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dahulu, 
terdapat 
banyak daratan 
yang 

berhampiran di antara 
satu sama lain, jaraknya 
tidak jauh.
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geologis menerangkan sejarah saintifik Timor. Marilah kita bayangkan bahawa mereka meneruskan perjalanan hebat ke 

masa yang lepas untuk mencari permulaan pulau kita yang menarit itu. 
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4 5

ayangkan berjalan kaki dari Timor ke Java. Kemungkinan anda perlu berenang 
sekerat jalan – tetapi tidak jauh.  Pada waktu itu tidak ada kapal.

tulah masanya nenek moyang kita belajar cara menggunakan api dan memasak 
makanan mereka. 
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6 7

enek moyang kita 
mungkin takut pada 
kilat, tetapi apabila 
kilat itu menyalakan 
api, mereka belajar 

menggunakan api itu untuk 
memasak daging mereka – yum, 
rasanya lebih sedap!

empa bumi adalah satu lagi perkara yang nenek moyang kita (termasuk kita) 
takuti, tetapi kejadian itu memberi tahu kepada kita  bagaimana bumi kita 
berfungsi.
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enek moyang kita mulai memikir tentang gempa bumi yang misteri ( dan 
gelombang besar yang kadang-kadang berlaku selepas gempa bumi) dan 
bertanya kepada diri mereka sendiri mengapakah gempa bumi belaku. Mereka 
menceritakan kisah dan membuat legenda tentang gempa bumi.

9
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10 11

alah satu cerita legenda boleh digunakan untuk menerangkan bagaimana 
datangnya Timor-Leste. Kisah ini menceritakan mengenai pengembaraan 
seorang Budak lelaki dan seekor Buaya.

egenda ini menceritakan sesuatu makhluk aneh – iaitu seekor Buaya yang 
muda and melit. Buaya ini sentiasa merasa kelaparan dan mengembara untuk 
mencari makanan.
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12 13

egenda ini menceritakan bagaimana Buaya ini diselamatkan oleh seorang 
Budak lelaki muda ketika Buaya itu masih bayi lagi. Budak itu membantunya  
berkembali ke laut ketika ia bergelut untuk menuju  ke laut, setelah ia menetas 
dari telornya. Apabila mereka membesar, mereka mengembara bersama 
mengelilingi dunia.

etapi terdapat satu lagi sejarah yang lebih lama daripada beberatus tahun yang 
lepas. Marilah kita bayangkan bahawa Budak itu ingin ambil tahu tentang 
masa-masa yang lampau dan orang-orang yang dapat mendedahkan masa-
masa dahulu adalah ahli geologi, orang yang mempelajari butu-batu (di Timor) 
hari ini.

arilah kita bayangkan bahawa Budak itu meminta Buaya memberitahunya apa 
yang para ahli geologi mengetahui tentang zaman purba di Timor. Mari kita 
beranggap bahawa Buaya telah bercakap dengan ahli geologi yang ditemui 
dalam perjalanannya.

Jangan berenang dengan
buaya hari ini!
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adi, Buaya itu berkata kepada Budak itu, “Daripada menceritakan kisah ini, 
saya akan membawa anda bersama dalam satu perjalanan ajaib yang 
merentas masa 250 juta tahun!!! Ia itu beratus-ratus, ratus-ratus dan ratus-ratus 
tahun yang lalu – sebenarnya berjuta-juta tahun yang lalu.”

ereka pun bermulalah perjalanan yang panjang itu,  tetapi Budak itu  merasa 
kagum kerana sejauhmana yang ia boleh lihat, Pulau Timor tidak wujud – 
hanya lautan yang besar dan biru. Timor masih berada di bawah lautan.

15

Jangan berenang dengan
buaya hari ini!



14

adi, Buaya itu berkata kepada Budak itu, “Daripada menceritakan kisah ini, 
saya akan membawa anda bersama dalam satu perjalanan ajaib yang 
merentas masa 250 juta tahun!!! Ia itu beratus-ratus, ratus-ratus dan ratus-ratus 
tahun yang lalu – sebenarnya berjuta-juta tahun yang lalu.”

ereka pun bermulalah perjalanan yang panjang itu,  tetapi Budak itu  merasa 
kagum kerana sejauhmana yang ia boleh lihat, Pulau Timor tidak wujud – 
hanya lautan yang besar dan biru. Timor masih berada di bawah lautan.

15

Jangan berenang dengan
buaya hari ini!



16 17

lili-lautan

trilobita

arilah kita menyelam,” kata Buaya itu, dan memberitahunya 
supaya menahan nafasnya untuk sementara.

ihatlah,” kata Buaya itu, “Timor bukannya sebuah pulau 
berjuta-juta tahun yang lalu.

Ii dasar lautan bawah mereka, terdapat “ lili-lautan” seperti 
haiwan yang mempunyai kulit berduri. Mereka hidup di 
terumbu karang kita hari ini.

h, saya pernah melihat rangka tulang mereka di batu berpasir 
di menara Teleco dekat Laleia ketika saya pergi ke sana 
bersama ayah  – tetapi “ lili-lautan” yang kita jumpa dalam 
perjalanan ajiab adalah haiwan yang tinggal di zaman yang 

lama. Saya pernah melihat saudaramara mereka yang hidup di laut di 
sekitar Timor hari ini  ketika saya pergi berenang di sana.

erumbu dari 
masa geologi 
Permian 
melebihi 250 

juta tahun yang lalu:

brachiopod

bryozoan

“

“

“

“
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18 19

udak itu terkejut, matanya hampir terkeluar, ketika melihat haiwan yang kelihatan 
seperti kerang – tetapi mereka berbeza – satu cangkerang lebih besar daripada 
yang lain. Mereka diberi nama branchiopods.

uga terdapat bryozoans merupa kipas yang indah – rangka tulang  satu koloni 
haiwan kecil yang memakan haiwan yang lebih kecil (plankton) yang terapung di 
laut di sekelilingnya.

udak itu terburu-buru melambai kepada Buaya dan menggunakan bahasa isyarat 
bertanya kepadanya, “Apa itu???”

aiwan yang ditunjukkan sedang merangkak di sepanjang dasar laut, ia 
mempunyai banyak anggota badan dan dua mata yang besar – sebenarnya 
berbilang mata berada di dua spot yang besar.

tu ialah trilobite – keluarganya telah mati melebihi 200 juta tahun yang lalu. Ada 
kemungkinan satu batu besar dari angkasa luar (meteor) menyebabkan kematian 
mereka atau pun letusan-letusan dari gunung berapi telah mengubahkan iklim ,” 
kata Buaya itu. “Trilobites tidak  hidup lagi pada hari ini – mereka telah pupus.”  

binatang trilobita meteor gunung api

“
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2120
sotong ammonite

etika itu satu makhluk berenang lalu. Ia mempunyai cangkerang seperti Nautilus. 
Budak itu pernah melihat haiwan itu di ambang jendela rumah neneknya. Hari ini 
Nautilus hidup di laut berhampir Timor. Tetapi haiwan ini adalah saudara jauh 
kepada Nautilus, namanya ammonite. Nautilus dan ammonite adalah 

saudaramara sotong kurita, cumi-cumi dan sotong katak.
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23

iba masanya untuk mengambil nafas, Buaya and Budak kembali ke permukaan 
lautan. Terapung di sana Budak itu ternampak satu daun yang cantik – yang ahli 
geologi namakannya Glossopteris. Daun itu  berasal dari satu pokok, sejenis 
pakis yang hidup di darat. Tetapi di mana daratnya?

uaya berkata, “Daun itu datang dari darat ke selatan lautan Timor yang bernama 
Gondwana – Australia adalah sebahagiannya, dan pada satu hari ia akan bercerai 
dan menghanyut ke utara untuk menjadi sebuah benua yang tersendiri dengan 
Timor sebagai sebahagiannya. Tetapi Timor masih berada di bawah laut.”

22

Glossopteris

aiklah, kita berbalik ke dalam air. 
Tahan nafas anda! Lihat benda-
benda kecil yang kelihatan 
seperti kristal di sana. Itu 

adalah makanan untuk banyak 
haiwa  lautan. Tubuh mereka dan 
kepingan pokok menjadi minyak 
dan gas yang kita gunakan 
untuk kenderaan and 
membuat plastik.

Foraminifera di depan
mata Buaya – begitu kecil sekali!

“

“
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24 25

udak itu meminta Buaya membawanya ke satu masa yang lain. Dia ingin melihat 
darat. Jadi, mereka bergerak ke selatan, menuju ke Australia yang baru sahaja 
mula bergerak daripada supercontinent Gondwana. Ini berlaku dalam masa 
antara 180 hingga 65 juta tahun yang lalu, sungguh pun lebih dekat dengan hari 

ini, tetapi kejadian itu memang sudah lama berlaku.

250 Juta Tahun Lalu 10 000 Tahun Lalu100 Juta Tahun lalu
x = Timor-Leste

Benua telah bergerak di masa yang lepas

etika mereka menggembara, Buaya itu sentiasa menyelam untuk melihat apa 
yang terdapat di bawah. Tiada lagi trilobites, tetapi ammonites masih ada di situ. 
Tiba-tiba, satu reptila besar (namanya ichithyosaur) yang kelihatan seperti 
lumba-lumba berenang lalu dan mencekau salah satu daripadanya – ammonite 

itu melepaskan  satu aliran dakwat hitam (seperti apa yang dilakukan oleh sotong apabila 
ianya terkejut) – reptila  itu terpaksa melepaskannya.

Plesiosaur yang hidup
di laut dengan ichthyasaurs

Ichthyosaur
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26 27

khirnya, mereka sampai di Australia pada satu masa 100 juta tahun yang lalu 
dan mendarat di tanah kering untuk kali pertama. “Dinosaurs!” menjerit Budak 
itu. Terdapat seekor pemakan tumbuhan kecil yang mesra (namanya 
Leaellynasaura) dan seekor lagi (namanya Timimus) yang sedang mengejar 
serangga. Kedua-dua dinosaur diberi nama budak-budak sekolah oleh ibu-bapa 

geologi mereka.  Tetapi, di kejauhan terdapat seekor pemakan-daging yang besar, 
theropod. “Biar kita keluar dari masa ini,” Budak itu menjerit. “ Saya tidak mahu dimakan 
oleh theropod.” Jadi, mereka dengan cepatnya  meneruskan perjalanan masa ke masa 
yang berhampir dengan hari ini. 

Timimus dan
Leaellynasaura
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28 29

aka, Budak itu dan Buaya berpatah balik dan merenang ke arah utara-barat 
menuju ke Timor-Leste. Pulau Timor masih berada di bawah air, tetapi sekarang 
terdapat terumbu karang yang besar – dan airnya cetek dan panas. Seterusnya 
mereka tiba di masa kira-kira 6 juta tahun yang lalu di mana darat  tertimbul dari 

ombak untuk kali pertama.

etika benua Australia yang besar bergerak ke arah utara dan bertembung 
dengan Asia – Timor sebagai pulau dilahirkan dan gunung-ganang naik 
menjulang untuk kali pertama. 

udak itu dan Buaya merasa letih – memang sudah lama perjalanan mereka 
melalui masa . Tetapi Buaya itu berkata, “Saya ada satu perkara lagi  untuk 
diberitahu anda tentang pulau anda.” “Ingat tak makhluk-makhluk kecil 
bercangkerang yang kelihatan seperti kristal (Foraminifera) dan serpihan 

tumbuhan yang kita lihat begitu lama dahulu?”

egini,” kata Buaya, “ benda-benda yang bernyawa itu telah mati dan terbenam di 
dalam lumpur dan lama kelamaan terjadinya batu. Kemudian mereka dihimpit 
dan dimasak dan akhirnya menjadi minyak dan gas yang kita mendapati dari 
batu di bawah laut Timor hari ini. 

Foraminifera

Platfom gerudian di laut 
Timor menghala keselatan 
Timor di mana ahli 
geologis mencari minyak 
dalam batu di bawah 
dasar laut.

Karang terumbu

“
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dan dimasak dan akhirnya menjadi minyak dan gas yang kita mendapati dari 
batu di bawah laut Timor hari ini. 

Foraminifera

Platfom gerudian di laut 
Timor menghala keselatan 
Timor di mana ahli 
geologis mencari minyak 
dalam batu di bawah 
dasar laut.

Karang terumbu

“



30 31

elepas berkata demikian, 
Buaya berbaring untuk 
berehat, menutup matanya 
dan kembali ke legenda 

dirinya, dan terbentuknya Pulau 
Timor yang cantik - begitulah 
legendanya.

udak itu sangat gembira 
kerana telah mempelajari 
tentang sejarahnya dan 
memutuskan apabila ia 
membesar, dia ingin menjadi 

ahli geologis dan menulis cerita yang 
terdapat dari batu-batu dan fosil 
haiwan and tumbuhan yang 
terbenam di dalam mereka.

“Skala masa geologi” yang menunjukkan masa 
haiwan dan tumbuhan yang berbeza berhidup di 
masa lalu.

Gunung di sebelah timor Pelabuhan Dill yang 
mempunyai bentuk buaya – adakah di situlah 
lengenda ini berasal?
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