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UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

ABSTRAK 

Penelitian yang dilakukan peneliti ini dilatarbelakangi oleh rasa ingin tahu mengenai 

kondisi kehidupan masyarakat trenggalek dahulu sebelum dan sesudah adanya dam bagong. 

Trenggalek dahulu merupakan wilayah yang gersang dan tandus. Sebutan lain untuk 

menggambarkan kondisi trenggalek dapat terlihat pada    kegiatan masyarakatnya yang hanya 

dapat bercocok tanam dimusim rendeng (penghujan). Ini menggambarkan wilayah trenggalek 

sebagai sawah tadah hujan. Kondisi yang serba sulit ini menyebabkan terjadinya larang 

pangan. Kondisi yang demikian menarik hati menak sopal seorang punggawa kadipaten 

trenggalek yang dikenal tampan, gagah dan berani untuk mencari titik temu dari permasalahan 

yang dihadapi masyarakat trenggalek kala itu. Melalui ide dan gagasan yang dimiliki menak 

sopal ia mencetuskan untuk membuat dam atau bendungan guna untuk mengaliri sawah milik 

masyarakat agar dapat digunakan untuk bercocok tanam. Menak sopal di bantu beberapa 

bawahannya harus melalui berbagai rintangan demi terwujudnya pembangunan dam tersebut. 

Salah satunya seperti harus memberikan tumbal seekor gajah putih demi kelancaran 

pembangunan dam di daerah bagong agar tak mudah jebol.                      

Permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah Bagaimana awal mula 

sejarah dari adanya dam bagong. Mengapa bagong dipilih dijadikan lokasi dari pembangunan 

dam tersebut. Adakah mitos yang muncul berkaitan dengan keberadaan dam bagong tersebut 

dan adakah dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat bila tidak mematuhi mitos  terkait 

keberadaan dam bagong tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik penelitian 

ini menggunakan pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah latar belakang berdirinya dam bagong 

didasari atas kondisi masyarakat yang mengalami larang pangan. Tokoh yang berjasa dalam 

pembangunan dam bagong ini adalah menak sopal yang di bantu oleh menak sraba dan dewi 

amiswati. Adapun mitos yang di percayai oleh masyarakat trenggalek berkaitan dengan dam 

bagong adalah setiap hari lahirnya dam bagong wajib untuk di peringati. Adapun kalau tidak 

dilakukan masyarakat trenggalek akan dilanda musibah besar. 

KATA KUNCI : Bagong, Sejarah , Mitologinya 
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I.  LATAR BELAKANG 

Dewasa ini ditengah kehidupan      

yang serba glamour dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

komunikasi yang pesat sebuah petuah 

dari zaman dahulu yang muncul dari 

mulut ke mulut dan dianggap memiliki 

daya magis yang tinggi masih 

dipercayai oleh masyarakat hingga 

sekarang ini. Masyarakat masih 

percaya bahwa sebuah petuah yang 

didalamnya masih mengandung hal-hal 

yang tak masuk akal untuk diterima 

oleh akal sehat manusia dan dapat 

terjadi memiliki sebuah kekuatan 

tersendiri. Masyarakat yang hidup di 

era sekarang tak ubahnya masih hidup 

di era zaman dahulu. Pandangan 

masyarakat tentang hal-hal yang tak 

masuk akal masih sulit untuk 

dihilangkan. Mereka beranggapan hal-

hal yang tak masuk akal sehat sudah 

menjadi bagian dari hidupnya. 

Masyarakat masih berpegang teguh 

segala sesuatu yang dipercayai semua 

orang dan terjadi di kehidupan nyata 

walaupun sulit untuk dijelaskan dengan 

akal sehat manusia memiliki tempat 

tersendiri dihati masyarakat. Mitos 

yang berkembang dan diturunkan 

didalam lingkungan masyarakat 

diwariskan kepada generasi berikutnya 

dengan harapan fenomena berupa hal-

hal ghaib yang tak masuk akal akan 

tetap dijaga dan dilestarikan 

keberadaannya. 

Mitos bisa dikatakan masih tetap 

hidup dikalangan masyarakat sekarang 

walaupun zaman telah begitu modern. 

Bukti mitos masih dipercayai banyak 

masyarakat sering kali ditemukan 

mitos-mitos yang masih berkembang di 

masyarakat. Banyaknya unsur lapisan 

masyarakat yang masih tetap percaya 

tentang suatu mitos akan memunculkan 

perbedaan cara pandang dan 

kepercayaan terhadap mitos yang ada 

dan dipercayai di lingkungan 

masyarakat. Perbedaan masyarakat 

terhadap mitos dapat ditafsirkan ada 

yang tetap percaya bahwa mitos dapat 

dibuktikan kebenarannya mengenai 

hal-hal yang dapat terjadi dikehidupan 

nyata dan ada sebagian masyarakat 

yang beranggapan bahwa mitos tidak 

akan terjadi dikehidupan nyata. Dengan 

kata lain mereka yang tidak percaya 

mitos dapat terjadi dikehidupan nyata 

mereka dapat dikatakan menolak akan 

adanya suatu mitos dilingkungan 

masyarakat. Mitos pada dasarnya 

sebuah cerita anonim yang berakar 
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dalam kebudayaan primitif. 

Masyarakat percaya mitos adalah cerita 

mistis tentang kehidupan dewa dewi 

zaman dahulu dan masih tetap 

dipercayai hingga sekarang. Budaya 

mitos dalam masyarakat yang begitu 

kuat hingga sekarang memunculkan 

sebuah isu berbicara suatu mitos 

disuatu daerah tertentu dan 

dilingkungan masyarakat tertentu harus 

berhati-hati. Mitos sering ditafsirkan 

sebagai cerita yang sakral atau 

disucikan dengan kata lain berbicara 

suatu mitos harus memperhatikan 

tempat dan suasana saat bersinggungan 

dengan hal-hal berbau mitos. Mitos 

jangan dianggap sebagai hal sepele 

karena setiap mitos disuatu wilayah 

tertentu berbeda tingkat kemistisannya. 

Di lingkungan masyarakat mitos 

memainkan peran penting dalam 

kehidupan sosial. Mitos dapat 

membangun solidaritas sosial 

masyarakat yang bersangkutan. 

Dengan adanya mitos yang mereka 

percayai memiliki sakralitas dan 

mengandung pesan moral yang 

diwariskan dari leluhur-leluhur mereka. 

Dengan kata lain mitos terutama bagi 

masyarakat yang kehidupan 

kesehariannya selalu bersentuhan 

dengan hal berbau mitos masih sangat 

kental pemahamannya dan ini akan 

tetap dijaga dan dilestarikan tanpa 

hilang oleh derasnya perubahan zaman. 

Berangkat dari situlah peneliti 

berkeinginan untuk mengadakan 

penelitian di desa Ngantru Kecamatan 

Trenggalek Kabupaten Trenggalek 

yang masyarakatnya sampai sekarang 

masih begitu kuat kepercayaannya 

akan hal yang berbau mitos terutama 

menyangkut keberadaan adanya dam 

Bagong. 

 

II.  METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif karena dalam 

penelitian ini data yang dihasilkan 

berupa data deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan 

pendekatan induktif. Proses dan makna 

lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif. Disebut kualitatif karena 

sifat data yang dikumpulkan bercorak 

kualitatif bukan kuantitatif karena tidak 

menggunakan alat pengukur. 

Dari beberapa pendapat yang 

sudah ada dapat dijelaskan bawah 

metode kualitatif digunakan karena 

beberapa pertimbangan, pertama 

menyesuaikan metode kualitatif lebih 
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mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda, kedua metode ini 

menyajikan secara langsung hakekat 

hubungan antara penelitian dan 

responden, ketiga metode ini lebih 

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan penajaman pengaruh bersama 

dan terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi saat ini. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Dalam penelitian yang 

dilakukan  peneliti tentang Dam 

Bagong Sejarah dan Mitologinya 

ditemukan beberapa data hasil 

penelitian yang sesuai dengan 

pertanyaan penelitian. Berikut adalah  

hasil penelitian yang di dapat melalui 

studi wawancara : 

1. Latar belakang dibangunnya Dam 

Bagong di Desa Ngantru 

Pembangunan Dam Bagong ini 

didasari oleh rasa keprihatinan yang 

mendalam yang dirasakan oleh Menak 

Sopal selaku pemimpin Kadipaten 

Trenggalek kala itu terhadap kondisi 

kehidupan masyarakat yang serba sulit 

dan mengalami larang pangan. Kondisi 

seperti ini terjadi ketika Trenggalek 

memasuki musim tetiga (kemarau 

panjang) yang sulit mendapatkan 

sumber air. Trenggalek dulu dikenal 

sebagai wilayah yang gersang dan 

dikenal sebagai sawah tadah hujan. 

Masyarakatnya dapat bercocok tanam 

hanya pada musim rendeng tiba 

(musim penghujan) dengan 

mengandalkan air hujan yang turun 

hanya saat di musim penghujan. 

Dengan kondisi yang serba sulit Menak 

Sopal berupaya melakukan tindakan 

untuk menanggulangi permasalahan 

tersebut dengan memunculkan sebuah 

ide atau gagasan dengan membangun 

sebuah Dam atau bendungan untuk 

dapat mengaliri sawah milik 

masyarakat. Tentu untuk mewujudkan 

pembangunan Dam tersebut tidaklah 

mudah. Menak Sopal dan beberapa 

punggawanya harus melewati beberapa 

rintangan seperti melakukan 

peperangan terhadap penguasa Gunung 

Wilis yang tidak setuju akan 

pembangunan Dam karena lokasinya 

yang berdekatan dengan wilayahnya 

dan Menak Sopal harus menyediakan 

tumbal seekor Gajah Putih demi 

terwujudnya pembangunan Dam 

tersebut.( Sumber data di peroleh dari : 

Bapak Tukiran dan Bapak Naim pada 

tanggal 2 juni 2017) 
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2. Tokoh yang berjasa dalam 

pembangunan Dam Bagong 

Tokoh yang berjasa dalam 

pembangunan Dam Bagong ini adalah 

Menak Sopal. Dengan ide dan gagasan 

dari Menak Sopal untuk membangun 

sebuah dam kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat di Kadipaten 

Trenggalek dapat terwujud. Selain 

Menak Sopal tokoh lain yang juga ikut 

membantu pembangunan Dam Bagong 

ini adalah Menak Sraba dan Dewi 

Amiswati. Menak Sraba yang 

merupakan ayah dari Menak Sopal 

yang merupakan seorang siluman 

Buaya Putih yang meminta Menak 

Sopal untuk memberikan tumbal 

seekor Gajah Putih agar Dam tersebut 

tak mudah jebol. Sedangkan Dewi 

Amiswati yang tak lain merupakan ibu 

dari Menak Sopal meminta kepada 

Menak Sopal untuk melakukan 

pertapaan demi mendapatkan petunjuk 

dari para leluhurnya untuk memperoleh 

kelancaran dalam proses pembangunan 

Dam di Daerah Bagong. (Sumber data 

di peroleh dari : Bapak Tukiran dan 

Bapak Naim pada tanggal 2 juni 2017)  

3. Mitologi yang muncul berkaitan 

berdirinya Dam Bagong 

Mitologi yang di percayai oleh 

masyarakat Trenggalek sampai saat ini 

adalah prosesi penyembelihan hewan 

untuk dijadikan tumbal dan pergelaran 

wayang kulit yang dilakukan semalam 

suntuk di area Pendopo Kabupaten 

Trenggalek. Masyarakat percaya 

bahwa dalam peringatan hari lahirnya 

Dam Bagong tidak dilakukan semacam 

ritual seperti mbeleh kebo 

(menyembelih kebo) dan pergelaran 

wayang kulit semalam suntuk maka 

seluruh wilayah Trenggalek dan 

masyarakatnya yang tinggal di 

Trenggalek akan dilanda musibah yang 

besar. Kepercayaan masyarakat 

Trenggalek terhadap hal yang berbau 

mistis sangatlah kuat terutama mereka 

yang tinggal dekat dengan area Dam 

Bagong. kebanyakan dari mereka telah 

merasakan akibat dari melanggar ritual 

yang sudah ada sejak dari berdirinya 

Dam Bagong era Menak Sopal dulu 

sampai saat ini. (Sumber data di 

peroleh dari : Bapak Tukiran dan 

Bapak Naim pada tanggal 2 juni 2017)      

4. Dampak yang terjadi apabila ritual 

di Dam Bagong dihilangkan 

Adapun dampak yang terjadi mengenai 

ritual dan mitos berdirinya Dam 

Bagong dihilangkan atau tidak 
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diperingati oleh masyarakat di 

Trenggalek adalah akan mendatangkan 

marabahaya berupa musibah yang 

besar akan melanda seluruh Trenggalek 

seperti pada peristiwa yang terjadi di 

tahun 2007 lalu. Dimana banjir besar 

melanda Trenggalek dengan merendam 

hampir semua wilayah Trenggalek.  

Banjir yang terjadi di tahun 2007 lalu 

merupakan terbesar dan terparah yang 

melanda Trenggalek. Sumber air yang 

berasal dari sungai Bagong tersebut 

dengan cepatnya menenggelamkan 

Trenggalek dan sekitarnya. Masyarakat 

percaya bahwa banjir besar yang terjadi 

tahun 2007 lalu merupakan akibat dari 

sikap pemimpin Trenggalek yang kala 

itu tidak begitu mempercayai hal-hal 

yang berbau mitos atau mistis berkaitan 

dengan ritual di Dam Bagong.  

(Sumber data di peroleh dari : Bapak 

Tukiran dan Bapak Naim pada tanggal 

2 juni 2017) 

5. Benarkah Dam Bagong dapat 

digunakan untuk melakukan 

pertapaan 

Selain sebagai tempat untuk 

mengadakan ritual Dam Bagong juga 

oleh kebanyakan masyarakat dapat 

dipercayai sebagai tempat untuk 

menenangkan alam pikiran manusia 

yang penuh dengan berbagai macam 

persoalan kehidupan. Kondisi di sekitar 

Dam Bagong yang jauh dari keramaian 

dan dikelilingi hijaunya pohon serta 

suara derasnya air yang mengalir cocok 

sebagai tempat untuk melakukan 

pertapaan atau meditasi. Pernyataan 

seperti itu diperkuat oleh pendapat  

juru kunci Dam Bagong bahwa banyak 

masyarakat bukan hanya dari 

Trenggalek tetapi dari luar Trenggalek 

yang datang kesitu selain berziarah ke 

makam Menak Sopal juga untuk 

mencari ketenangan jiwa dan pikiran. 

(Sumber data di peroleh dari : Bapak 

Tukiran dan Bapak Naim pada tanggal 

2 juni 2017) 

6. Kegiatan yang dilakukan di Dam 

Bagong di bulan tertentu 

Adapun untuk kegiatan yang dilakukan 

di Dam Bagong di bulan-bulan tertentu 

hanyalah bersih-bersih area Dam 

Bagong. Kegiatan ini dilakukan atas 

dasar kesadaran pribadi masyarakat 

tanpa ada unsur paksaan. Dalam 

kegiatan ini seseorang hanya 

membersihkan sampah-sampah bekas 

dedaunan yang jatuh kemudian 

dikumpulkan dan dibersihkan. Tujuan 

dari kegiatan ini untuk menjaga dan 

merawat kebersihan dari area Dam 
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Bagong tersebut. Sedangkan untuk 

kegiatan penting di Dam Bagong 

dilakukan pada bulan selo pada hari 

jumat kliwon kegiatan ini merupakan 

kegiatan untuk memperingati hari 

lahirnya atau berdirinya Dam Bagong 

dengan mengundang masyarakat untuk  

memeriahkan acara tersebut dan juga 

ikut mengikuti acara mbeleh kebo 

(menyembelih kebo) sedangkan daging 

dari kebo (kerbau) tersebut dimasak 

dan dibagikan kepada masyarakat yang 

hadir dalam ritual tersebut. (Sumber 

data di peroleh dari : Bapak Tukiran 

dan Bapak Naim pada tanggal 2 juni 

2017)           

7. Mengapa Kerbau dipilih sebagai 

hewan untuk tumbal di Dam 

Bagong 

Adapun alasan pemilihan kerbau 

(kebo) untuk dijadikan tumbal pada 

ritual di Dam Bagong adalah kerbau 

banyak di pelihara oleh sebagian 

masyarakat di Trenggalek. Sebelumnya 

hewan yang di gunakan untuk  

dijadikan tumbal di Dam Bagong 

adalah seekor Gajah Putih. Namun 

karena sulitnya mencari Gajah 

berwarna putih maka hewan yang di 

gunakan untuk di jadikan tumbal 

tersebut diganti dengan seekor Kerbau. 

Hal ini telah disetujui oleh para leluhur 

Menak Sopal yang setelah 

mengorbankan seekor Gajah Putih 

untuk tumbal berdirinya Dam Bagong 

memberikan wangsit bahwa untuk 

tumbal selanjutnya dapat diganti 

dengan seekor Kerbau . (Sumber data 

di peroleh dari : Bapak Tukiran dan 

Bapak Naim pada tanggal 2 juni 2017)           

8. Benarkah air di Dam Bagong tidak 

pernah menyusut  

Keberadaan sumber air di Dam Bagong 

selalu berlimpah ruah. Ini terjadi bukan 

hanya di musim rendeng (penghujan ) 

saja tetapi fenomena ini juga terjadi 

pada musim tetiga (kemarau). Sumber 

air yang melimpah ruah ini dapat tetap 

di gunakan masyarakat untuk mengaliri 

sawah miliknya. Sumber air yang tak 

pernah menyusut atau kering ini di 

percayai sebagai bukti bahwa setiap 

ritual yang di adakan masyarakat 

Trenggalek di Dam Bagong diterima 

dan segala harapannya dikabulkan. 

Dengan demikian kepercayaan 

masyarakat Trenggalek akan berlimpah 

ruahnya sumber air di Dam Bagong 

merupakan bukti bahwa Dam Bagong 

tetap dijaga oleh para leluhurnya 

Menak Sopal yang senantiasa 

melindungi masyarakat Trenggalek 
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dari marabahaya. (Sumber data di 

peroleh dari : Bapak Tukiran dan 

Bapak Naim pada tanggal 2 juni 2017)           

9. Air di Dam Bagong berkasiat 

menyembuhkan berbagai macam 

penyakit   

Adapun kepercayaan masyarakat 

mengenai khasiat dari air yang ada di 

Dam Bagong dapat dibuktikan 

mengenai kebenarannya. Salah satu 

buktinya adalah ada seseorang yang 

mempunyai penyakit gatal-gatal dan 

ketika seseorang tersebut memutuskan 

mandi di air Dam Bagong tersebut 

selang dua hari kemudian seseorang 

tersebut menjadi sembuh. Selain 

penyakit diatas menurut juru kunci 

Dam Bagong sudah banyak orang yang 

mandi kesitu dengan sendirinya segala 

macam penyakit yang di deritanya 

menjadi sembuh. Konon dahulu Dam 

Bagong di jadikan tempat 

penyembuhan oleh Menak Sopal. 

Menak Sopal yang terluka sehabis 

melakukan peperangan melakukan 

pertapaan dan mandi di air Dam 

Bagong tersebut. Seketika keluar dari 

Dam Bagong Menak Sopal sudah 

sembuh dan kembali sehat seperti 

keadaan semula. (Sumber data di 

peroleh dari : Bapak Tukiran dan 

Bapak Naim pada tanggal 2 juni 2017)           

10. Benarkah dengan tumbal hewan 

Kerbau Dam Bagong tak mudah 

jebol 

Adapun kebenaran mengenai Dam 

Bagong yang tak mudah jebol setelah 

dilakukan penyembelihan hewan untuk 

di jadikan tumbal sangatlah terbukti. 

Ini sesuai dengan kondisi saat awal 

pembangunan Dam yang dibangun 

oleh Menak Sopal dan beberapa 

punggawanya. Semula ketika tidak 

diberikan tumbal Dam Bagong yang 

sudah jadi kembali hancur. Namun 

setelah diberikan tumbal Dam Bagong 

tersebut tak jebol lagi.  (Sumber data di 

peroleh dari : Bapak Tukiran dan 

Bapak Naim pada tanggal 2 juni 2017) 

           

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti tentang Dam 

Bagong Sejarah dan Mitologinya, ada 

beberapa hal yang dapat disimpulkan 

diantaranya yaitu: 

1. Awal mula dibangunnya sebuah 

Dam yang oleh masyarakat Trenggalek 

biasa di sebut Dam Bagong didasari 

atas kondisi kehidupan masyarakat 

Trenggalek dahulu yang serba sulit dan 

mengalami larang pangan. Trenggalek 
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dulu di kenal sebagai wilayah yang 

gersang dan tandus.  Kondisi 

masyarakat yang sedemikian sulit 

menarik hati Menak Sopal seorang 

punggawa Kadipaten Trenggalek yang 

tampan, gagah dan berani untuk 

mencetuskan ide dan gagasan 

pembangunan sebuah Dam.   

2. Tokoh yang berjasa dalam 

terwujudnya pembangunan Dam 

Bagong tentu adalah Menak Sopal. 

Berkat ide dan gagasannya Menak 

Sopal berhasil membawa kesejahteraan 

dan kemakmuran bagi masyarakat 

Trenggalek. Selain Menak Sopal tokoh 

yang ikut membantu terwujudnya 

pembangunan Dam Bagong adalah 

Menak Sraba dan Dewi Amiswati. 

Menak sraba yang merupakan ayah 

Menak Sopal memberikan saran untuk 

memberikan tumbal seekor gajah putih 

demi terwujudnya pembangunan Dam. 

Sedangkan Dewi Amiswati yang tak 

lain merupakan ibu Menak Sopal 

menyarankan agar melakukan 

pertapaan untuk meminta petunjuk 

kepada para leluhurnya demi 

kelancaran pembangunan Dam.   

  3. Alasan pemilihan daerah Bagong 

dijadikan tempat pembangunan Dam 

karena lokasinya yang berdekatan 

dengan aliran sungai dari gunung wilis 

yang di dukung oleh arus airnya sangat 

besar dan deras. Sehingga kondisi ini 

memungkinkan terdapat sumber air 

yang melimpah ruah dengan jumlah 

yang sangat banyak.  

4.  Bentuk mitos yang muncul 

berkaitan berdirinya Dam Bagong 

adalah kepercayaan masyarakat 

Trenggalek yang tinggi bahwa 

menjelang hari lahirnya Dam Bagong 

tidak dilakukan upacara untuk 

memperingati maka musibah besar 

akan segera datang. Salah satu kegiatan 

yang dilakukan untuk menyambut hari 

lahirnya Dam Bagong diantaranya 

seperti prosesi mbeleh kebo 

(penyembelihan kerbau) untuk tumbal 

di Dam Bagong dan pagelaran wayang 

semalam suntuk. Kegiatan ini rutin di 

gelar pada bulan selo pada hari jumat 

kliwon. Mitos yang muncul berkaitan 

adanya dam Bagong adalah mbeleh 

kebo dan pagelaran wayang semalam 

suntuk.    
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