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Abstract
Loyalty is important especialy in a marriage. Women loyal to men. This paper examines loyalty Blorong’s wife, 
Nyi Kerti, and Rara Mendut in three texts namely ‘Kali Blorong’, ‘Asal Mula Desa Gunem’ and ‘Rara Mendut’. 
Loyalty divides into two action levels. First, likened. Second, following the death. Blorong’s wife and Nyi Kerti 
likened himself into human snake as her husband. Rara Mendut following the death Pranacitra. In this era, the 
two form of loyalty is not recommended to be followed. The texts must be read critically. Women are capable of 
independent figure. Folklore is a reflection on the reality in community. The texts teach what should not be done 
by women.
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A. Pendahuluan
Di masa kini, masih ada remaja putus cinta yang melakukan tindakan bunuh diri. 

Pelaku bunuh diri bisa laik-laki ataupun perempuan. Berita atau informasi ini dapat ditelusuri 
melalui mesin pencari Google. Tindakan bunuh diri dapat dimaknai sebagai ungkapan 
kesetiaan. Dengan bunuh diri, salah satu dari pasangan itu menunjukkan kepada dunia 
pemaknaan atas “sehidup semati”. Bersatu baik dalam hidup maupun saat mati. Kesetiaan 
merupakan hal penting. Di dalam relasi pekerjaan, kesetiaan disebut dengan istilah loyalitas. 
Di dalam relasi rakyat dengan negara, kesetiaan disebut dengan nasionalisme. 

Bagaimana wujud kesetiaan antara perempuan dan lelaki di dalam perkawinan? 
Tulisan ini membahas bagaimana wujud kesetiaan dalam perkawinan. Data diambil dari tiga 
teks cerita, yaitu Dongeng Kali Blorong” (Yudiono KS, 2009), yang selanjutnya disebut DKB; 
“Asal Mula Desa Gunem” (Kusaeri, 2009), selanjutnya disebut AMDG, dan “Rara Mendut” 
(Daryatun, 2008). Fokus kajian adalah perempuan, yaitu Istri Blorong dalam DKB, Nyi Kerti 
dalam AMDG, dan Rara Mendut dalam RM. 

B. Pembahasan
1. Menyamakan Diri

Dalam DKB, disebutkan di desa Kaligading, Boja, Kendal, hidup sepasang suami 
istri yang  berusia lanjut. Mereka belum memiliki anak. Mereka menyepi ke hutan untuk 
memohon keturunan serta merintis sebuah tempat tinggal. Mereka hidup terpisah dari 
kehidupan masyarakat desa. Takut disebut aneh, sang istri  mengingatkan suaminya untuk 
tetap bermasyarakat. Karena ucapan sang istri tersebut, suaminya tersinggung. Bahkan, suami 
mengira sang istri sudah bosan dengan dirinya. 

 “Apakah kamu bosan dengan diriku? Kalau begitu, boleh kamu kembali ke desa. Carilah lelaki 
lain. Biarkan aku sendiri di sini. Kalau mati biarlah jadi rebutan macan dan serigala.”
“Jangan salah paham, Kakang. Tak ada lelaki lain di hatiku. Hanya Kakang menjadi suamiku. 
Tapi kita ini orang biasa. Mestinya hidup lumrah bersama orang banyak.” (Yudiono KS , 
2009: 59)

Karena salah pengertian, sang istri menyatakan kesetiaannya. Sang istri, berjanji untuk 
tetap setia kepada suami.  Apa yang disampaikan seorang istri adalah sebuah janji. Janji 
haruslah ditepati karena dalam hidup orang Jawa manusia dipercaya melalui tutur katanya. 
Wong kuwi sing dicekel omongane. Apabila seseorang tidak dapat dipegang kata-katanya,  maka 
dia tidak pantas untuk dihormati. Janji apalagi sumpah adalah kata-kata yang harus ditepati 
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oleh sang pengucapnya.
Pada suatu saat, suami pergi ke pasar hingga esok harinya tidak kunjung pulang. Sang istri 
menyusul mencari suami. Sesampainya di sebuah sendang, ia melihat suaminya berendam 
seperti seekor ular. Ternyata suaminya  telah berubah wujud. Badannya ular dengan kepala 
manusia. Suaminya bertutur bagaimana dia berubah wujud karena memakan telur di celah 
pohon di sendang. Meskipun telah berubah menjadi manusia ular, sang istri menyatakan 
tetap setia kepada suami.

Lelaki di sendang sangat terharu mendengar kesetiaan istrinya. Lantas teringatlah dia 
sebutir telur yang masih berada di celah pohon. Pikirnya, kalau telur itu pun diseruputnya 
mungkin akan terjadilah nasib serupa. Benarlah, perempuan itu menuruti perintah suaminya 
dan tak lama kemudian menjelma menjadi ular dengan wajah yang cantik. (Yudiono KS , 
2009: 63)

Karena takut akan terusik kehidupannya, mereka meninggalkan sendang dan mencari tempat 
yang lebih luas di lautan. Bekas perjalanan menuju ke laut kemudian menjadi aliran sungai 
yang disebut Kali Blorong. Kisah serupa, muncul dalam AMDG. Dalam AMDG, Nyi Kerti 
bersuamikan Ki Kerta. Mereka tinggal di tengah hutan. Bersama mereka tinggal seorang jejaka 
bernama Jaka Jimpe. Mereka makan buah-buahan dan dedaunan. Pada saat mencari bahan 
makanan, Ki Kerta menemukan tiga buah telur. Karena sangat lapar, dimakannya sebutir 
telur. Ki Kerta berubah menjadi berbadan ular. Ia masuk ke dalam sumur. Ketika mencari-
cari Ki Kerta, Nyi Kerti mendengar dari dalam sumur suara pesan Ki Kerta untuk memakan 
sebutir telur yang berada di sisi sumur. Nyi Kerti pun memakan telur.  

 Seperti yang telah dialami oleh Ki Kerta, setelah Nyi Kerti memakan sebutir telur, badannya 
terasa panas sekali. Karena tidak mampu menahan rasa panas yang dialaminya, Nyi Kerti 
segera menceburkan diri ke dalam sumber air atau sumur yang ada di dekatnya itu. Akhirnya 
Nyi Kerti pun berubah bentuk menjadi seekor ular. (Kusaeri, 2009: 233)

Ia berubah menjadi seekor ular. Ia pun masuk ke dalam sumur. Jaka Jimpe pun mencari 
Ki Kerta dan Nyi Kerti. Ia mendengar suara yang memintanya memakan sebutir telur.  
Karena lapar, Jaka Jimpe memakannya. Ia berubah menjadi ular. Tindakan memakan telur 
sebagaimana yang diminta Ki Kerti, berangkat dari kesetiaan Nyi Kerti kepada suami. Sumur 
tempat mereka menjadi ular disebut sumur bendo. Kejadian itu sering dibicarakan oleh orang 
yang melewati daerah tersebut. Kemudian daerah tersebut diberi nama desa Gunem yang 
berarti membicarakan. 

Koentjaraningrat (1996: 340) menjelaskan bahwa Ki Blorong adalah pria dengan tubuh 
bagian atas seperti manusia dan tubuh bagian bawah seperti ular.  Meskipun bermuara pada 
kesetiaan terhadap suami, apa yang ditindakkan antara Istri Blorong dan Nyi Kerti berbeda. 
Terdapat enam perbedaan. 

Satu, istri Blorong sudah mengetahui sejak awal bahwa suaminya menjadi ular. 
Apabila ia menyeruput telur, ia pun menjadi ular sebagaima yang terjadi pada suaminya. Nyi 
Kerti melaksanakan pesan suami untuk memakan telur tanpa mengetahui akan menjadi apa 
sesudahnya. Dua, istri Blorong memiliki derajat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan Nyi 
Kerti karena Istri Blorong mengetahui akan menjadi apa jika memakan telur yang dianjurkan 
suami. Tiga, terdapat perbedaan wujud tubuh antara Istri Blorong dan Nyi Kerti. Istri Blorong 
memiliki wujud kepala manusia dengan tubuh ular. Nyi Kerti memiliki wujud ular. 

Empat,  antara  DKB  dan  AMDG  berasal  dari  cerita  rakyat  yang  berbeda.  DKB  
berkaitan  dengan  penamaan tempat  di  daerah  Boja,  Kendal,  Jawa Tengah.  AMDG berkaitan 
dengan  penamaan  nama  desa  di  daerah  Rembang,  Jawa  Tengah.  Lima,  dalam  DKB  subjek 
manusia  berjumlah  dua,  yaitu  istri  Blorong  dan  suaminya  Blorong.  Dalam  AMDG,  terdapat  tiga 
subjek manusia, yaitu Nyi Kerti, Ki Kerti, dan Jaka Jimpe. Dengan demikian, jumlah telur pun
berbeda. Dalam DKB telur berjumlah dua, sedangkan dalam AMDG telur berjumlah tiga.
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kesetiaan istri juga terdapat kesetiaan anak angkat atau kerabat kepada orang tua. Hal ini 
dapat ditelusuri dengan hadirnya Jaka Jimpe dalam kehidupan  Nyi Kerti.

Tindakan memakan telur yang dilakukan Istri Blorong dan Nyi Kerti menunjukkan 
adanya konstruksi bahwa perempuan wajib setia kepada suami. Kesetiaan diwujudkan 
dengan tindakan kepatuhan kepada perintah suami. Istri Blorong dan Nyi Kerti menurut dan 
patuh pada permintaan suami. Apa pun bentuk permintaan suami tetap dipatuhi. Wujud 
konkret kesetian kepada suami dengan menyamakan diri secara fisik. 

2. Kematian
Perempuan yang mencintai lelaki hingga mati adalah Rara Mendut. Oleh  perempuan, 

kematian dimaknai sebagai bukti kesetiaan  kepada lelaki.  Dalam RM, disebutkan Rara Mendut  
adalah seorang gadis desa yang tinggal di Kadipaten Pati. Ia penjual rokok. Salah seorang 
langganannya adalah Senopati Mataram Tumenggung Wiraguna. Tumenggeng Wiraguna 
jatuh cinta kepada Rara Mendut.  Rara Mendut tidak menanggapi Tumenggung Wiraguna 
karena ia telah mempunyai pilihan calon suami. Walaupun hanya seorang pemuda desa, 
pilihannya sangat tampan. Sangat berbeda dengan Tumenggung Wiraguna yang dianggapnya 
telah berumur. Pada saat Pati di bawah kekuasaan Mataram, ia dijadikan gadis boyongan 
Mataram. Meskipun demikian, Rara Mendut  masih berhubungan dengan Pranacitra. Tidak 
diduga, Pranacitra  dibunuh Tumenggung Wiraguna. Rara Mendut pun menyusul kematian 
Pranacitra  dengan keris milik Tumenggung Wiraguna. 

Ditariknya tangan Rara Mendut hendak dibawa ke rumahnya. Namun Rara Mendut meronta-
ronta berusaha melepaskan diri. Bahkan, ia sempat menarik keris milik Tumenggung Wiraguna 
dari sarungnya. Rara Mendut langsung lari menuju makam Pranacitra. Tumenggung 
Wiraguna berusaha mengejarnya. Sesampai di makam Pranacitra, Rara Mendut berniat bunuh 
diri.
“Mendut! Jangan!” teriak Tumenggung Wiraguna yang menyusul Rara Mendut. Namun 
terlambat. Rara Mendut sudah menuskkan keris yang dibawa ke perutnya. Tubuhnya pun 
roboh berlumuran darah di samping makam kekasihnya. (Daryatun, 2008: 944)

Rara Mendut  tidak menginginkan dirinya diperistri Tumenggung Wiraguna dengan 
membunuh diri sendiri. Jika Istri Blorong dan Nyi Kerti merelakan tubuhnya berwujud sama 
dengan suami, Rara Mendut merelakan nyawanya. 

3. Kritis atas Kesetiaan: Jangan Lebai
Berdasarkan tiga teks tersebut, dapat dirinci wujud kesetiaan perempuan kepada lelaki, yaitu 
menyamakan diri dan menyusul kematian. Keduanya tentu sama beratnya bagi perempuan. 
Menyamakan diri adalah perempuan menyamakan wujud fisiknya dengan wujud fisik lelaki. 
Menyusul kematian bermakna perempuan merelakan nyawanya dan menyusul kematian 
sang kekasih hati. Tindakan Rara Mendut,  dapat dipersamakan dengan Sati. 

Sati merupakan tindakan bunuh diri seorang istri dengan menjatuhkan diri ke dalam 
upacara pembakaran mayat suami yang meninggal. Sati berangkat dari tradisi Hindu (Munoz,  
2009: 483). Rara Mendut bukan masuk ke upacara pembakaran mayat, tetapi menusukkan 
diri ke keris Tumenggung Wiraguna.  Lombard (2005: 64) menerangkan bahwa dalam tradisi 
Hindu-Budha,  kematian dianggap sebagai proses pemuliaan atau pendewaan. 

Apa yang dilakukan Rara Mendut didasari oleh dua hal. Satu, Rara Mendut memiliki 
kesetiaan kepada Pranacitra. Dua, Rara Mendut memberontak terhadap Tumenggung 
Wiraguna. Ketiga cerita di atas dicetak dalam format buku dan ditujukan kepada anak-anak 
dengan perkiraan kelas 4 SD hingga kelas 3 SMP. Meskipun demikian, para remaja pun 
dengan mudah dapat menemukan cerita tersebut dengan berbagai variasi. 

 Enam, dalam DKB lebih berfokus kesetiaan istri kepada suami.  Dalam AMDG, selain 
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C. Simpulan
Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat menyukai imajinasi. Masa remaja 

adalah masa yang seringkali berlebih-lebihan, meskipun persoalan yang dihadapi sangatlah 
sederhana. Berkaitan dengan ketiga teks yang telah dibahas, konteks cerita berada pada 
masanya ketika hirarki atas-bawah sangat dominan dan berkuasa. 

Di masa kini, hierarki tetaplah ada. Dengan berkembangnya teknologi, tatanan hierarki 
menjadi semakin digerogoti oleh sikap dan pemikiran kesetaraan atau kesamaan kedudukan 
terutama berkaitan dengan relasi perempuan dan lelaki. Perempuan dan lelaki memiliki hak 
dan kewajiban yang sama. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari slogan Keluarga Berencana di 
Indonesia: “Dua anak cukup, lelaki perempuan sama saja”. Artinya, baik anak lelaki maupun 
anak perempuan keduanya tidaklah berbeda. Meskipun jika ditelusur lebih mendalam 
kenyataan di masyarakat, tetap terdapat perbedaan kedudukan antara perempuan dan lelaki. 

Tentu saja kesetiaan tetaplah diperlukan, baik semasa pacaran maupun dalam 
perkawinan. Nawun, wujud kesetiaan harus dibaca secara kritis. Wujud pembacaan kritis 
tersebut, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan lanjutan mengenai relasi perempuan 
dan lelaki: apakah lelaki juga dituntut untuk setia kepada perempuan. Banyak kejadian di 
masyarakat yang menunjukkan bahwa ketika sang istri meninggal, justru menikah lagi.  

Dua wujud kesetiaan sebagaimana yang dianalisis di atas bukanlah wujud kesetiaan 
yang dianjurkan kepada generasi sekarang ini. Karenanya, jangan lebai dalam memaknai teks, 
atau tidak perlu berlebih-lebihan dalam memaknai sebuah teks. Teks bisa dianggap sebagai 
cerminan apa adanya yang terjadi di masyarakat. Namun, teks juga merupakan refleksi. Teks 
adalah cerminan terbalik apa yang terjadi di masyarakat. Artinya, apa yang dikisahkan di 
dalam teks merupakan hal-hal yang tidak perlu diikuti atau hal-hal yang semestinya tidak 
dilakukan dalam realitas masyarakat. 

Dengan demikian, wujud menyamakan diri dan menyusul kematian tidak layak untuk 
diikuti. Perempuan adalah sosok tegar yang mampu mandiri. Di dalam realitas masyarakat, 
banyak ditemui perempuan yang ditinggal mati suami, justru melanjutkan kehidupannya 
dengan tetap hidup dan menghidupi keluarga. Inilah sosok perempuan yang menjadi 
kebutuhan di masa sekarang dan mendatang.
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