkap Bidadari” dalam tradisi 

folklor di tanah air 

• Di Jawa Tengah terdapat legenda Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Legenda 

tersebut mengambil pola cerita yang mirip dengan kisah Sudhana Kinnari dimana 

seorang putri dari bangsa non-manusia (kinnari, bidadari) turun ke bumi bersama 

saudari-saudarinya (7 orang) untuk mandi pada sebuah sumber air (telaga/air 

mancur) dan kemudian tertangkap oleh manusia (Phalaka si Pemburu/Jaka 

Tarub). Benda pusaka bidadari tersebut diambil (Permata Cudamani/kasut 

padapurana/perhiasan alankarabhanda/selendang pusaka/baju Ontrakusuma) 

sehingga ia kehilangan kemampuannya untuk dapat terbang. Sang bidadari 

kemudian diperistri oleh manusia (Sudhana/Jaka Tarub) dan pada suatu 

kesempatan kemudian pergi meninggalkan dunia manusia kembali ke asalnya 

(Himalaya/Kahyangan). 

• Cerita dengan pola serupa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Di Jawa 

Timur (Madura) terdapat kisah Aryo Menak dan Tunjung Wulan, di Bali ada cerita 

I Rajapala dan Ken Sulasih, di Manggarai ada Tamelo dan Putri Bungsu, bahkan 

di Timor ada cerita Feto Kamun. Tidak hanya di dalam negeri, di Korea Selatan 
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misalnya ada legenda tujuh bidadari Cheonjeyeon (Jeju Island) dan di Jepang ada 

kisah Hagoromo yang lazim ditarikan dalam pertunjukan Topeng Noh. 

• Genre cerita “Menangkap Bidadari” ini menyebar seiring dengan penyebaran 

agama Buddha di kawasan Asia Tenggara dan hubungan perdagangan. Story 

catches more attention and travels twice as faster, peradaban-peradaban yang 

menerima pengaruh dari ajaran Buddha maupun lewat inflitrasi perdagangan 

kemudian mengembangkan versi-versi lokalnya sendiri sesuai dengan karakter 

kebudayaan masing-masing. Di beberapa tempat di Nusantara dimana pengaruh 

Buddha/Hindu tidak kuat terasa malah ditemukan jejak cerita “Menangkap 

Bidadari”. Hal ini menandakan bahwa kisah tersebut telah melampaui batas-batas 

bahasa dan tradisi sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas (tidak lagi identik 

dengan suatu ajaran agama). 

• Di beberapa kebudayaan, kisah “Menangkap Bidadari” digunakan sebagai alat 

legitimasi penguasa untuk menunjukkan keluhuran dirinya sebagai “outside origin” 

atau berasal dari keturunan agung yang berbeda dari masyarakat jelata (baca: 

James E. Fox, The Austronesians Historical and Comparative Perspectives, 

2006). Penguasa Banten dan Mataram mengklaim silsilah mereka hingga sosok 

bidadari Nawang Wulan, demikian pula dengan raja-raja di kerajaan Alitta (Sulsel) 

yang mengaku sebagai keturunan bidadari We Bungko. Tujuan dari pengakuan 

tersebut ialah untuk membenarkan bahwa sosok raja sebagai keturunan bidadari 

merupakan penerima mandat suci dari langit. Pada tahap selanjutnya sosok 

bidadari diasosiasikan pula dengan mahluk halus perempuan lainnya yang 

dianggap berkuasa seperti Ratu Laut Selatan dan Dewi Lanjar. 

• Selain menunjukkan simbol-simbol kuasa, Rassers (dalam Panji: The Culture 

Hero, 1959)  juga mengaitkan kisah perkawinan bidadari dengan manusia sebagai 

bagian dari mitos-mitos kesuburan dan siklus padi (Nawang Wulan = fase timbul-

tenggelam bulan, penanda waktu untuk menanam dan memanen padi, Nawang 

Wulan menanak nasi hanya dengan sebutir padi). Ritus-ritus kesuburan tersebut 

menandakan adanya pengaruh Tantrisme. 

• Salah satu genre cerita “Menangkap Bidadari” yang cukup menarik dan unik kita 

temukan di Sulawesi Barat tepatnya di daerah Mamuju dan Pamboang. Terdapat 

versi lisan dan tulisan dari legenda seorang putri bernama I Mandarra atau 

Tonisesseq di Tingalor (Ia yang dibelah dari perut ikan kakap merah). Menurut 

cerita, ia turun dari langit dan kemudian menikah dengan seorang bangsawan dari 

negeri Baras yang dalam naskah Lontar Mandar disebut dengan nama To 

Maddepa’e di Lappaq Tellang (Ia yang menetas dari bambu betung), dikenal pula 

dalam versi La Galigo sebagai Tomanurung Batara Guru. Mereka kemudian 

menikah dengan syarat sang suami tidak boleh mendengarkan suara istrinya 

bernyanyi. Setelah dikaruniai seorang anak, sang suami melanggar pantangan 

dengan memaksa sang istri untuk bernyanyi sehingga kehadirannya diketahui 
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oleh ayahnya di langit dan dijemput pulang. To Maddepa’e di Lappaq Tellang yang 

ditelan oleh kesedihan kemudian naik ke langit untuk menjemput pulang istrinya 

dengan bantuan dari seorang tua. Selama berada di langit ia harus menjalani 

beberapa ujian agar dapat membuktikan kelayakannya sebagai suami I Mandarra. 

• Cerita I Mandarra memiliki karakteristik unik yang membuatnya berbeda namun 

masih setia pada alur cerita Sudhana Kinnari. Kehadiran unsur laut (lewat 

simbolisme ikan merah) dan gunung (melalui simbolisme bambu betung) sebagai 

medium kelahiran dua tokoh utama ke dunia manusia mencerminkan elemen 

completio oppositorum khas tradisi Austronesia, dimana unsur-unsur yang 

nampak berbeda dan saling berlawanan ternyata dapat saling melengkapi (baca 

Jakob Soemardjo, Arkeologi Budaya Indonesia, 2016 dan Muhammad Buana, I La 

Galigo & Jejak Tantrayana, 2019). Penyatuan antara Siwa-Sakti, langit-bumi, 

kutub positif-negatif, siang-malam, panas-dingin, segara-gunung menjadi medium 

bagi emanasi mencapai kesadaran tertinggi. Dalam konteks ini, aspek-aspek yang 

murni justru amat rentan untuk tercemar, sehingga unsur-unsur yang 

bertolakbelakang harus bertemu untuk melahirkan hibridasi demi membuka ruang 

bagi yang Ilahiah agar dapat bersemayam di dalamnya. Bissu, pendeta 

kepercayaan tradisional Bugis menjadi medium dunia langit atau perettiwi dengan 

dunia tengah karena keberlawanan yang ia wakili (laki-perempuan, manusia-

dewa, sekala-niskala).  

• Elemen lain dari cerita Sudhana Kinnari yang muncul pada cerita I Mandarra ialah 

ujian yang diberikan kepada To Maddepa’e di Lappaq Tellang dari Opu di Langiq 

(Raja Langit). Pada ujian terakhir, Sudhana dibantu oleh Dewa Indra yang 

menyamar sebagai seekor lalat nan hinggap di ujung jari Manohara. Di versi lisan 

cerita I Mandarra, sang suami dibantu oleh seekor kunang-kunang yang hinggap 

di kepala sang istri, sedangkan di versi Lontar Mandar To Maddepa’e di Lappaq 

Tellang dibantu oleh seekor lalat yang hinggap pada tubuh I Mandarra. 

• Legenda Tonisseseq di Tingalor dipercayai oleh masyarakat di Sulawesi Barat 

benar-benar pernah terjadi sehingga orang-orang yang mengaku keturunan dari I 

Mandarra (Raja Baras di Mamuju dan Raja Pamboang) berpantang untuk 

memakan ikan Tingalor seumur hidup mereka. Ikan Tingalor = medium yang 

berperan membawa unsur langit turun/bertemu bumi = sakral. Konon apabila 

dilanggar maka berdasarkan cerita-cerita orang terdahulu, pelaku pelanggaran 

tersebut akan terkena Surukawu mannanungan (sengsara seumur hidup) dan 

Kareseang totos (kudisan seumur hidup), sanksi yang tidak dijatuhkan oleh 

manusia namun datang dari alam. 

• Jejak lain dari kisah ini ialah Tari Pattuduq (medium yang berperan menyampaikan 

aspek-aspek kedewataan/langit di bumi lewat gerakan = sakral) yang konon pola 

tariannya berasal dari gerakan tubuh I Mandarra saat melayang naik kembali ke 

langit. Menurut Andi Syaiful Sinrang, budayawan lokal Mandar, pada abad ke-19 
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pakaian penari pattuduq, bakkar (anting-anting) serta kuku-kuku emas milik I 

Mandarra dilaporkan masih ada dan disimpan oleh keturunan Raja Pamboang. 

Hingga hari ini masyarakat Baras juga masih mempercayai keberadaan dari 

kuburan ikan Tingalor raksasa yang pernah menelan dan menyelamatkan Putri I 

Mandarra di daerah mereka.  


