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ORANG BATAK KETURUNAN ALIEN 
 
Oleh: Maridup Hutauruk 
 
 

Terusik juga dengan perkataan yang dikemukakan 
oleh seorang fisikawan teoritis Stephen Hawking 
pensiunan professor matematika dari Universitas 
Cambridge asal Inggris. Hawking mengatakan agar 
manusia harus menghindari kontak dengan alien 
(mahluk asing) karena konsekuensinya bisa 
menghancurkan, demikian ungkap Hawking. Lebih 
lanjut dia mengatakan; “Kita hanya perlu melihat 
diri kita sendiri untuk melihat bagaimana kehidupan 
cerdas bisa berkembang menjadi sesuatu yang kita 
tidak ingin bertemu. Saya membayangkan mereka 
mungkin ada di kapal besar, karena menggunakan 
semua sumber daya dari planet asal mereka. Alien 
yang telah maju tersebut kemungkinan akan menjadi 
nomaden, ingin menaklukkan dan mengkolonisasi 
planet apa pun yang mereka bisa jangkau. Jika 
orang asing mengunjungi kita, hasilnya akan lebih 
seperti saat Columbus mendarat di Amerika, yang 
ternyata tidak baik bagi orang Amerika asli. Mereka 

hanya akan mengambil beberapa yang cerdas untuk membuat bencana bagi manusia. 
Untuk otak matematika saya, angka-angka saja membuat berpikir tentang alien sangat 
rasional,” jelasnya.  
 
Sudah lama orang-orang memperbincangkan tentang alien alias mahluk asing dari ruang 
angkasa. Ada juga yang menyebut mereka dengan sebutan ET (Extra Terestrial). Mereka 
disebutkan datang ke bumi dengan menggunakan wahana yang disebut UFO (Unidentified 
Flying Object) atau sering juga disebut Piring Terbang (Flying Sources).  
 
Setidaknya ada 6 judul film Alien yang pernah diproduksi sejak tahun 1979 yang 
menceritakan tentang mahluk asing itu, diantaranya; Alien (Ridley Scott 1979), Aliens 
(James Cameron 1986), Alien 3 (David Fincher 1992), Alien Resurrection (Jean Pierre 
Jeunet 1997), Alien vs. Predator (Paul WS Anderson 2004), Alien vs. Predator (The 
Brother Strause 2007), disamping itu ada beberapa film dengan judul lain seperti ET, ET 
Alien Hunter, termasuk film The Independence Day, atau serial TV seperti Star Trek. 
 
Penampakan UFO sejak lama sudah sering diberitakan dan bahkan beberapa Negara maju 
telah melakukan penelitian untuk membuktikan keberadaannya. Amerika Serikat yang 
diberitakan paling banyak dikunjungi oleh wahana asing itu melakukan penelitian yang 
dinamai salah satunya Blue Book Project dinyatakan ditutup karena disimpulkan tidak ada 
UFO. Demikian pula Inggris, bahkan dinyatakan bahwa Pangeran Philip (Suami Ratu 
Elizabeth-II) memiliki hobby mengamati UFO selama 36 tahun. Di Jepang bahkan bertekat 
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untuk meneliti kebenaran UFO dan Alien dan mereka mendirikan badan yang disebut 
Project Nishi-Harima Astronomical Observatory (NHAO) yang bermarkas di Sayo Town, 
Daerah Administrasi Hyogo, Jepang Timur. 
 

 

Bagaimana pula gambaran alien yang 
disaksikan oleh orang-orang yang 
mengaku pernah melihatnya? Banyak 
gambaran bentuk aneh alien yang 
dipublikasikan, tetapi secara umum dapat 
digambarkan berbentuk mirip manusia 
dengan bentuk kepala berukuran besar 
dan tidak proporsional dengan bagian 
tubuh lainnya sebagaimana bentuk tubuh 
manusia. .  
 
Gambar berbentuk alien yang tersimpan 

dalam kaca seperti pada gambar disamping ini diabadikan oleh pejabat orang Meksiko di 
tahun 1955 yang diambil dari reruntuhan pesawat (UFO?) dan tersebar luas kepada publik. 
 

Sejak jaman purba 
mungkin saja orang-orang 
sudah pernah bertemu 
dengan mahluk-mahluk 
aneh yang menyerupai 
manusia, akan tetapi 
mereka tidak menyebutkan 
penjelasan yang terdata 

seperti sekarang ini. Tetapi, sebagai contoh bahwa situs-situs purba di Mesir sudah 
menggambarkan relief-relief tentang mahluk asing itu. Orang mesir mengukir bentuk 
mahluk asing itu dengan gambaran bentuk kepala yang berukuran besar memanjang 
kebelakang. Mereka juga menganggap mahluk ini sebagai tuhan yang disembah. 
 
Nefertiti adalah seorang ratu Mesir kuno lebih dari 3000 tahun lalu yang dianggap sebagai 
dewi dan digambarkan memiliki ukuran kepala besar memanjang kebelakang, sementara 

manusia Mesir lainnya digambarkan proporsional seperti manusia 
biasa. Tentu gambaran ini menunjukkan bahwa Nefertiti adalah sosok 
yang sangat cerdas. Nefertiti juga menjadi pioneer yang 
menganjurkan untuk menyembah satu tuhan yaitu matahari.  
 
Bentuk mahluk aneh lainnya ada ditemukan di Kiev yang 
diperkirakan berusia sekitar 4000 tahun, seperti gambar disamping. 
Bukan hanya di Mesir atau Kiev, banyak kawasan di belahan bumi ini 
menggambarkan relief-relief berbentuk manusia aneh, seperti suku-
suku Indian di Amerika, atau di berbagai kawasan lainnya. 
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Bukan hanya gambaran relief yang diukir oleh bangsa-bangsa kuno 
ribuan tahun lalu, akan tetapi tengkorak kepala berupa fosil ada 
juga ditemukan yang menggambarkan kemiripan bentuk dengan 
relief-relief yang disebutkan di atas. Di Peru ada ditemukan fosil 
tengkorak dan saat ini boleh disaksikan di Museo Regional de Ica. 
Apakah ini dapat disebutkan sebagai bukti adanya mahluk asing 
dibumi yang dikuasai oleh manusia ini? Mungkin masih perlu 
waktu untuk membuktikan kebenaran ini dikemudian hari. 
 

Di Bulgaria telah melakukan penelitian dan sudah melakukan kontak dengan alien. 
Menurut berita yang dirilis oleh The Telegraph pada Jumat 27 Nopember 2009 bahwa 
Institut Penelitian Luar Angkasa Bulgaria sedang menguraikan symbol-simbol yang dikirim 
oleh Alien dan Alien  sudah menjawab 30 pertanyaan yang dikirim. 
 
Lachezar Filipov seorang Deputi Direktur Institut Space Research Institute of the Bulgarian 
Academy of Sciences membenarkan penelitian itu dan dia mengatakan bahwa jejak-jejak 
yang ditinggalkan oleh Alien di lahan pertanian di seluruh dunia merupakan jawaban atas 
pertanyaan yang disebutkan. Lebih lanjut disebutkannya; “"Alien sebenarnya ada diantara 
kita, dan mengamati kita sepanjang waktu." Menurutnya alien itu tidak menunjukkan sikap 
permusuhan pada manusia, malah berniat membantu, tetapi manusia belum bias 
berkomunikasi dengan mereka. 
 
Filipov mengatakan manusia tidak akan bisa berkomunikasi dengan alien melalui 
gelombang radio, melainkan dengan kekuatan pikiran. Dia bahkan memprediksikan 
manusia bisa berkomunikasi dengan para alien 10-15 tahun mendatang. "Makhluk luar 
angkasa mengkritik kelakuan manusia yang tak bermoral,"  Publikasi ini tentu saja 
menimbulkan pro kontra di negara tersebut. 
 

Berita lainnya datang dari 
Meksiko dimana disebutkan 
bahwa ditemukan bayi alien 
yang terjebak. Televisi 
Meksiko memberitakan 
bahwa sebuah peristiwa luar 
biasa terjadi pada Mei 2007 
dimana bayi alien yang 
masih hidup terperangkap 
disebuah peternakan dan 

berhasil ditangkap. Surat kabar Jerman Bild website juga menerbitkan artikel mengenai 
misteri bayi alien yang terjebak itu.  
 
Global Times yang mengutip artikel itu pada 24 Agustus 2009 menyebutkan bahwa 
seorang pembawa acara terkenal dari Meksiko yang berusia 56 tahun bersama seorang ahli 
UFO bernama Jaime Maussan mempublikasikan foto bayi alien tersebut secara terbuka, dan 
mengatakan bahwa hal itu memang benar ada. 

Maridup Hutauruk – http://batakone.wordpress.com 



 4

Pada akhir tahun 2009 petani yang menangkap bayi alien itu menyerahkannya ke 
universitas setempat untuk dilakukan penelitian ilmiah dengan melakukan analisa 
komparatif DNA dan CT scan study. 
 
Menurut petani itu, bayi alien itu mengeluarkan suara teriakan saat terjebak. Karena takut, 
mereka mencoba menenggelamkannya dan untuk ketiga kalinya baru berhasil. Pada saat 
yang bersamaan sebenarnya ada lagi mahluk serupa di tempat yang sama, tetapi ketika 
petani mendekati perangkap itu, mahluk itu melarikan diri. 
 
Dari hasil penelitian terhadap bayi alien itu disebutkan bahwa mahluk tersebut tidak pernah 
dikenal di bumi. Struktur fisiknya mirip dengan kadal (misalnya, tidak ada akar gigi, bisa 
bertahan lama dalam air), tetapi ada bagian yang mirip manusia (seperti beberapa sendi). 
Ukuran kepalanya sangat besar khususnya bagian otak belakang. Bagian kepala ini, pada 
manusia dikenal sebagai bagian otak untuk belajar dan mengingat. Para ilmuwan 
menyimpulkan bahwa mahlik ini memiliki kecerdasan tinggi. 
 

Jangan heran bahwa orang Batak memiliki ukiran-ukuran 
yang menggambarkan nenek moyang mereka mirip seperti 
apa yang disebutkan di atas. Ukiran-ukiran tersebut selalu 
dibentuk dengan ukuran kepala yang besar dan tidak 
proporsional sebagaimana bentuk manusia. Apakah orang-
orang Batak memang tidak mampu untuk membuat ukiran 
nenek moyangnya secara proporsional sebagaimana bentuk 
manusia? Apakah gambaran dari ukiran yang bentuk kepala 
besar ini memaknai bahwa nenek moyang mereka adalah 
orang-orang cerdas? Atau apakah nenek moyang mereka 

memang Alien yang dikenal sebagai mahluk asing yang memiliki kecerdasan tinggi 
melebihi kecerdasan manusia? Boleh jadi memang demikian pemahamannya. 
 
Manusia adalah menjadi pusat inspirasi untuk mencipta segala sesuatu yang berguna bagi 

kehidupan manusia itu. Kebanyakan karyacipta manusia 
berorientasi kepada manusia itu sendiri. Ini menunjukkan 
bahwa kesempurnahan tubuh manusia menjadi ide utama 
terciptanya ciptaan. 
 
Coba kita lihat terciptanya sebuah kendaraan atau mobil 
adalah mengambil sebagian kecil dari fungsi-fungsi tubuh 
manusia. Terciptanya roda adalah mengambil ide dari 
fungsi kaki. Lampu kendaraan sebagai penerang 
mengambil ide ungsi dari mata manusia. Demikian pula 
mesin sebuah kendaraan tercipta mengambil ide dari organ-
organ tubuh manusia. 
Sebuah computer mengambil ide dari kecerdasan otak 
manusia. Sebuah pompa mengambil ide dari jantung 
manusia. Sebuah alat berat seperti Back-hoe mengambil ide 
dari kemampuan tangan manusia, dan banyak lagi alat-alat 
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penggerak yang mengambil ide dari fungsi-fungsi tubuh manusia. Maka muncul ilmu 
robotic yang semuanya mengambil ide dari kesempurnahan gerak tubuh manusia. 
 
Kalau keilmuan robotic sudah mencapai kecanggihannya menirukan gerakan yang mampu 
dilakukan oleh tubuh manusia dan demikian pesatnya dilakukan riset dan 
pengembangannya di Negara-negara maju seperti Eropah, Amerika, dan yang terdepan 
adalah Jepang. Bagaimana pula teknologi ini sudah digunakan oleh bangsa Jawa dengan 
wayang kulitnya, atau bangsa Sunda dengan wayang golek, atau muppet oleh bangsa 
Eropah, tetapi kecanggihan karyacipta robotic tersebut sedemikian majunya dilakukan oleh 
bangsa Batak purba dengan karyacipta Sigalegale (=lemah gemulai). 
 
Kemiripan peniruan gerak yang mampu dilakonkan melalui patung Sigalegale oleh orang 
Batak memang awalnya mengandung unsur magis, sehingga Sigalegale menjadi wujud dari 
penjelmaan manusia yang mampu melakukan sejumlah gerak tari secara sempurnah. 
Apakah karyacipta ini dapat dikategorikan sebagai petunjuk bahwa nenekmoyang orang 
Batak memang memiliki tingkat kecerdasan tinggi secara teknologi? 
 

Orang Batak purba menggambarkan wujud sesembahannya dalam berbagai bentuk patung, 
walaupun bukan patung itu yang disembah. Sebut saja Debata Idup seperti yang 
digambarkan berupa patung-patung baik berbentuk laki-laki maupun perempuan. Debata 
Idup adalah dewa atau dewi yang disembah sebagai dewa dewi kehidupan. Debata Idup 
bersifat penangkal datangnya penyakit dan bahaya lainnya. Biasanya Debata Idup 
ditempatkan di rumah atau di gerbang perkampungan, bahkan patung Debata Idup ini 
digunakan untuk menyimpan ramuan obat-obatan yang ditaruh di ruang otak di kepala 
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dengan harapan bahwa dewa atau dewi Debata Idup memanjurkan obat-obatan ini untuk 
kehidupan orang yang membutuhkannya. 
 
Melihat bentuk ukiran patung Debata Idup berbentuk kepala yang lebih besar dan tidak 
proporsional sebagaimana bentuk tubuh manusia. Apakah karena bagian kepala ini juga 
digunakan sebagai wadah penyimpan ramuan obat sehingga bentuknya lebih besar agar 
lebih berdaya guna? Atau apakah nenek moyang orang Batak purba sudah mampu 
menganggap bahwa kepala adalah sumber kecerdasan melalui fungsi otak? 
 
Terlepas dari bukti-bukti fisik yang digambarkan diatas, orang Batak meyakini bahwa 
mereka adalah keturunan yang mereka sebut dewa-dewi yang berasal dari negri kayangan 
yang disebut Banua Ginjang. Memang menjadi kontradiktif apabila orang-orang Batak 
sekarang menganut agama dominant seperti Islam dan Kristen dengan ajaran keyakinan 
bahwa manusia berasal dari tanah (debu), sehingga mungkin secara implicit 
dihatisanubarinya mereka bukan berasal dari tanah. Tidak ada referensi yang kuat dalam 
budaya tutur orang-orang Batak purba bahwa manusia Batak mengarahkan anggapannya 
berasal dari tanah atau debu, akan tetapi sangat tegas tergambar di alam pikiran mereka 
bahwa mereka adalah jelmaan dari dewa dan dewi yang berasal dari kayangan. Dalam 
bahasa Batak bahwa manusia disebut ‘jolma’ atau jelmaan, sementara kata manusia atau 
manisia adalah nama sebuatan untuk manusia yang telah dilahirkan di dunia ini. 
 
Alkisah dilegendakan bahwa di negri kayangan yang dikepalai oleh Maha Pencipta Alam 
Semesta yang disebut Mulajadi Nabolon terdapat komunitas dewa dan dewi. Sang Maha 
Pencipta Mulajadi Nabolon memberikan kuasa kepada tiga dewa utama untuk menguasai 
tiga dunia yang menjadi tempat bagi manusia sesuai dengan takdir dan perbuatannya yaitu 
di Banua Ginjang (Alam Surga yang disebutkan bertempat di atas), Banua Tonga (Alam 
Nyata dimana manusia hidup di Bumi, yang disebutkan bertempat di tengah), dan Banua 
Toru (Alam Pengujian dan Penghakiman, yang disebutkan bertempat di bawah). 
 
Tersebutlah dewa utama bernama Debata Batara Guru yang berkuasa atas kehidupan alam 
roh manusia di Banua Ginjang. Dewa ini memiliki empat anak, dua laki-laki dan dua 
perempuan yang juga menjadi dewa dan dewi di komunitas negri kayangan. Ke empat anak 
Debata Batara Guru disebutkan dua anak laki-laki bernama Mulasongta dan Mulasongti, 
sementara dua anak perempuannya bernama Sorbajati dan Deakparujar. 
 
Tersebut pula dewa utama lain bernama Debata Soripada yang berkuasa atas kehidupan 
manusia di alam nyata di Banua Tonga. Dewa ini memiliki empat anak, dua laki-laki dan 
dua perempuan yang juga menjadi dewa dan dewi di komunitas negri kayangan. Ke empat 
anak Debata Soripada disebutkan dua anak laki-laki bernama Sorimatinggi dan 
Sorimatonga, sementara dua anak perempuannya bernama Nanbaoraja dan 
Nanrudangulubegu. 
 
Tersebut pula dewa utama lainnya bernama Debata Mangala Bulan yang berkuasa atas 
kehidupan manusia sebagai penghakim dan penghukum di Banua Toru. Dewa ini juga 
memiliki empat anak, dua laki-laki dan dua perempuan yang juga menjadi dewa dan dewi 
di komunitas negri kayangan. Ke empat anak Debata Mangala Bulan disebutkan dua anak 
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laki-laki bernama Raja Odapodap dan Raja Padoha, sementara dua anak perempuannya 
bernama Siniangnaga dan Leangnagarusta. 
 
Sang Maha Pencipta Mulajadi Nabolon menitahkan bahwa diantara keturunan dari tiga 
dewa utama ini diatur perkawinannya bahwa anak perempuan dari Debata Batara Guru 
harus berpasangan dengan anak laki-laki dari Debata Mangala Bulan. Anak perempuan 
Debata Soripada harus berpasangan dengan anak laki-laki dari Debata Batara Guru, dan 
anak perempuan dari Debata Mangala Bulan harus berpasangan dengan anak laki-laki dari 
Debata Soripada. Ke tiga keluarga dewa-dewa utama ini menjadi saling besanan yang 
disebut marhula-marboru, dimana Debata Mangala Bulan disebut marhulahula kepada 
Debata Batara Guru, Debata Batara Guru marhulahula kepada Debata Soripada, dan Debata 
Soripada marhula-hula kepada Debata Mangala bulan. 
 
Prinsip perkawinan silang inilah yang dianut oleh Bangsa Batak sampai sekarang ini 
sehingga hubungan kekerabatan diantara mereka disebut sebagai falsafah Dalihan Natolu. 
Disamping itu, masing-masing dewa utama memiliki empat anak sebagai keturunan, dan 
mereka adalah sebagai pondasi keluarga yang kemudian digunakan oleh Bangsa Batak 
sampai sekarang ini sebagai basis perkawinan yang disebut Suhi Ampang Naopat. 
 
Hubungan perkawinan yang telah dititahkan oleh Sang Maha Pencipta Mulajadi Nabolon 
memang harus terlaksana, dan demikian singkat ceritanya bahwa seorang anak laki-laki 
dari Debata Mangala Bulan bernama Raja Odapodap harus dikawinkan dengan putri 
Debata Batara Guru bernama Sorbajati. Olehkarena bentuk rupa dari Raja Odapodap mirip 
dengan kadal besar seperti komodo (Ilik) maka dia berusaha menolak dan akhirnya 
melarikan diri terjun ke Dunia Tengah alam nyata sekarang dimana pada saat itu bumi 
masih digenangi oleh air. Singkat ceritanya, Sorbajati menjelma menjadi pohon Aren 
(bagot) dan orang batak menyadapnya menjadi tuak sebagai salah satu penganan berupa 
minuman dalam berbagai prosesi adapt istiadat Batak. 
 
Titah Sang Maha Pencipta Mulajadi Nabolon harus tetap dilaksanakan, sehingga Debata 
Batara Guru menyetujui untuk mengawinkan putrid keduanya Deakparujar kepada Raja 
Odapodap. Tak kuasa menolak tetapi negosiasinya berhasil untuk mengasingkan diri 
sementara di Banua Tonga sambil menata bumi dan segala isinya. Raja Odapodap harus 
diutus ke Banua Tonga untuk menjadi suami Deakparujar dan keharusan itu memang 
menjadi terlaksana dan mereka dikaruniai sepasang anak kembar bernama Raja Ihotmanisia 
dan Boru Itam manisia. Itulah manusia pertama di bumi yang memang keturunan dari 
dewa-dewi dari negri kayangan. Sepasang anak manusia keturunan dewa-dewi yang 
dilahirkan itu berketurunan dan mengisi seluruh penduduk bumi, dan itulah orang-orang 
Batak yang menurunkan semua bangsa-bangsa yang ada dimuka bumi ini. 
 
Walaupun orang Batak mengenal dirinya sebagai keturunan dewa dan dewi dari kayangan 
dan mereka mengenal dirinya bukan tercipta dari tanah atau debu, tetapi secara umum 
orang-orang akan sulit meyakinkan dirinya bahwa sosok dewa dan dewi yang menjadi asal 
muasal manusia Batak dan seluruh manusia, maka jadilah asal mereka disebut mahluk 
asing atau lazim disebut dengan ALIEN, dan itulah Bangsa Batak. 
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