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DATUK TEMIANG BELAH 

 

Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Dia selalu memberi nikmat yang tak 

terhitung jumlahnya dan tak terduga. Begitulah prinsip hidup yang dipegang oleh Datuk 

Letang istrinya di Dusun Burung Mandi, Manggar, Pulau Belitung. Mereka tak pernah 

mengeluhkan nasib mereka yang hidup seadanya. Sehari-hari mereka bekerja di ladang. 

Mereka menanam padi dan sayuran.  

Selain bertani, Datuk Letang juga menangkap ikan di sungai. Datuk Letang 

menggunakan bubu untuk menangkap ikan dan udang. Hari sebelumnya, Datuk Letang 

memasang bubu di sungai. Ketika memeriksa bubunya, ia tidak menemukan ikan atau 

udang. Di bubunya malah tersangkut sepotong bambu besar. Kemudian Datuk Letang 

membuang bambu tersebut dan kembali memasang bubunya.  

Selesai memasang bubunya kembali, Datuk Letang menuju ladang untuk mengerjakan 

tanah pertaniannya. Sang istri sudah lebih dulu berada di ladang. Ia sedang mencabuti 

rumput-rumput kecil yang tumbuh di sela barisan tanaman cabai.  

“Aku sedang sial. Hari ini tak dapat ikan sama sekali. Ada bambu yang tersangkut ke 

dalam bubu,” katanya kepada istrinya. 

“Ya, sudah. Berarti memang belum rezeki kita,” timpal istrinya. “Tak boleh menyalahkan 

hari dengan menyebutkan hari sial. Itu sama saja menyalahkan takdir.” kata istrinya lagi. 

Sore harinya, Datuk Letang kembali ke sungai. Rupanya potongan bambu tadi kembali 

masuk ke dalam bubu. Dia jadi berprasangka buruk, pasti ada orang jail yang mengerjainya. 

Akhirnya, dia membawa bambu itu ke rumah. 

Oleh istrinya, bambu itu digunakan untuk menindih tikar alas penjemur padi. Tikar yang 

digunakan untuk alas menjemur padi memang harus ditindih dengan batu atau benda berat 

lainnya agar tidak terbang tertiup angin.  

Suatu ketika, istri Datuk mendengar suara tangis bayi. Rupanya, bambu besar itu sudah 

terbelah dan di dalamnya terdapat bayi laki-laki yang terbungkus kain cindai dan kain cukin. 

Istri Datuk Letang segera menyusul suaminya ke ladang. Datuk Letang heran melihat 

istrinya menggendong bayi. Sang istri segera menceritakan kejadian ajaib yang baru saja 

dialaminya. 

“Bersyukurlah kita. Tuhan memberi anugerah setelah sekian lama kita menginginkan 

anak,” kata istri Datuk Letang. 

“Iya. Ternyata bambu besar yang membuatku jengkel, justru membawa kebahagiaan 

untuk kita," kata Datuk Letang. “Kita memang tidak boleh menilai sesuatu saat kita belum 

lama mengenalnya,” kata Datuk Letang lagi dengan bijak. 

Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Bayi itu begitu 

ajaib. Ia tumbuh sangat cepat. Pada usia satu tahun, badannya sudah seperti anak enam 
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tahun. Tanpa ada yang mengajari, dia sudah pandai mengaji dan salat. Datuk Letang dan 

istri sangat berbahagia karena anak mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-

anak lain seusianya.  

Tahun terus berganti. Sang anak telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Dia 

merantau ke berbagai negeri sehingga banyak dikenal orang. Ia mendapat gelar Datuk 

Temiang Belah karena lahir dari bambu yang terbelah. Dia juga memiliki kesaktian yang 

membuat orang kagum kepadanya. Selain itu, ia juga memiliki ilmu agama yang kuat. 

Suatu ketika terjadi perselisihan antara penganut Islam, Kristen, dan Khong Hu Chu di 

Manggar. Mereka memperebutkan batu sebesar rumah yang dikeramatkan. Melihat hal itu, 

Datuk Temiang Belah pun ikut menyelesaikan konflik.  

“Mengapa kalian bertengkar hanya karena sebuah batu?", tanya Datuk Temiang Belah. 

"Kalian masih bersaudara, satu tanah kelahiran, makan dan minum dari hasil tanah air 

yang sama. Tidak seharusnya kalian sepert ini! Apa kata anak cucu kita melihat orang 

tuanya bertengkar sepert iini? Apa kalian tidak malu?” katanya lagi.  

Penduduk yang sudah tersulut emosi tidak menggubris kata Datuk Temiang Belah. 

“Batu ini sudah sejak dulu menjadi tempat penghormatan bagi dewa-dewi kami," kata 

salah seorang penduduk yang beragama Khong Hu Chu. 

“Umat Kristen sudah lebih dulu mengeramatkan tempat ini. Kami tak sudi jika tempat ini 

dijamah oleh peribadatan kalian!” kata salah seorang penduduk agama Kristen. 

“Kalian salah! Umat Muslim yang paling dulu memiliki batu ini! Di sini terbaring jasad 

seorang wali dan tak seharusnya kalian menyembah Tuhan kalian di sini!” bela seorang 

penduduk Muslim. 

Datuk Temiang Belah akhirnya menawarkan pilihan untuk memotong batu tersebut 

menjadi tiga bagian agar masing-masing penganut tetap mendapatkannya. Penduduk ragu, 

mana mungkin batu sebesar itu dapat dipotong.  

Waktu yang ditunggu tiba. Penduduk berkumpul menyaksikan pemotongan batu. 

Mereka heran. Datuk Temiang Belah tidak membawa kapak atau senjata tajam lain untuk 

membelah batu besar itu. Tanpa diduga, Datuk Temiang Belah dengan mudah memotong 

batu itu menjadi tiga bagian, tanpa kesulitan sedikit pun. Dengan kesaktiannya, batu itu 

terbelah menjadi tiga bagian yang sama besar. Ketiga potongan batu tersebut dijejerkan di 

tempat yang tak jauh dari tempat semula. Berhari-hari masyarakat bergotong royong 

menggeser potongan batu tersebut hingga sampai di posisi yang diinginkan oleh masing-

masing pemeluk agama.  

Kejadian ini membawah hikmah. Mereka yang sebelumnya bertengkar menjadi akrab 

dan saling bercanda. Sejak itu, penduduk tidak pernah berselisih. Mereka saling 

menghormati dan hidup damai. 
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Kesaktian Datuk Temiang Belah terkenal ke mana-mana. Karena itu, dia diminta 

memadamkan kebakaran besar di Kerajaan Mataram hanya dengan menggunakan sekendi 

air. Ketika sudah padam, Raja Mataram kagum dengan kesaktian Datuk Temiang Belah dan 

memanggilnya. 

“Jadi, inilah orang sakti yang telah menyelamatkan kerajaanku?” tanya Raja begitu 

Datuk Temiang Belah menghadapnya. 

“Hamba, Paduka. Hamba hanyalah manusia bisa, bukan orang sakti seperti yang 

Paduka sabdakan,” jawab Datuk Temiang Belah dengan takzim. 

Setelah berbincang, Raja semakin kagum pada sosok Datuk Temiang Belah karena 

rendah hati. Raja memberikan hadiah kepadanya berupa sebuah senjata Parang Kuting 

yang bertuah dan menjadi andalan Raja. Senjata itu lalu diubah menjadi keris bergagang 

dan bersarung emas seberat dua kilogram dan diberi nama Keris Berlok Tujuh.  

Datuk Temiang Belah memiliki anak keturunan yang terus beranak-pinak hingga ke 

genarasi-generasi selanjutnya. Datuk Temiang Belah telah meninggalkan jasa yang begitu 

berharga bagi penduduk Pulau Belitung. Sosoknya begitu lekat di benak masyarakat. Dia 

dianggap sebagai salah satu penyebar agama Islam di sana. Datuk Temiang Belah 

meninggal dunia di tanah kelahirannya. Ia dimakamkan di puncak Gunung Tajam, Belitung. 

Makam tersebut dikeramatkan oleh penduduk dan terkenal dengan nama Keramat Gunung 

Tajam. 
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