
THE STORIES



 

LUTUNG KASARUNG 
 
Alkisah, di daerah Jawa Barat, tersebutlah seorang raja yang arif dan bijaksana bernama 
Prabu Tapa Agung yang bertahta di Kerajaan Pasir Batang. Sang Prabu mempunyai tujuh 
orang putri yang semuanya cantik jelita. Mereka adalah Purbararang (sulung), Purbadewata, 
Purbaendah, Purbakancana, Purbamanik, dan si bungsu, Purbasari. Dari ketujuh putri sang 
Prabu, lima di antaranya telah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Kini, tinggal 
Purbararang dan Purbasari yang belum menikah. Namun, Putri Purbararang sudah 
mempunyai tunangan yang gagah dan tampan bernama Raden Indrajaya, putra salah 
seorang menteri kerajaan. 
 
Dalam beberapa hari terakhir, Prabu Tapa Agung terlihat sering duduk termenung seorang 
diri di atas singgasananya. Sepertinya ada suatu masalah besar yang membebani pikirannya. 
Melihat sikap sang Prabu tersebut, sang permaisuri berusaha menghibur dan membujuknya. 
 
“Kanda! Sudah beberapa hari ini Kanda terlihat murung. Apa yang sedang Kanda pikirkan? 
Barangkali Dinda dapat membantu,” bujuk permasuri dengan suara lembut. 
 
“Begini, Dinda! Kanda sudah semakin tua. Kanda tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas 
kerajaan dengan baik. Kanda berniat turun tahta. Tapi, Kanda bingung, Dinda!” kata Prabu 
Tapa Agung. 
 
“Bingung kenapa, Kanda?” desak permaisurinya. 
 
Prabu Tapa Agung pun bercerita kepada permasurinya bahwa dia bingung untuk memilih di 
antara dua putrinya, apakah Purbararang atau Purbasari, yang akan menggantikan 
kedudukannya. Menurut hukum adat yang berlaku di kerajaan tersebut, yang pantas untuk 
menggantikannya adalah Putri Purbararang, sebab dia putri tertua. Namun, sang Prabu 
merasa bahwa putri sulungnya itu belum pantas menjadi seorang ratu, karena sifatnya yang 
sombong, angkuh, dan licik. Putri Purbararang juga sering memutuskan sesuatu tanpa 
memikirkan akibatnya terlebih dahulu, sehingga sering menimbulkan kekacauan. Sang Prabu 
lebih senang jika putri bungsunya, Purbasari, yang menggantikan kedudukannya, karena dia 
seorang putri yang baik hati, arif, dan bijaksana. Dengan pertimbangan tersebut, maka sang 
Prabu dan permaisurinya memutuskan untuk memilih Purbasari menjadi Ratu. 
 



 

Mendengar kabar tersebut, Putri Purbararang pun menolaknya. Ia sangat menyesal atas 
keputusan ayahandanya, karena merasa dialah yang lebih berhak untuk menjadi ratu. Kabar 
buruk itu kemudian ia sampaikan kepada tunangannya, Raden Indrajaya. 
 
“Kanda! Ayahandaku telah pilih kasih. Ia lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu, padahal 
Dinda adalah putri tertua,” lapor Putri Purbararang. 
 
Mendengar kabar tersebut, tunangan Putri Purbararang langsung naik pitam. 
 
“Wah, ini tidak boleh dibiarkan, Dinda? Dindalah yang semestinya menjadi ratu!” seru Raden 
Indrajaya. “Apa yang harus kita lakukan, Kanda?” tanya Putri Purbararang. 
 
“Kita harus menyingkirkan adikmu yang tidak tahu diri itu!” seru Indrajaya. 
 
Setelah bermusyawarah, akhirnya Putri Purbararang dan tunangannya memutuskan untuk 
mendatangi seorang dukun sakti yang bernama Ni Ronde. Mereka akan meminta bantuan 
dukun itu agar menyihir Putri Purbasari. Ni Ronde pun mengabulkan permintaan mereka. 
Beberapa hari kemudian, istana Pasir Batang menjadi gempar. Tiba-tiba Putri Purbasari 
terserang penyakit aneh. Seluruh tubuhnya terasa sangat gatal dan dipenuhi bintik-bintik 
hitam. Betapa terkejutnya sang Prabu melihat keadaan putri kesayangannya itu. Sudah 
beberapa tabib istana dipanggil untuk mengobatinya, namun tak seorang pun yang berhasil 
menyembuhkannya. Sementara itu, Putri Purbararang tidak mau menyia-nyiakan 
kesempatan itu. Ia pun menghasut ayahandanya agar Putri Purbasari diasingkan ke tempat 
yang jauh. 
 
“Ayah! Barangkali inilah akibatnya jika kita tidak menuruti adat hukum yang berlaku di 
kerajaan ini. Para leluhur telah murka dan mengutuk Putri Purbasari. Jangan-jangan sebentar 
lagi kerajaan ini juga terkena kutukan!” hasut Putri Purbararang. 
 
Prabu Tapa Agung pun termakan hasutan putrinya. Akhirnya, dengan berat hati, ia 
memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan terbebas dari 
kutukan. Putri Purbasari pun menyadari keadaannya dan menerima keputusan itu dengan 
lapang dada. 
 
Keesokan harinya, sang Prabu menyuruh patihnya yang bernama Uwak Batara Lengser untuk 
mengantar Putri Purbasari ke hutan. Setelah membuatkan sebuah pondok untuk Putri 



 

Purbasari di hutan, patih yang baik hati itu memberi nasehat kepada sang Putri untuk 
menenangkan hatinya. 
 
“Tabahkan hatimu, Tuan Putri! Cobaan ini pasti akan berakhir. Semoga Tuhan Yang 
Mahakuasa senantiasa melindungimu. Paman akan sering datang kemari mengantar 
makanan dan minuman untukmu,” ujar sang Patih. 
 
“Terima kasih, Paman! Nasehat Paman membuat hati Putri menjadi tenang,” ucap Putri 
Purbasari. 
 
Sejak itu, Putri Purbasari tinggal seorang diri di tengah hutan. Untuk menghibur dirinya, setiap 
pagi ia berjalan-jalan di sekitar pondoknya untuk melihat-lihat pemandangan dan bersenda 
gurau bersama hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Tak heran, jika dalam waktu beberapa 
hari saja, ia sudah mempunyai banyak teman. Hewan-hewan tersebut sangat baik 
kepadanya. Mereka sering membantu sang Putri untuk mencari buah-buahan di hutan. 
 
Pada suatu hari, ketika sang Putri sedang bersenda gurau bersama hewan-hewan di sekitar 
pondoknya, tiba-tiba ada sepasang mata yang sedang memerhatikannya tanpa disadarinya. 
Rupanya, dia adalah seekor lutung (sejenis kera berbulu hitam). Beberapa saat kemudian, 
lutung itu menghampirinya. Alangkah terkejutnya sang Putri ketika melihat lutung yang 
berwajah seram itu tiba-tiba berdiri di depannya. 
 
“Ampun, Lutung! Tolong jangan ganggu aku!” teriak Putri Purbasari dengan ketakutan.  
“Jangan takut, Tuan Putri! Aku tidak akan mengganggumu,” jawab Lutung itu. 
 
Putri Purbasari pun tersentak kaget, karena lutung itu dapat berbicara seperti manusia.  
 
“Hai, kamu siapa dan dari mana asalmu?” tanya Putri Purbasari. 
 
“Aku Guruminda, putra Sunan Ambu dari Kahyangan. Aku telah melakukan kesalahan, 
sehingga dibuang ke bumi dengan bentuk seperti ini, dan kesasar di tengah hutan ini,” jelas 
si Lutung. 
 
Mendengar jawaban itu, hati sang Putri pun menjadi tenang. Tanpa banyak tanya, ia 
tersenyum seraya memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya. Karena merasa 
senasib, yaitu sama-sama terbuang di hutan itu, akhirnya mereka pun berteman. Sejak itu, 



 

Purbasari memanggil si lutung dengan panggilan Lutung Kasarung, yang artinya Lutung yang 
kesasar. Kemana pun sang Putri pergi, Lutung Kasarung selalu menyertainya. Bahkan, ia 
sering memetik buah-buahan untuk sang Putri. 
 
Pada saat malam bulan purnama, secara diam-diam Lutung Kasarung pergi ke suatu tempat 
yang sangat sepi untuk bersemedi. Dalam semedinya ia memohon kepada Tuhan Yang 
Mahakuasa agar menyembuhkan penyakit Putri Purbasari. Beberapa saat kemudian, doa 
Lutung Kasarung pun dikabulkan. Tanah di sekitarnya tiba-tiba menjelma menjadi sebuah 
telaga kecil. Airnya sangat jernih, sejuk, harum, dan mengandung obat kulit yang sangat 
mujarab. Begitu matahari pagi memancarkan sinarnya di ufuk timur, ia segera menemui Putri 
Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga itu. 
 
“Hai, Tung!” demikian Putri Purbasari memanggil Lutung Kasarung. “Untuk apa kamu 
membawaku kemari?” tanyanya. 
 
“Bercebur dan mandilah di telaga ini, Tuan Putri! Niscaya penyakit Tuan Putri akan sembuh, 
karena air telaga ini mengandung obat kulit yang sangat mujarab,” ujar Lutung Kasarung. 
Tanpa ragu, Putri Purbasari langsung menceburkan diri ke dalam telaga itu. Sungguh ajaib 
sekali. Tak lama setelah berendam di telaga itu, seluruh bintik-bintik hitam di kulitnya langsung 
hilang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Kulitnya kembali bersih, halus dan menjadi 
cantik seperti semula. Ia sangat heran bercampur gembira mengalami peristiwa ajaib itu. 
 
“Terima kasih, Tung! Engkau telah menyembuhkan penyakitku,” ucap Putri Purbasari dengan 
perasaan gembira. 
 
Sejak itu, Putri Purbasari semakin senang dan sayang kepada si Lutung Kasarung. Ia pun 
semakin betah tinggal bersamanya di hutan itu dan hewan-hewan lainnya. Hatinya sudah 
menyatu dengan kehidupan alam bebas, dan melupakan kehidupan istana yang sering 
membelenggunya, apalagi dengan keberadaan kakak sulungnya, Purbararang. 
 
Pada suatu hari, Patih Uwak Batara Lengser datang ke hutan itu untuk melihat keadaan Putri 
Purbasari. Betapa terkejutnya ia ketika melihat penyakit kulit sang Putri telah sembuh. Ia pun 
kemudian mengajak sang Putri untuk kembali ke istana. 
 
“Ampun, Tuan Putri! Sesuai dengan pesan sang Prabu, Tuan Putri diminta untuk kembali ke 
istana,” kata Patih itu menyampaikan pesan sang Prabu. 



 

 
Mulanya, Putri Purbasari menolak untuk kembali ke istana. Namun setelah didesak oleh sang 
Patih dan dibujuk oleh si Lutung Kasarung, akhirnya ia pun memenuhi ajakan tersebut. 
 
“Baiklah, Paman! Aku bersedia kembali ke istana, tetapi Lutung Kasarung juga harus ikut. 
Dialah yang telah menyembuhkan penyakitku,” tegas Putri Purbasari. 
 
“Baiklah, Tuan Putri! Paman kira sang Prabu akan merasa senang jika Tuan Putri mengajak 
Lutung yang baik hati itu ke istana,” kata Patih itu. 
 
Akhirnya, Putri Purbasari bersama Patih Uwak Batara Lengser dan Lutung Kasarung kembali 
ke istana. Setibanya di istana, mereka disambut gembira oleh seluruh keluarga istana, kecuali 
Putri Purbararang dan Raden Indrajaya, karena merasa posisi mereka terancam. Menyadari 
keadaan itu, ia pun membujuk ayahandanya agar mengadakan sayembara. 
 
“Ampun, Ayahanda! Nanda keberatan jika Putri Purbasari yang dinobatkan menjadi Ratu. Biar 
adil, sebaiknya diadakan sayembara. Pemenangnya akan menerima tampuk kerajaan, 
sedangkan yang kalah akan menerima hukum pancung,” bujuk Putri Purbararang. 
 
Prabu Tapa Agung yang arif dan bijaksan itu pun mengambulkan permintaan putri sulungnya. 
Dalam sayembara tersebut, Putri Purbararang menantang Putri Purbasari untuk mengikuti 
dua perlombaan, yaitu lomba memasak dan lomba panjang rambut. Putri Purbasari pun 
terpaksa menerima tantangan itu, karena diminta oleh ayahandanya. 
 
“Jangan khawatir, Tuan Putri! Aku akan menolongmu,” bisik Lutung Kasarung. 
 
“Terima kasih, Lutung!” jawab Putri Purbasari. 
 
Pada hari yang telah ditentukan, seluruh rakyat Pasir Batang telah berkumpul di halaman 
istana ingin menyaksikan sayembara tersebut. Tak berapa lama kemudian, kedua putri Prabu 
Tapa Agung tersebut memasuki arena lomba. Perlombaan pertama adalah lomba memasak. 
Yang dinilai dalam lomba ini adalah masakan siapa yang paling cepat disajikan dan lezat 
rasanya, maka dialah pemenangnya. 
 
Ketika semua bahan-bahan dan perlengkapan memasak telah disiapkan, wasit pun memukul 
gong sebagai tanda perlombaan dimulai. Putri Purbararang pun segera meracik bumbu-



 

bumbu yang telah disediakan dengan lincahnya. Ia dibantu oleh puluhan pelayan istana, 
sedangkan Putri Purbasari hanya ditemani oleh Lutung Kasarung. Dalam waktu tidak 
beberapa lama, Putri Purbararang hampir menyelesaikan masakannya. Putri Purbasari pun 
mulai panik. Melihat hal itu, Lutung Kasarung segera mengeluarkan kesaktiannya. Ia segera 
memanggil para bidadari di kayangan agar turun ke bumi untuk membantu Purbasari tanpa 
diketahui oleh seorang pun. Berkat bantuan para bidadari tersebut, Putri Purbasari mampu 
menyelesaikan masakannya terlebih dulu dan rasanya pun lebih lezat. Ia pun dinyatakan 
sebagai pemenang dalam lomba memasak tersebut. 
 
Memasuki perlombaan kedua, yaitu lomba adu panjang rambut, Putri Purbararang merasa 
tidak mau kalah lagi oleh adiknya. Dengan penuh percaya diri, ia segera melepas sanggulnya. 
Rambutnya yang hitam dan lebat pun terurai hingga ke pertengahan betisnya. 
 
“Ayo, Purbasari! Lepaslah sanggulmu! Kali ini kamu tidak akan mampu mengalahkanku,” seru 
Putri Purbararang dengan angkuhnya. 
 
Mendengar seruan itu, Putri Purbasari hanya terdiam sambil menunduk. Dia merasa kurang 
percaya diri, karena rambutnya hanya sebatas punggungnya. 
 
“Kenapa diam saja, wahai Tuan Putri?” tanya Lutung Kasarung yang berdiri di dekatnya 
dengan nada pelan. 
 
“Tung! Kali ini aku pasti kalah, rambutku lebih pendek. Hanya sampai di punggungku,” bisik 
Purbasari. 
 
“Tenang, Tuan Putri! Aku akan memanggil bidadari untuk menyambung rambutmu,” kata 
Lutung Kasarung. 
 
Sesaat setelah Lutung Kasarung bersemedi, datanglah para bidadari menyambung rambut 
Purbasari tanpa sepengetahuan Purbararang dan para penonton. Ketika Purbasari melepas 
sanggulnya, maka terurailah rambutnya yang hitam berkilau, halus bagaikan sutra, serta 
bergelombang hingga ke tumitnya. Melihat hal itu, Purbararang pun menjadi malu dan merasa 
terpukul, karena kembali dikalahkan oleh adiknya. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia kembali 
membujuk ayahandanya agar diadakan satu perlombaan lagi, yaitu lomba ketampanan calon 
suami atau tunangan masing-masing. 
 



 

“Jika Purbasari masih mampu mengalahkanku dalam perlombaan ini, maka aku akan 
menerima kekalahan ini dan bersedia untuk dipancung,” kata Purbararang di hadapan para 
hadirin. 
 
Mulanya, Prabu Tapa Agung ragu untuk memenuhi keinginan Purbararang, karena Purbasari 
belum mempunyai tunangan. Jika pun pada saat itu ia ditunangkan dengan siapa pun di 
negeri itu, tetap tidak seorang pun yang melebihi ketampanan Indrajaya. Meski demikian, 
Purbasari tetap bersedia mengikuti lomba tersebut dan sang Prabu pun menyetujuinya. 
 
Perlombaan pun dimulai. Dengan bangga, Putri Purbararang kembali masuk ke arena 
perlombaan sambil menggandeng tangan tunangannya. 
 
“Wahai seluruh rakyat Pasir Batang! Saksikanlah ketampanan dan kegagahan tunanganku, 
Indrajaya! Akulah yang akan menjadi Ratu negeri ini, karena tak seorang pun yang mampu 
mengalahkan ketampanan tunanganku ini!” seru Putri Purbararang dengan angkuhnya. 
 
Seluruh hadirin pun mengakui bahwa Indrajaya adalah seorang pemuda yang tampan. Tak 
seorang pemuda pun di Negeri Pasir Batang yang melebihi ketampanannnya. Mereka sudah 
memastikan bahwa Putri Purbasari akan kalah dalam perlombaan tersebut. Anehnya lagi, 
ketika diminta untuk menunjukkan calon suaminya, Putri Purbasari justru menarik tangan 
Lutung Kasarung masuk ke arena perlombaan. 
 
“Inilah calon suamiku!” seru Putri Purbasari dengan bangga. 
 
“Ya, ini calon suamiku!” serunya sekali lagi. 
 
Purbararang dan suaminya pun tertawa terbahak-bahak melihat tingkah adiknya. 
 
“Hai, Purbasari! Apakah tidak ada lagi calon suami yang lebih jelek dari Lutung itu?” seru 
Purbararang dengan nada mengejek. 
 
Mendengar ejekan itu, Lutung Kasarung pun menjadi tersinggung dan marah. Ia tidak terima 
Putri Purbasari dipandang rendah seperti itu. Maka dengan kesaktiannya, ia segera memohon 
kepada Tuhan Yang Mahakuasa, agar bentuknya dikembalikan seperti semula.  
Seketika itu pula, Lutung Kasarung pun berubah menjadi Guruminda yang sangat tampan 
dan gagah. Semua yang hadir terperangah dan terpesona melihat ketampanannya. 



 

 
Akhirnya, Putri Purbasari memenangi sayembara tersebut dan berhak menduduki tahta 
kerajaan. Sementara Putri Purbararang dan tunangannya harus menerima hukuman pancung 
atas kekalahan mereka. Namun, Putri Purbasari adalah seorang putri yang pemaaf, ia tidak 
menghukum kakak kandungnya sendiri. Bahkan, ia tetap mengijinkan kakaknya untuk tetap 
tinggal di istana bersamanya. Akhirnya, Putri Purbasari pun dinobatkan menjadi Ratu 
Kerajaan Pasir Batang. Ia adalah seorang Ratu yang arif dan bijaksana, sehingga seluruh 
rakyatnya senantiasa hidup makmur, damai, dan sentosa. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AMAT MUDE 
 
Alkisah, di Negeri Alas, Nanggroe Aceh Darussalam, ada sebuah kerajaan yang diperintah 
oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Seluruh rakyatnya selalu patuh dan setia 
kepadanya. Negeri Alas pun senantiasa aman dan damai. Namun satu hal yang membuat 
sang Raja selalu bersedih, karena belum dikaruniai seorang anak. Sang Raja ingin sekali 
seperti adiknya yang sudah memiliki seorang anak. 
 
Pada suatu hari, sang Raja duduk termenung seorang diri di serambi istana. Tanpa 
disadarinya, tiba-tiba permaisurinya telah duduk di sampingnya. 
 
Apa yang sedang Kanda pikirkan? tanya permaisuri pelan. 
 
Dindaku tercinta! Kita sudah tua, tapi sampai saat ini kita belum mempunyai seorang putra 
yang kelak akan mewarisi tahta kerajaan ini, ungkap sang Raja. 
 
Dinda mengerti perasaan Kanda. Dinda juga sangat merindukan seorang buah hati belaian 
jiwa. Kita telah mendatangkan tabib dari berbagai negeri dan mencoba segala macam obat, 
namun belum juga membuahkan hasil. Kita harus bersabar dan banyak berdoa kepada Tuhan 
Yang Mahakuasa, kata permaisuri menenangkan hati suaminya. 
 
Alangkah sejuknya hati sang Raja mendengar kata-kata permaisurinya. Ia sangat beruntung 
mempunyai seorang permaisuri yang penuh pengertian dan perhatian kepadanya. 
 
Terima kasih, Dinda! Kanda sangat bahagia mempunyai permaisuri seperti Dinda yang pandai 
menenangkan hati Kanda, ucap sang Raja memuji permaisurinya. 
 
Sejak itu, sang Raja dan permaisuri semakin giat berdoa dengan harapan keinginan mereka 
dapat terkabulkan. Pada suatu malam, sang Raja yang didampingi permaisurinya berdoa 
dengan penuh khusyuk. 
 
Ya Tuhan! Karuniakanlah kepada kami seorang putra yang kelak akan meneruskan tahta 
kerajaan ini. Hamba rela tidak merasakan sebagai seorang ayah, asalkan kami dikaruniai 
seorang putra, pinta sang Raja. 
 



 

Sebulan kemudian, permaisuri pun mengandung. Alangkah senang hati sang Raja 
mengetahui hal itu. Kabar tentang kehamilan permaisuri pun tersebar ke seluruh penjuru 
negeri. Rakyat negeri itu sangat gembira, karena raja mereka tidak lama lagi akan memiliki 
keturunan yang kelak akan mewarisi tahtanya. 
 
Waktu terus berjalan. Usia kandungan permaisuri sudah genap sembilan bulan. Pada suatu 
sore, permaisuri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Permaisuri 
tampak tersenyum bahagia sambil menimang-nimang putranya. Begitupula sang Raja 
senantiasa bersyukur telah memperoleh keturunan anak laki-laki yang selama ini ia idam-
idamkan. 
 
Terima kasih Tuhan! Engkau telah mengabulkan doa kami, sang Raja berucap syukur. 
Seminggu kemudian, sang Raja pun mengadakan pesta dan upacara turun mani, yakni 
upacara pemberian nama. Pesta dan upacara tersebut diadakan selama tujuh hari tujuh 
malam. Tamu yang diundang bukan hanya rakyat negeri Alas, melainkan juga seluruh 
binatang dan makhluk halus yang ada di laut maupun di darat. Seluruh tamu undangan 
tampak gembira dan bersuka ria. Dalam upacara turun mani tersebut ditetapkan nama putra 
Raja, yakni Amat Mude. 
 
Beberapa bulan setelah upacara dilaksanakan, sang Raja pun mulai sakit-sakitan. Seluruh 
badannya terasa lemah dan letih. 
 
Dinda! Mungkin ini pertanda waktuku sudah dekat. Dinda tentu masih ingat doa Kanda dulu 
sebelum kita mempunyai anak, ungkap sang Raja. 
 
Mendengar ungkapan sang Raja, hati permaisuri menjadi sedih. Meskipun menyadari hal itu, 
permaisuri tetap berharap agar sang Raja dapat sembuh dan dipanjangkan umurnya. Semua 
tabib diundang ke istana untuk mengobati penyakit sang Raja. Namun, tak seorang pun yang 
berhasil menyembuhkannya. Bahkan penyakit sang Raja semakin hari bertambah parah. 
Akhirnya, raja yang arif dan bijaksana itu pun wafat. Seluruh keluarga istana dan rakyat Negeri 
Alas berkabung. 
 
Oleh karena Amat Mude sebagai pewaris tunggal Kerajaan Negeri Alas masih kecil dan belum 
sanggup melakukan tugas-tugas kerajaan, maka diangkatlah Pakcik Amat Mude yang 
bernama Raja Muda menjadi raja sementara Negeri Alas. Sebagai seorang raja, apapun 
perintahnya pasti dipatuhi. Hal itulah yang membuatnya enggan digantikan kedudukannya 



 

sebagai raja oleh Amat Mude. Berbagai tipu muslihat pun ia lakukan. Mulanya, sang Raja 
memindahkan Amat Mude dan ibunya ke ruang belakang yang semula tinggal di ruang 
tengah. Alasannya, Amat Mude yang masih kecil sering menangis, sehingga mengganggu 
setiap acara penting di istana. 
 
Tipu muslihat Raja Muda semakin hari semakin menjadi-jadi. Pada suatu hari, ia 
mengumpulkan beberapa orang pengawalnya di ruang sidang istana. 
 
Wahai, Pengawal! Besok pagi-pagi sekali, buang permaisuri dan anak ingusan itu ke tengah 
hutan! titah Raja Muda. 
 
Apa maksud Baginda? tanya seorang pengawal heran. 
 
Sudahlah! Tidak usah banyak tanya. Aku kira kalian sudah tahu semua maksudku, jawab Raja 
Muda. 
 
Ampun, Baginda! Hamba benar-benar tidak tahu maksud Baginda hendak membuang 
permaisuri dan 
putra mahkota ke tengah hutan, kata seorang pengawal yang lain. 
 
Ketahuilah! Aku tidak ingin suatu hari kelak Amat Mude akan merebut kekuasaan ini dari 
tanganku, ungkap Raja Muda. 
 
Tapi, Baginda. Bukankah Putra Mahkota Amat Mude pewaris tahta kerajaan ini, ungkap 
pengawal yang lain. 
 
Hei, kalian tidak usah banyak bicara. Laksanakan saja perintahku! Jika tidak, kalian akan 
menanggung akibatnya! bentak Raja Muda. 
 
Mendengar ancaman itu, tak seorang pun pengawal yang berani lagi angkat bicara, karena 
jika berani membantah dan menolak perintah tersebut, mereka akan mendapat hukuman 
berat. 
 
Keesokan harinya, berangkatlah para pengawal tersebut mengantar permaisuri dan Amat 
Mude ke tengah hutan. Keduanya pun ditinggalkan di tengah hutan dengan bekal seadanya. 
Untuk melindungi diri dari panasnya matahari dan dinginnya udara malam, ibu dan anak itu 



 

pun membuat sebuah gubuk kecil di bawah sebuah pohon rindang. Untuk bertahan hidup, 
mereka memanfaatkan hasil-hasil hutan yang banyak tersedia di sekitar mereka. 
 
Waktu terus berjalan. Tak terasa Amat Mude telah berumur 8 tahun. Ia tumbuh menjadi anak 
yang cerdas dan tampan. Pada suatu hari, ketika sedang bermain-main, Amat Mude 
menemukan cucuk sanggul ibunya. Diambilnya cucuk sanggul itu dan dibuatnya mata 
pancing. 
 
Keesokan harinya, Amat Mude pergi memancing di sebuah sungai yang di dalamnya terdapat 
banyak ikan. Dalam waktu sekejap, ia telah memperoleh lima ekor ikan yang hampir sama 
besarnya dan segera membawanya pulang. Alangkah gembiranya hati ibunya. 
 
Waaah, kamu pandai sekali memancing, Putraku! ucap ibunya memuji. 
 
Iya, Ibu! Sungai itu banyak sekali ikannya, kata Amat Mude. 
 
Lima ekor ikan besar tersebut tentu tidak bisa mereka habiskan. Maka timbul pikiran 
permaisuri untuk menjualnya sebagian ke sebuah desa yang terletak tidak jauh dari tempat 
tinggal mereka. Dengan mengajak Amat Mude, permaisuri pun pergi ke desa itu. Ketika akan 
menawarkan ikan itu kepada penduduk, tiba-tiba ia bertemu dengan saudagar kaya dan 
pemurah. Ia adalah bekas sahabat suaminya dulu. 
 
Ampun, Tuan Putri! Kenapa Tuan Putri dan Putra Mahkota berada di tempat ini? tanya 
saudagar itu heran. 
 
Permaisuri pun menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya sampai ia dan 
putranya berada di desa itu. Mengetahui keadaan permaisuri dan putranya yang sangat 
memprihatinkan tersebut, saudagar itu pun mengajak mereka mampir ke rumahnya dan 
membeli semua ikan jualan mereka. 
 
Sesampainya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya agar segera memasak ikan tersebut 
untuk menjamu permaisuri dan Amat Mude. Ketika sedang memotong ikan tersebut, sang Istri 
menemukan suatu keanehan. Ia kesulitan memotong perut ikan tersebut dengan pisaunya. 
 
Hei, benda apa di dalam perut ikan ini? Kenapa keras sekali? tanya istri saudagar itu dalam 
hati dengan penuh keheranan. 



 

 
Setelah berkali-kali istri saudagar itu menggesek-gesekkan pisaunya, akhirnya perut ikan itu 
pun terbelah. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat telur ikan berwarna kuning emas, tapi 
keras. Ia pun segera memanggil suaminya untuk memeriksa benda tersebut. Setelah diamati 
dengan seksama, ternyata butiran-butiran yang berwarna kuning tersebut adalah emas murni. 
 
Dik! Usai memasak dan menjamu tamu kehormatan kita, segeralah kamu jual emas itu! pinta 
saudagar itu kepada istrinya. 
 
Untuk apa Bang? tanya sang Istri heran. 
 
Uang hasil penjualan emas itu akan digunakan untuk membangun rumah yang bagus sebagai 
tempat kediaman permaisuri dan putranya. Abang ingin membalas budi baik sang Raja yang 
dulu semasa hidupnya telah banyak membantu kita, ujar saudagar itu kepada istrinya. 
 
Baik, Bang! jawab sang Istri. 
Kemudian saudagar itu menyampaikan berita gembira tersebut kepada permaisuri dan 
putranya bahwa mereka akan dibuatkan sebuah rumah yang bagus. Mendengar kabar itu, 
permaisuri sangat terharu. Ia benar-benar tidak menyangka jika mantan sahabat suaminya itu 
sangat baik kepada mereka. 
 
Terima kasih atas semua perhatiannya kepada kami, ucap permaisuri. 
 
Ampun, Tuan Putri! Bantuan kami ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bantuan 
Baginda Raja semasa hidupnya kepada kami, kata saudagar itu sambil memberi hormat 
kepada permaisuri dan Amat Mude. 
 
Menjelang sore hari, permaisuri dan Amat Mude pun mohon diri untuk kembali ke gubuknya. 
Saudagar itu pun memberikan pakaian yang bagus-bagus dan membekali mereka makanan 
yang lezat-lezat. 
 
Beberapa lama kemudian, rumah permaisuri pun selesai dibangun. Kini permaisuri dan Amat 
Mude menempati rumah bagus dan bersih. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari 
mereka, Amat Mude pergi ke sungai setiap hari untuk memancing. Ikan-ikan yang 
diperolehnya untuk dimakan sehari- hari dan selebihnya dijual ke penduduk sekitar. Di antara 
ikan-ikan yang diperolehnya ada yang bertelur emas. Telur emas tersebut sedikit demi sedikit 



 

mereka simpan, sehingga lama-kelamaan mereka pun menjadi kaya raya dan terkenal 
sampai ke seluruh penjuru negeri. 
Berita tentang kekayaan permaisuri dan putranya itu pun sampai ke telinga Pakcik Amat 
Mude. Mendengar kabar itu, ia pun berniat untuk mencelakakan Amat Mude, karena tidak 
ingin melepaskan kekuasaannya. 
 
Pada suatu hari, Raja Muda yang serakah itu memanggil Amat Mude untuk menghadap ke 
istana. Ketika Amat Mude sampai di istana, alangkah terkejutnya Raja Muda saat melihat 
seorang pemuda gagah dan tampan memberi hormat di hadapannya. Dalam hatinya berkata, 
pemuda ini benar-benar menjadi ancaman bagi kedudukanku sebagai raja. Maka ia pun 
memerintahkan Amat Mude untuk pergi memetik buah kelapa gading di sebuah pulau yang 
terletak di tengah laut. Buah kelapa gading itu diperlukan untuk mengobati penyakit istri Raja 
Muda. Konon, lautan yang dilalui menuju ke pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. 
Siapa pun yang melewati lautan itu, maka akan celaka. 
 
Hei, Amat Mude! Jika kamu tidak berhasil mendapatkan buah kelapa gading itu, maka kamu 
akan dihukum mati, ancam Raja Muda. 
 
Oleh karena berniat ingin menolong istri Raja Muda, Amat Mude pun segera melaksanakan 
perintah itu. Setelah berhari-hari berjalan, sampailah Amat Mude di sebuah pantai. Ia pun 
mulai kebingungan mencari cara untuk mencapai pulau itu. Pada saat ia sedang duduk 
termenung berpikir, tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Silenggang 
Raye yang didampingi oleh Raja Buaya dan seekor Naga Besar. Amat Mude pun menjadi 
ketakutan. 
 
Hei, Anak Muda! Kamu siapa dan hendak ke mana? tanya Ikan Silenggang Raye. 
 
Sa... saya Amat Mude, jawab Amat Mude dengan gugup, lalu menceritakan asal-asul dan 
maksud 
perjalanannya. 
 
Mendengar cerita Amat Mude tersebut, Ikan Silenggang Raye, Raja Buaya dan Naga itu 
langsung memberi hormat kepadanya. Amat Mude pun terheran-heran melihat sikap ketiga 
binatang raksasa itu. 
 
Kenapa kalian hormat kepadaku? tanya Amat Mude heran. 



 

 
Ampun, Tuan! Almarhum Ayahandamu adalah raja yang baik. Dulu, kami semua diundang 
pada pesta pemberian nama Tuan! jawab Raja Buaya. 
 
Benar, Tuan! Tuan tidak perlu takut. Kami akan mengantar Tuan ke pulau itu, sambung Naga 
besar 
itu. 
 
Terima kasih, Sobat! ucap Amat Mude. 
 
Akhirnya, Amat Mude pun diantar oleh ketiga binatang raksasa tersebut menuju ke pulau yang 
dimaksud. Tidak berapa lama, sampailah mereka di pulau itu. Sebelum Amat Mude naik ke 
darat, si Naga besar memberikan sebuah cincin ajaib kepada Amat Mude. Dengan memakai 
cincin ajaib itu, maka semua permintaan akan dikabulkan. 
 
Setelah itu, Amat Mude pun segera mencari pohon kelapa gading. Tidak berapa lama 
mencari, ia pun menemukannya. Rupanya, pohon kelapa gading itu sangat tinggi dan hanya 
memiliki sebutir buah kelapa. Setelah menyampaikan niatnya kepada cincin ajaib yang 
melingkar di jari tangannya, Amat Mude pun dapat memanjat dengan mudah dan cepat 
sampai ke atas pohon. Ketika ia sedang memetik buah kelapa gading itu, tiba-tiba terdengar 
suara seorang perempuan yang sangat lembut menegurnya, Siapapun yang berhasil memetik 
buah kelapa gading itu, maka dia akan menjadi suamiku. 
 
Siapakah Engkau ini? tanya Amat Mude. 
 
Aku adalah Putri Niwer Gading, jawabnya. 
 
Ketika Amat Mude baru saja turun dari atas pohon sambil menenteng sebutir kelapa gading, 
tiba-tiba seorang putri cantik jelita berdiri di belakangnya. Alangkah takjubnya ketika ia melihat 
kecantikan Putri Niwer Gading. Akhirnya, Amat Mude pun mengajak sang Putri pulang ke 
rumah untuk menikah. Pesta perkawinan mereka pun dirayakan dengan ramai di kediaman 
Amat Mude. 
 
Usai pesta, Amat Mude ditemani istri dan ibunya segera menyerahkan buah kelapa gading 
yang diperolehnya kepada Pakciknya. Maka selamatlah ia dari ancaman hukuman mati. 
Bahkan, berkat ketabahan dan kebaikan hatinya, Raja Muda tiba-tiba menjadi sadar akan 



 

kecurangan dan perbuatan jahatnya. Ia juga menyadari bahwa Amat Mude-lah yang berhak 
menduduki tahta kerajaan Negeri Alas. Akhirnya, atas permintaan Raja Muda, Amat Mude 
pun dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BUJANG KATAK 
 
Alkisah, di sebuah dusun di daerah Bangka, Provinsi Bangka-Belitung (Babel), hidup seorang 
perempuan tua yang sangat miskin. Ia tinggal seorang diri di sebuah gubuk reot yang terletak 
di kaki bukit. Ia tidak memiliki sanak saudara. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia 
menggarap sebidang tanah (ladang) warisan orang tuanya. 
 
Pada suatu ketika, musim tanam tiba. Seluruh warga dusun sibuk bekerja di ladang masing-
masing, tidak terkecuali perempuan tua itu. Namun karena tubuhnya sudah lemah, ia 
sebentar-sebentar beristirahat untuk melepas lelah. Ketika sedang duduk beristirahat, tiba-
tiba ia berangan-angan ingin mempunyai anak. 
 
Seadainya aku mempunyai anak tentu aku tidak secapek ini bekerja. Bagaimana jadinya nanti 
kalau aku sudah tidak mampu lagi bekerja. Siapa yang akan menggarap ladang ini? pikirnya. 
Setelah itu, ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Menjelang siang hari, ia kembali ke 
gubuknya untuk beristirahat. Pada malam harinya, cuaca tampak terang, ia duduk-duduk di 
depan gubuknya. 
 
Pandangan matanya menerawang ke langit. Ia kembali berangan-angan ingin mempunyai 
anak. Perempuan tua itu segera menengadahkan kedua tangannya ke atas lalu berdoa, Ya, 
Tuhanku! Berilah hamba seorang anak, walaupun hanya berbentuk katak. 
 
Berselang tiga hari kemudian, perempuan tua itu merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam 
perutnya. 
 
Ya Tuhan! Ada apa di dalam perutku ini. Sepertinya ada benda yang bergerak-gerak, ucap 
perempuan itu sambil mengelus-elus perutnya. 
 
Rupanya, ia sedang mengandung. Tuhan telah mengabulkan doanya. Alangkah bahagianya 
hati perempuan tua itu. Semakin hari perutnya pun tampak semakin membesar. Para 
penduduk dusun pun bertanya-tanya mengenai kehamilan perempuan tua itu. 
 
Bagaimana si tua renta itu bisa hamil? Bukankah dia itu tidak mempunyai suami? kata 
seorang penduduk. 
 



 

Wah, jangan-jangan dia telah berbuat tidak senonoh di dusun ini, sahut seorang warga 
lainnya. 
 
Demikian, perempuan itu setiap hari menjadi bahan pembicaraan para penduduk. Pada suatu 
malam, perempuan itu berteriak-teriak meminta tolong karena mengalami sakit perut yang 
luar biasa. Mendengar teriakan itu, para warga pun berdatangan hendak menolongnya. 
Namun, baru saja sampai di depan gubuk perempuan tua itu, mereka mendengar suara tangis 
bayi. Alangkah terkejutnya mereka ketika masuk ke dalam gubuk. Ternyata perempuan tua 
itu telah melahirkan seorang anak yang bentuk dan kulitnya seperti katak. 
 
Hei, Perempuan Tua! Bagaimana hal ini bisa terjadi? tanya seorang warga heran. 
Iya. Apakah kamu telah berhubungan badan dengan katak? tanya warga lainnya dengan nada 
mengejek. 
 
Perempuan itu pun menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya hingga ia bisa 
melahirkan anak berbentuk seekor katak. Setelah mendengar penuturan si perempuan tua 
itu, para warga pun kembali ke rumah masing-masing. 
 
Sementara perempuan tua itu tetap menerima kenyataan dengan perasaan suka-cita. Ia 
sadar bahwa kenyataan yang dialaminya adalah permintaannya sendiri. Ia pun merawat dan 
membesarkan bayinya dengan penuh kasih sayang. 
 
Waktu terus berjalan. Anak yang mirip katak itu tumbuh menjadi dewasa. Penduduk dusun 
memanggilnya Bujang Katak. Ia adalah pemuda yang rajin. Sejak kecil ia tidak pernah pergi 
ke mana- mana, kecuali membantu ibunya bekerja di ladang, sehingga ia tidak mengetahui 
situasi dan kehidupan di sekelilingnya. Ibunya pun tidak pernah bercerita kepadanya. 
 
Pada suatu hari, Bujang Katak meminta ibunya agar bercerita kepadanya tentang keadaan di 
negeri itu. 
 
Anakku, ketahuilah! Negeri ini diperintah oleh seorang raja yang mempunyai tujuh putri yang 
cantik 
dan rupawan. Ketujuh putri raja tersebut belum seorang pun yang menikah, cerita sang Ibu. 
 
Sejak mendengar cerita ibunya itu, Bujang Katak selalu tampak murung membayangkan 
kecantikan ketujuh putri sang Raja. Dalam hatinya, ia ingin sekali mempersunting salah 



 

seorang dari mereka. Namun, ia tidak berani mengungkapkan perasaan tersebut kepada 
ibunya. 
 
Pada suatu sore, sang Ibu melihatnya sedang duduk termenung seorang diri di depan 
gubuknya. 
 
Apa yang sedang kamu pikirkan, Anakku? Apakah ada sesuatu yang mengganggu 
pikiranmu? tanya sang Ibu sembari duduk di samping anaknya. 
 
Benar, Bu! jawab Bujang Katak singkat. Apakah itu, Anakku? Katakanlah! desak ibunya. 
 
Bu, bukankah aku sekarang sudah dewasa? Aku ingin mempunyai seorang pendamping 
hidup. Sudikah Ibu meminang salah seorang putri raja untukku? pinta Bujang Katak. 
 
Betapa terkejutnya sang Ibu mendengar permintaan anaknya itu. Baginya, permintaan itu 
sangatlah berat. 
 
Sungguh berat permintaanmu itu, Anakku! Kita ini orang miskin. Mustahil dari tujuh putri raja 
tersebut ada yang mau menikah denganmu, apalagi melihat kondisimu seperti ini, ujar sang 
Ibu. 
 
Tapi, Bu! Sebaiknya Ibu mencobanya dulu. Siapa tahu salah seorang di antara mereka ada 
yang mau menerima lamaranku, desak Bujang Katak. 
 
Oleh karena sayang kepada putranya, sang Ibu pun menyanggupi permintaan itu. Keesokan 
harinya, berangkatlah sang Ibu seorang diri ke istana hendak melamar salah seorang putri 
raja. Sesampainya di istana, ia pun disambut dengan baik oleh sang Raja. 
 
Hai, Perempuan Tua! Kamu siapa dan apa maksud kedatanganmu kemari? tanya sang Raja. 
 
Namun karena tidak berani berkata terus terang, Ibu Bujang Katak menjawabnya dengan 
pantun. 
 
Apakah engkau ingin meminang salah seorang putriku? 
 



 

Be... be... benar, Baginda! Hamba mohon ampun atas kelancangan hamba. Kedatangan 
hamba kemari ingin menyampaikan pinangan putra hamba yang bernama Bujang Katak 
kepada salah seorang putri Baginda, jawab perempuan itu gugup. 
 
Ooo, begitu! Baiklah, aku akan menanyakan dulu hal ini kepada ketujuh putriku, kata sang 
Raja. 
 
Sang Raja pun segera memanggil ketujuh putrinya untuk menghadap. Setelah mengetahui 
maksud kedatangan perempuan itu, para putri Raja bukannya memberikan jawaban dengan 
kata-kata sopan, melainkan memperlakukan perempuan itu dengan tindakan kasar. Satu per 
satu mereka maju meludahi kepala perempuan tua itu. Hanya Putri Bungsu yang tidak 
melakukan hal itu. Hatinya tidak tega melihat kakak-kakaknya berlaku kasar kepada 
perempuan tua itu. Namun, ia juga tidak berani mengatakan bahwa ia sebenarnya bersedia 
menerima pinangan tersebut, karena takut kepada sang Raja. 
 
Ibu Bujang Katak pun pulang dengan perasaan sedih. Sesampainya di gubuk, ia segera 
menceritakan semua kejadian yang dialaminya di istana kepada Bujang Katak. Mendengar 
cerita ibunya tersebut, Bujang Katak merasa yakin bahwa Putri Bungsu sebenarnya bersedia 
menerima pinangannya. 
Besok Ibu harus kembali ke istana untuk menemaniku menghadap sang Raja. Aku yakin Putri 
Bungsu akan menerima pinanganku, karena dialah satu-satunya yang tidak meludahi kepala 
Ibu, kata Bujang Katak dengan nada sedikit memaksa. 
 
Keesokan harinya, Bujang Katak bersama ibunya berangkat ke istana. Alangkah terkejutnya 
sang Raja saat melihat Bujang Katak yang datang bersama ibunya. 
 
Hei, perempuan tua! Apakah ini anakmu yang bernama Bujang Katak itu? tanya sang Raja. 
Benar, Baginda, jawab ibu Bujang Katak. 
 
Ha... ha..., pantas saja ia dinamakan Bujang Katak! Bentuknya mirip seperti katak, ucap sang 
Raja mengejek. 
 
Setelah itu, sang Raja pun segera memanggil ketujuh putrinya dan menanyakan apakah 
mereka bersedia menikah dengan si manusia katak. Namun, dengan sombongnya, para putri 
Raja satu per satu meludahi kepala Bujang Katak, kecuali si Putri Bungsu. 
 



 

Melihat sikap putri bungsunya itu, sang Raja pun bertanya kepadanya. 
 
Hei, Putriku! Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu bersedia menikah dengan manusia 
katak itu? 
 
Ampun, Ayahanda! Jika Ayahanda merestui, Ananda bersedia menjadi istri Bujang Katak, 
jawab Putri Bungsu. 
 
Alangkah terkejutnya sang Raja mendengar jawaban putrinya itu. Ia pun segera meminta 
nasehat kepada menteri penasehat Raja. Rupanya, menteri penasehat Raja setuju jika Putri 
Bungsu menikah dengan Bujang Katak. 
 
Baiklah, manusia katak! Kamu boleh menikah dengan putriku, asalkan sanggup memenuhi 
satu syarat, kata sang Raja. 
 
Apakah syarat itu, Baginda? tanya Bujang Katak penasaran. 
 
Kamu harus membuat jembatan emas yang panjangnya mulai dari gubukmu sampai pintu 
gerbang 
istana ini. Apakah kamu sanggup menerima syaratku ini? tanya sang Raja. `Hamba sanggup, 
Baginda! jawab Bujang Katak. 
 
Tapi, ingat! Jembatan emas itu harus terwujud dalam waktu satu minggu. Jika tidak, maka 
hukuman mati yang akan kamu dapatkan, ancam sang Raja. 
 
Bujang Katak pun tidak gentar terhadap ancaman sang Raja. Dengan perasaan gembira, ia 
bersama ibunya segera kembali ke gubuknya. Sesampainya di gubuk, sang Ibu kebingungan 
memikirkan cara untuk memenuhi permintaan sang Raja tersebut. Ia tidak ingin kehilangan 
anak yang sangat disayanginya itu. 
 
Anakku! Bagaimana kita dapat mewujudkan permintaan Raja, sementara kita ini orang 
miskin? tanya sang Ibu bingung. 
 
Tenang, Bu! Aku akan pergi bertapa di suatu tempat yang sepi. Jika Yang Mahakuasa 
menghendaki, apapun bisa terjadi, jawab Bujang Katak dengan penuh keyakinan. 
 



 

Pada saat hari mulai gelap, Bujang Katak ditemani ibunya pergi ke suatu tempat yang sepi di 
tengah hutan untuk bertapa. Sudah enam hari enam malam ia dan ibunya bertapa, namun 
belum juga menemukan tanda-tanda akan datangnya keajaiban. 
 
Pada malam ketujuh, keajaiban itu pun tiba. Seluruh tubuh Bujang Katak memancarkan sinar 
berwarna kekuning-kuningan. Kulit katak yang menyelimuti seluruh tubuhnya sedikit demi 
sedikit mengelupas. Secara ajaib, Bujang Katak pun berubah menjadi pemuda yang tampan 
dan gagah. Kemudian ia membakar kulit katak pembalut tubuhnya itu. Maka seketika itu pula, 
kulit katak tersebut menjelma menjadi tumpukan emas batangan. Dengan perasaan gembira, 
Bujang Katak bersama ibunya segera menyusun emas batangan tersebut dari gubuknya 
hingga pintu gerbang istana. Dalam waktu semalam, terwujudlah sebuah jembatan emas 
seperti yang diminta oleh sang Raja. 
 
Keesokan harinya, istana menjadi gempar. Sang Raja beserta seluruh keluarga istana yang 
mengetahui keberadaan jembatan emas itu segera berlari menuju ke arah pintu gerbang 
istana. Sang Raja sangat kagum melihat keindahan jembatan emas itu. 
 
Batangan-batangan emas yang diterpa sinar matahari pagi tersebut memancarkan sinar 
kekuning-kuningan. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan tampak seorang perempuan tua 
berjalan beriringan dengan seorang pemuda tampan dan gagah sedang menuju ke arah 
tempat mereka berdiri. 
 
Hei, Pengawal! Siapa kedua orang itu? tanya sang Raja kepada pengawalnya. 
 
Ampun, Baginda! Bukankah perempuan tua itu ibunya Bujang Katak? Tapi, Baginda, hamba 
tidak mengenal siapa pemuda yang sedang berjalan bersamanya itu, jawab seorang 
pengawal. 
 
Ketika perempuan tua dan pemuda itu sampai di depannya, sang Raja pun segera bertanya, 
Hei, perempuan tua! Siapa pemuda itu? 
 
Dia Bujang Katak, putra hamba, jawab perempuan tua itu lalu menceritakan semua peristiwa 
yang dialami Bujang Katak hingga ia bisa berubah menjadi pemuda yang tampan. 
 
Bujang Katak pun segera berlutut memberi hormat kepada sang Raja.  
 



 

Ampun, Baginda! Hamba ini Bujang Katak, kata Bujang Katak. 
 
Betapa terkejutnya sang Raja beserta seluruh keluarga istana. Mereka benar-benar tidak 
pernah mengira sebelumnya jika Bujang Katak adalah seorang pemuda yang gagah dan 
tampan. 
 
Baiklah, Bujang Katak! Karena kamu telah memenuhi persyaratanku, maka sesuai dengan 
janjiku, aku akan menikahkanmu dengan putri bungsuku, kata sang Raja. 
 
Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Bujang Katak dengan Putri Bungsu 
dilangsungkan selama tujuh hari tujuh malam. Para undangan yang datang dari penjuru 
negeri turut gembira dan bahagia menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Namun, lain 
halnya dengan keenam kakak Putri Bungsu, mereka sangat sedih dan menyesal karena telah 
menolak pinangan Bujang Katak. 
 
Usai pesta perkawinan tersebut, keenam kakak Putri Bungsu memerintahkan kepada seorang 
pengawal istana untuk pergi menangkap katak di sawah. Mereka mengira bahwa Bujang 
Katak berasal dari katak biasa yang hidup di sawah. Tidak berapa lama, pengawal itu pun 
kembali dari sawah sambil membawa enam ekor katak. Setiap putri mendapat seekor katak, 
lalu membawanya masuk ke dalam kamar masing-masing dan memasukkannya ke dalam 
lemari dengan harapan katak-katak tersebut akan menjelma menjadi seorang pemuda 
tampan seperti Bujang Katak. 
 
Tujuh hari kemudian, keenam putri tersebut membuka lemari masing-masing. Namun malang 
nasib mereka, katak-katak tersebut bukannya menjelma menjadi pemuda tampan, melainkan 
mati dan sudah berulat karena tidak diberi makan. Bau busuk pun menyebar ke mana-mana. 
Keenam putri tersebut keluar dari kamarnya sambil muntah-muntah. 
 
Akhirnya seisi istana menjadi gempar. Seluruh penghuni istana turut muntah-muntah karena 
mencium bau busuk itu. Sang Raja pun menjadi murka melihat perbuatan keenam putrinya 
tersebut dan memberi hukuman kepada mereka, yaitu memerintahkan mereka untuk 
membersihkan kamar masing- masing dari bau busuk itu. Bujang Katak dan Putri Bungsu pun 
hanya tersenyum melihat kelakuan keenam kakaknya tersebut. 
 
Beberapa tahun kemudian. Sang Raja sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugas 
kerajaan karena usianya yang sudah semakian tua. Akhirnya, ia pun mengundurkan diri dan 



 

menobatkan Bujang Katak sebagai raja. Bujang Katak bersama istrinya memimpin negeri itu 
dengan arif dan bijaksana. 

 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BATU MENANGIS 
 
Alkisah, di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang 
janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di 
sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka 
menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi 
kebutuhan hidup mereka, ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh 
upahan. 
 
Sementara putrinya, Darmi, seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus 
dikabulkan. Selain manja, ia juga seorang gadis yang malas. Kerjanya hanya bersolek dan 
mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore ia selalu hilir-mudik di kampungnya 
tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Ia sama sekali 
tidak mau membantu ibunya mencari nafkah. Setiap kali ibunya mengajaknya pergi ke sawah, 
ia selalu menolak. 
 
Nak! Ayo bantu Ibu bekerja di sawah, ajak sang Ibu. 
 
Tidak, Bu! Aku tidak mau pergi ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur, jawab 
Darmi menolak. 
 
Apakah kamu tidak kasihan melihat Ibu, Nak? tanya sang Ibu mengiba. 
 
Tidak! Ibu saja yang sudah tua bekerja di sawah, karena tidak mungkin lagi ada laki-laki yang 
tertarik pada wajah Ibu yang sudah keriput itu, jawab Darmi dengan ketus. 
 
Mendegar jawaban anaknya itu, sang Ibu tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan 
sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara si Darmi tetap saja tinggal di 
gubuk, terus bersolek untuk mempecantik dirinya. Setelah ibunya pulang dari sawah, Darmi 
meminta uang upah yang diperoleh Ibunya untuk dibelikan alat-alat kecantikan. 
 
Bu! Mana uang upahnya itu! seru Darmi kepada Ibunya. 
 
Jangan, Nak! Uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini, ujar sang Ibu. 
 
Tapi, Bu! Bedakku sudah habis. Saya harus beli yang baru, kata Darmi. 



 

 
Kamu memang anak tidak tahu diri! Tahunya menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja, 
kata sang Ibu kesal. 
 
Meskipun marah, sang Ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, 
ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya 
untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan demikian terjadi hampir setiap hari. 
 
Pada suatu hari, ketika ibunya hendak ke pasar, Darmi berpesan agar dibelikan sebuah alat 
kecantikan. Tapi, ibunya tidak tahu alat kecantikan yang dia maksud. Kemudian ibunya 
mengajaknya ikut ke pasar. 
 
Kalau begitu, ayo temani Ibu ke pasar! ajak Ibunya. 
 
Aku tidak mau pergi ke pasar bersama Ibu! jawab Darmi menolak ajakan Ibunya. 
 
Tapi, Ibu tidak tahu alat kecantikan yang kamu maksud itu, Nak! seru Ibunya. 
 
Namun setelah didesak, Darmi pun bersedia menemani Ibunya ke pasar. 
 
Aku mau ikut Ibu ke pasar, tapi dengan syarat Ibu harus berjalan di belakangku, kata Darmi 
kepada Ibunya. 
 
Memang kenapa, Nak! tanya Ibunya penasaran. 
 
Aku malu kepada orang-orang kampung jika berjalan berdampingan dengan Ibu, jawab 
Darmi. 
 
Kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini Ibu kandungmu? tanya sang Ibu. 
 
Ibu seharusnya berkaca. Lihat wajah Ibu yang sudah keriput dan pakaian ibu sangat kotor itu! 
Aku malu punya Ibu berantakan seperti itu! seru Darmi dengan nada merendahkan Ibunya. 
 
Walaupun sedih, sang Ibu pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah 
mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan Ibunya mengikuti 
dari berlakang dengan membawa keranjang. Meskipun keduanya ibu dan anak, penampilan 



 

mereka kelihatan sangat berbeda. Seolah-olah mereka bukan keluarga yang sama. Sang 
Anak terlihat cantik dengan pakaian yang bagus, sedangkan sang Ibu kelihatan sangat tua 
dengan pakaian yang sangat kotor dan penuh tambalan. 
 
Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. 
 
Hei, Darmi! Hendak ke mana kamu? tanya temannya itu. 
 
Ke pasar! jawab Darmi dengan pelan. 
 
Lalu, siapa orang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? tanya lagi temannya sambil 
menunjuk orang tua yang membawa keranjang. 
 
Tentu saja bukan ibuku! Dia adalah pembantuku, jawab Darmi dengan nada sinis. 
 
Laksana disambar petir orang tua itu mendengar ucapan putrinya. Tapi dia hanya terdiam 
sambil menahan rasa sedih. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan menuju ke 
pasar. Tidak berapa lama berjalan, mereka bertemu lagi dengan seseorang. 
 
Hei, Darmi! Hendak ke mana kamu? tanya orang itu. 
 
Hendak ke pasar, jawab Darmi singkat. 
 
Siapa yang di belakangmu itu? tanya lagi orang itu. 
 
Dia pembantuku, jawab Darmi mulai kesal dengan pertanyaan-pertanyaan itu. 
 
Jawaban yang dilontarkan Darmi itu membuat hati ibunya semakin sedih. Tapi, sang Ibu 
masih kuat menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam 
perjalanan menuju ke pasar. Akhirnya, sang Ibu berhenti, lalu duduk di pinggir jalan. 
 
Bu! Kenapa berhenti? tanya Darmi heran. 
 
Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang Ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaannya. 
Sesaat 



 

kemudian, Darmi melihat mulut ibunya komat-komit sambil menengadahkan kedua tangannya 
ke atas. Hei, Ibu sedang apa? tanya Darmi dengan nada membentak. 
 
Sang Ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Ia tetap berdoa kepada Tuhan agar 
menghukum anaknya yang durhaka itu. 
 
Ya, Tuhan! Ampunilah hambamu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi 
menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal 
kepadanya! doa sang Ibu. 
Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar dan 
suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Hujan deras pun turun. Pelan-pelan, kaki 
Darmi berubah menjadi batu. Darmi pun mulai panik. 
 
Ibu...! Ibu... ! Apa yang terjadi dengan kakiku, Bu? tanya Darmi sambil berteriak. 
 
Maafkan Darmi! Maafkan Darmi, Bu! Darmi tidak akan mengulanginya lagi, Bu! seru Darmi 
semakin 
panik. 
 
Namun, apa hendak dibuat, nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. 
Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, 
badan, hingga ke kepala. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menangis menyesali 
perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang Ibu masih melihat air 
menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut 
menyaksikan peristiwa itu. Tidak berapa lama, cuaca pun kembali terang seperti sedia kala. 
Seluruh tubuh Darmi telah menjelma menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di 
pinggir jalan bersandar ke tebing. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama Batu 
Menangis. Batu itu masih tetap dipelihara dengan baik, sehingga masih dapat kita saksikan 
hingga sekarang. 
 

* * * 
 
 
 
 
 



 

LEGENDA IKAN PATIN 
 
Alkisah, di sebuah kampung di daerah Kalimantan Tengah, Indonesia, hiduplah sepasang 
suami-istri yang miskin. Si Suami bernama Labih, sedangkan istrinya bernama Manyang. 
Walau hidup miskin, mereka senantiasa hidup rukun, damai dan bahagia. Keduanya saling 
menyayangi. Ke mana saja pergi, mereka selalu berdua dan saling membantu dalam setiap 
pekerjaan. Ketika Labih ke hutan mencari kayu atau mencari ikan di sungai, istrinya selalu 
menyertainya. Sudah hampir sepuluh tahun mereka menjalani hidup berdua tanpa kehadiran 
seorang anak. Mereka setiap hari berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang untuk 
mengisi hari-hari mereka. Namun, sebelum mendapatkan anak, Manyang meninggal dunia 
karena sakit. Maka tinggallah Labih seorang diri. Hidupnya pun semakin terasa sepi. 
 
Labih adalah seorang suami yang sabar. Ia sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah 
sementara. Meski demikian, ia tetap tekun dan rajin bekerja. Sejak ditinggal mati istrinya, ia 
tetap menjalani hidupnya seperti biasanya. Setiap pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia 
selalu meluangkan waktunya mencari ikan di sungai untuk dijadikan lauk. Begitulah kegiatan 
Labih setiap hari hingga ia menjadi seorang kakek. 
 
Pada suatu hari, Labih pergi memancing ikan di Sungai. Setelah memasang kailnya, ia duduk 
sambil menunggu ikan memakan umpannya. Hari itu, ia sangat berharap bisa mendapatkan 
ikan, karena persediaan lauk untuk makan malam sudah habis. Dengan penuh harap, ia 
bersiul-siul sambil memegang gagang kailnya. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba gagang 
kailnya bergetar. Ia pun segera menyentakkan dan menarik kailnya ke tepi. Alangkah 
kecewanya kakek itu saat melihat benda yang menggantung di ujung kailnya. 
 
“Wah! Aku kira ikan besar, ternyata hanya ranting kayu,” gumam Labih seraya melepas 
ranting kayu itu dari mata kailnya. 
 
Setelah itu, Labih kembali memasang kailnya dengan umpan yang lebih besar dengan 
harapan bisa mendapatkan ikan yang besar pula. Sudah berjam-jam ia memancing, namun 
belum seekor ikan pun yang memakan umpannya. Namun, hal itu tidak menyurutkan 
semangatnya untuk terus menunggu pancingnya. Ia menyadari bahwa pekerjaan memancing 
membutuhkan kesabaran. 
 
“Ah, aku tidak boleh putus asa. Aku harus menunggu sampai mendapatkan ikan,” gumam 
Labih seraya melemparkan kailnya ke tengah sungai. 



 

 
Ternyata benar, kesabaran Labih membuahkan hasil. Tidak berapa lama setelah ia 
melemparkan kailnya, tiba-tiba seekor ikan besar melahap umpannya. Ikan itu menarik 
kailnya ke sana kemari hendak melepaskan diri. Dengan sekuat tenaga, ia pun segera 
menarik dan mengangkat kailnya ke tepi sungai. Betapa gembiranya hati Labih saat melihat 
seekor ikan terkail di ujung kailnya. Ia sangat takjub, karena selama bertahun-tahun 
memancing di sungai itu baru kali ini ia memperoleh ikan sebesar itu. Setelah ia amati secara 
seksama, ternyata ikan itu adalah ikan patin. 
 
“Waaah, besar sekali ikan patin ini! Dagingnya pasti gurih dan lezat,” ucapnya dengan takjub. 
 
Setelah itu, Labih pun memutuskan untuk berhenti memancing, karena merasa ikan itu sudah 
cukup untuk dimakan selama beberapa hari. Begitulah setiap kali Labih memancing, ia tidak 
pernah mengambil ikan di sungai itu lebih dari cukup. Sebab, ia menyadari bahwa besok atau 
lusa ia akan kembali lagi memancing di sungai itu. Akhirnya, dengan perasaan gembira, Labih 
membawa pulang ikan patin itu ke rumahnya lalu meletakkannya di dapur. Kemudian ia 
segera mencari pisau hendak membelah ikan itu. Namun, pisau yang biasa ia gunakan 
membelah ikan ternyata sudah tumpul. Ia pun segera mengasah pisau itu di atas batu yang 
berada di samping rumahnya. 
 
Alangkah terkejutnya Labih setelah kembali ke dapurnya. Ia mendapati seorang bayi 
perempuan mungil dan cantik. Wajah bayi itu tampak kemerah-merahan. Bulu matanya lentik 
dan rambutnya sangat hitam dan ikal. Melihat bayi itu, Labih menjadi bingung dan gugup ingin 
menyetuhnya, karena selama hidupnya belum pernah mengurus bayi. Ia berusaha untuk 
menepis perasaan gugup itu dan meyakinkan dirinya bahwa bayi itu adalah titipan Tuhan 
yang diamanatkan kepadanya untuk dirawat yang harus ia syukuri. Akhirnya, ia pun 
memutuskan untuk merawat bayi itu dan memberinya nama Leniri. 
 
Ketika Labih hendak mengangkat dan menimang-menimangnya untuk dimandikan, Leniri 
tersenyum. Labih pun membalasnya dengan senyuman kasih sayang. Namun, ketika Labih 
memandikannya, Leniri tiba-tiba menangis dengan keras. 
 
“Oaaa... oaaa... oaaa...!” 
 
Labih pun segera menghiburnya sambil mengusap-usap keningnya. “Cup, cup, cup! Leniri 
anakku, diamlah!” 



 

 
Leniri pun terdiam dan kembali tersenyum. Usai memandikannya, Labih menghangatkan 
tubuh Leniri dengan sehelai kain, lalu membuatkannya bubur dan menyuapinya sesuap demi 
sesuap. Setelah Leniri kenyang, kakek itu membuatkannya ayunan di tengah-tengah rumah. 
Perlahan-lahan, ia mengayun Leniri sambil bersenandung. 
 
“Leniri sayang, anakku seorang... Cepatlah besar menjadi gadis dambaan...” 
 
Tak berapa lama Leniri pun tertidur pulas dalam ayunan mendengar senandung Labih. Sejak 
itu, Labih merawat dan membesarkan Leniri dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang 
melimpah. Saat Leniri beranjak remaja, ia mengajarinya berbagai ilmu pengetahuan yang 
dimilikinya. Tak lupa pula ia menanamkan budi pekerti kepada putri kesangannya itu. Bahkan, 
seringkali ia mengajaknya mencari kayu bakar di hutan dan memancing ikan di sungai untuk 
mengenalkan alam secara lebih dekat kepadanya. 
 
Waktu terus berjalan. Leniri tumbuh menjadi gadis cantik dan berbudi, penurut, dan rajin 
membantu ayahnya. Ia juga pandai bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tak 
heran, jika semua orang sayang kepadanya. Ia pun menjadi dambaan semua pemuda di 
kampung itu. 
 
Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan yang bernama Simbun hendak melamar 
Leniri. 
“Permisi! Bolehkah saya masuk?” seru Simbun dari depan rumah. 
 
“Silahkan, Anak Muda!” jawab Labih yang sedang duduk bersantai bersama Leniri. 
 
Setelah anak muda itu duduk, Leniri pun segera masuk ke dapur untuk menyiapkan minuman. 
Sementara itu, Labih segera mempersilahkan pemuda yang belum dikenalnya itu untuk 
duduk. 
“Anak Muda, Engkau ini siapa?” tanya Labih. 
 
“Maaf, apabila kedatangan saya mengganggu ketenangan Tuan. Nama saya Simbun. Saya 
berasal dari kampung sebelah,” jawab Simbun. 
 
“Ada yang bisa kubantu, Simbun?” Labih kembali bertanya. 
 



 

“Sebenarnya, maksud kedatang saya kemari ingin melamar putri Tuan yang bernama Leniri 
itu. Jika diperkenankan, saya berjanji akan membahagiakannnya, Tuan,” ungkap Simbun. 
 
Mengetahui maksud kedatangan Simbun, Labih terdiam sejenak. Ia ragu untuk memberikan 
jawaban, karena putrinya adalah keturunan ikan patin. Ia tidak ingin asal-usul putrinya yang 
selama ini dirahasiakannya diketahui oleh orang banyak. Setelah mempertimbangkan segala 
sesuatunya, akhirnya Labih memberi jawaban. 
 
“Baiklah, Simbun! Aku bersedia menikahkanmu dengan Leniri, tapi kamu harus memenuhi 
satu syarat,” kata kakek itu. 
 
“Apakah syarat itu, Tuan?” tanya Simbun penasaran. 
 
“Begini, Simbun! Sebenarnya, Leniri itu adalah keturunan ikan patin. Kakek menemukannya 
saat Kakek sedang memancing di Sungai dua puluh tahun yang lalu. Jika kamu berjanji untuk 
tidak menyakiti hati Leniri dengan mengungkap asal-usulnya, maka kamu boleh 
menikahinya,” jawab Labih. 
 
“Baiklah, Kek! Saya berjanji tidak akan menyakiti hati Leniri. Saya akan menyayanginya 
sepenuh hati,” ucap Simbun. 
 
Akhirnya, Labih pun menerima lamaran Simbun. Tak berapa lama kemudian, Leniri pun keluar 
dari dapur sambil membawa minum untuk ayah dan tamunya. Usai menyuguhkan minuman, 
Leniri duduk di samping ayahnya sambil tertunduk malu-malu. 
 
“Leniri, Anakku! Kenalkan anak muda ini, namanya Simbun. Kedatangannya kemari hendak 
melamarmu,” kata Labih. 
 
”Iya, Ayah! Niri sudah mendengarkan semua pembicaraan ayah dengan Simbun. Niri yakin, 
semua keputusan Ayah adalah demi kebahagiaan Niri juga,” jawab Leniri. 
 
Labih pun mengerti maksud jawaban dari putrinya bahwa ia pun menerima lamaran itu dan 
bersedia mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Simbun. Akhirnya, Simbun dan Leniri 
pun menikah. Mereka hidup rukun dan berbahagia. Setahun kemudian, mereka dikaruniai 
seorang anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Ari. 
 



 

Suatu hari, ketika Simbun akan berangkat bekerja, Leniri memintanya untuk menunggui Ari 
yang sedang tertidur di ayunan. Leniri akan pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Hari itu, 
cucian Leniri cukup banyak, sehingga memakan waktu lama untuk mencuci dan 
menjemurnya. Hari menjelang siang, Leniri belum juga pulang dari sungai. Simbun pun mulai 
kesal menunggu. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyusul istrinya. Namun, ketika ia hendak 
berangkat, tiba-tiba anaknya terbangun dan menangis keras. Ia pun bertambah kesal dan 
marah. Tanpa disadarinya, tiba-tiba ia berucap: “Dasar! Ibumu memang keturunan ikan! Jika 
bertemu dengan air, pasti ia tidak mau berhenti!” 
 
Tanpa sepengetahuannya, Leniri telah kembali dari sungai dan mendengar ucapannya itu. 
Leniri pun tidak sanggup menahan air matanya, karena sedih. Ia tidak pernah menyangka 
kalau suaminya akan melanggar janji yang telah diucapkan ketika akan menikahinya. 
 
“Tidak ada lagi gunanya aku tinggal di sini. Suamiku sudah tidak sayang lagi kepadaku,” 
gumam Leniri. 
Usai bergumam, Leniri masuk ke dalam rumah dan mendekati putranya yang sedang 
menangis. Setelah menyusuinya, ia menghampiri suaminya. 
“Bang! Jagalah anak kita baik-baik. Adik harus kembali ke tempat asal Adik di sungai. Abang 
telah melanggar janji Abang sendiri,” kata Leniri. 
 
Simbun tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa bersalah dan sangat menyesal, karena telah 
menyakiti hati istrinya. Ketika ia hendak meminta maaf, Leniri sudah keburu pergi. Ia berusaha 
mengejarnya hingga ke tepi sungai, namun Leniri telah menjadi seekor ikan patin. 
 
“Istriku! Kembalilah...!” teriak Simbun dari tepi sungai. 
 
Namun teriakannya sia-sia. Leniri sudah berenang hingga ke tengah sungai dan menghilang. 
Sejak itu, Simbun harus merawat dan membesarkan anaknya seorang diri. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 



 

LEGENDA BUKIT FAFINESU 
 
Alkisah, di pedalaman Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, ada tiga orang anak yatim piatu. 
Mereka adalah Saku dan dua orang adiknya Abatan dan Seko. Ayah mereka meninggal dunia 
karena terguling ke jurang ketika sedang berburu babi hutan beberapa tahun yang lalu. 
Selang tujuh bulan kemudian, ibu mereka menyusul sang Ayah karena kehabisan darah 
ketika sedang melahirkan si Bungsu. Untungnya, nenek mereka masih hidup sehingga ada 
yang merawat Seko. Namun, ketika Seko berumur dua tahun, sang Nenek pun meninggal 
dunia karena dimakan usia. 
 
Sejak itulah, ketiga anak yatim tersebut harus menghidupi diri mereka. Meskipun masih ada 
keluarga ibunya yang bersedia memelihara si Bungsu, namun lantaran memiliki rasa 
tanggung jawab, si Sulung mengambil alih peran orang tuanya untuk merawat dan mendidik 
kedua adiknya. Mereka ingin belajar hidup mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. 
 
Waktu terus berjalan. Abatan tumbuh menjadi remaja yang rajin dan cerdas. Tanpa disuruh 
oleh kakaknya, ia rajin menanam jagung dan ketela di ladang. Ia juga rajin mencari kayu bakar 
dan memasak untuk kakak dan adiknya. Si Bungsu pun kini telah berumur lima tahun dan 
menjadi anak yang penurut. Ia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang 
buruk. Sungguh bahagia hati Saku melihat kedua adiknya tumbuh menjadi orang yang baik. 
Walaupun hidup miskin, mereka senantiasa rukun dan bahagia. 
 
Suatu malam yang sunyi, si Bungsu tidak bisa memejamkan matanya. Tiba-tiba hatinya 
diselimuti kerinduan yang mendalam terhadap kedua orang tuanya. Sejak bayi, ia tidak 
pernah merasakan sentuhan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ia pun bertanya kepada 
kakak sulungnya tentang keberadaan kedua orang tua mereka. 
“Kaka Saku, ke manakah ayah dan ibu pergi? Kapan mereka akan pulang? Adik sangat 
merindukan mereka.” 
 
Wajar memang jika si Bungsu bertanya demikian karena kedua kakaknya tidak pernah 
menceritakan mengenai keberadaan kedua orang tuanya. Mereka tidak ingin melihat si 
Bungsu menjadi sedih lantaran mengetahui keberadaan kedua orang tua mereka. Untuk 
itulah, Saku pun berusaha menghibur adiknya. 
 



 

“Ayah dan ibu sedang pergi jauh, Adikku! Sebentar lagi mereka pulang membawa daging rusa 
yang lezat dan anak-anak babi,” kata Saku seraya mendongeng hingga si Bungsu tertidur 
pulas. 
 
Setelah itu, giliran Saku yang tidak bisa memejamkan mata. Ia sedih melihat adik bungsunya. 
Malam itu, langit di angkasa tampak cerah. Rembulan bersinar terang dan bintang-bintang 
pun berkelap-kelip. Saku mengambil serulingnya lalu berjalan menuju ke sebuah bukit tidak 
jauh dari tempat tinggal mereka. Suara-suara binatang malam mengiringi perjalanannya 
hingga tiba di puncak bukit. Di atas bukit itu, Saku berdiri sambil memandang langit. 
 
“Ayah, Ibu! Kami sangat merindukan kalian. Mengapa begitu cepat kalian meninggalkan 
kami,” keluh Saku sambil mendesah. 
 
Tak terasa air matanya keluar dari kedua kelopak matanya dan mengalir membasahi kedua 
pipinya. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kemudian meniup serulingnya dan menyanyikan 
lagu kesukaannya. 

Ama ma aim honi 
Kios man ho an honi 
Nem nek han a amnaut 
Masi ho mu lo’o 
Au fe toit nek amanekat 
Masi hom naoben me au toit 
Ha ho mumaof kau ma hanik kau 

Artinya: 
Ayah dan Ibu 
Lihatlah anakmu yang datang 
Membawa setumpuk kerinduan 
Walau kamu jauh 
Aku butuh sentuhan kasihmu 
Walau kalian telah tiada, aku minta 
Supaya Ayah dan Ibu melindungi dan memberi rezeki 

 
Saku menyanyikan lagu itu dengan penuh penghayatan. Tanpa sepengetahuannya, ternyata 
ayah dan ibunya mendengar lagu yang indah itu. Roh kedua orang tuanya pun turun dari 
langit menuju ke bukit itu. Melalui angin malam, roh sang Ayah berkata kepada Saku. 
 



 

“Anakku, ayah dan ibumu mendengarkanmu. Kami mencintaimu. Meskipun kita berada di 
dunia yang berbeda, kita tetap dekat.” 
 
Seketika itu, Saku jadi terperangah. Ia tidak tahu dari mana datangnya suara itu. Namun ia 
tahu kalau itu suara ayahnya. Selang beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi. 
“Anakku, besok malam sebelum ayam berkokok, ajaklah adik-adikmu menemui ayah dan ibu 
kalian di tempat ini. Jangan lupa membawa seekor ayam jantan merah untuk dijadikan 
korban!” pesan suara gaib itu. 
 
Setelah suara itu lenyap, Saku bergegas kembali ke rumahnya dan tidur. Keesokan harinya, 
ia pun menceritakan kejadian yang dialaminya semalam kepada adik-adiknya. Betapa 
gembiranya hati si Bungsu mendengar cerita itu. Ia tidak sabar lagi ingin bertemu dengan 
kedua orangtuanya yang selama ini dirindukannya. 
 
Pada saat tengah malam, Saku bersama kedua adiknya berangkat ke puncak bukit. Tidak 
lupa pula mereka membawa seekor ayam jantan merah pesanan kedua orangtua mereka. 
Tak berapa lama setelah mereka tiba di bukit itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. 
Pepohonan meliuk-liuk dan dedaunan rontok pun beterbangan sehingga menimbulkan suara 
menderu-deru. Rambut dan pakaian ketiga anak itu melambai-lambai seolah-olah hendak 
diterbangkan angin. Begitu tiupan angin berhenti, tiba-tiba dua sosok bayangan berdiri di 
hadapan mereka. 
 
“Ayah, Ibu!” seru Saku saat melihat bayangan itu. 
 
Mengerti kedua bayangan itu adalah orangtuanya, si Bungsu segera mendekat ke salah satu 
bayangan itu dan memeluknya erat-erat. 
 
“Ibu, saya sangat merindukanmu,” kata si Bungsu. 
 
‘Iya, Anakku! Kami juga sangat merindukan kalian. Ibu tidak pernah melupakanmu,” jawab 
sang Ibu. 
Suasana di puncak bukit itu menjadi hening. Pertemuan seluruh anggota kelurga kecil itu 
membawa perasaan haru di hati mereka. Setelah mereka selesai melepaskan kerinduan, 
sang Ayah mengajak istri dan ketiga anaknya untuk ke dasar jurang. 
 



 

“Sekarang marilah kita turun ke jurang. Di sana kita akan mengorbankan ayam jantan merah 
yang kalian bawa dan kemudian mengambil dua ekor babi,” ujar sang Ayah. 
 
Setibanya di dasar jurang, Seko segera menyembelih ayam jantan itu. Tatkala darah ayam 
itu menyentuh bumi, tiba-tiba dua ekor babi gemuk muncul di tengah-tengah mereka. Betapa 
senangnya ketiga anak itu. Mereka segera mendekati kedua babi itu dan mengelus-elusnya. 
 
“Terima kasih, Ayah, Ibu,” ucap ketiga anak itu serentak. 
 
“Dengarlah wahai, anak-anakku! Peliharalah kedua babi itu baik-baik sebagai rasa syukur 
kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita di tempat ini,” ujar sang Ayah. 
 
Selang beberapa setelah sang Ayah berpesan, ayam jantan mulai berkokok. Cahaya 
kemerahan- merahan mulai tampak di ufuk timur pertanda pagi menjelang. Angin pun kembali 
berbertiup kencang. Pada saat yang bersamaan, bayangan kedua orang tua mereka tiba-tiba 
lenyap. Saku dan kedua adiknya segera menggiring kedua babi itu pulang ke gubuknya 
dengan perasaan gembira untuk dipelihara. Sejak itu, ketiga anak yatim piatu itu dan 
keturunannya menjadikan babi sebagai salah satu hewan peliharaan. 
 
Untuk mengenang peristiwa tersebut ketiga anak yatim tersebut menamai bukit itu dengan 
nama Bukit Fafinesu, yang berarti bukit babi gemuk. Hingga saat ini, Bukit Fafinesu masih 
dapat disaksikan di sebelah utara Kota Kefamenanu, Kabupaten Tengah Utara, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CALON ARANG 
 
Alkisah, pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan bernama Kahuripan. Kerajaan 
tersebut dipimpin oleh Sri Baginda Erlangga. Suatu ketika, ia mendapat laporan dari patihnya 
yang bernama Narottama bahwa sebagian besar rakyatnya terserang penyakit aneh. 
Mendengar laporan itu, Sri Baginda Erlangga segera memerintahkan Patih Narottama untuk 
menyelidiki penyebab penyakit aneh tersebut. Alhasil, setelah diselidiki, ternyata penyakit 
aneh tersebut disebarkan oleh seorang perempuan penyihir yang bernama Serat Asih atau 
lebih dikenal dengan nama Calon Arang 
yang tinggal di Desa Girah. Setiap malam, Calon Arang menyebarkan penyakit aneh tersebut 
kepada rakyat Kahuripan dengan ilmu sihirnya. Mengetahui hal itu, Sri Baginda Erlangga 
memerintahkan Patih Narottama agar segera menangkap perempuan penyihir itu. 
 
“Wahai, Patih Narottama! Segera siapkan para prajurit pilihan untuk menangkap Calon 
Arang!” perintah Sri Baginda Erlangga. 
 
Mendengar perintah itu, Patih Narottama pun segera menabuh bende atau canang (gong 
kecil) untuk mengundang para prajurit pilihan. Tak berapa lama kemudian, sekitar dua puluh 
prajurit pilihan telah berkumpul di alun-alun kerajaan. Pasukan tersebut dipimpin oleh tiga 
orang komandan, yaitu Wangsa 
Jaya, Pungga Mukti, dan Pungga Sasra. 
 
“Ampun, Patih! Kami sudah siap menunggu perintah selanjutnya,” lapor komandan Wangsa 
Jaya usai memeriksa anak buahnya. 
 
“Baiklah! Jika kalian sudah siap, ayo kita berangkat ke Desa Girah untuk menangkap Calong 
Arang!” seru Patih Narottama. 
 
Setelah itu, Patih Narottama memimpin pasukan tersebut menuju Desa Girah. Sesampainya 
di desa itu, mereka pun segera merusak sebuah rumah tua yang diduga sebagai tempat 
tinggal Calon Arang. Calon Arang yang berada di dalam rumah itu segera keluar dengan 
sangat marah. Ia tidak terima dengan 
perlakuan pasukan kerajaan itu. Ia pun memerintahkan keempat orang muridnya, yaitu 
Supala, Guritna, Datyeng, dan Pitrah untuk mengusir mereka dari desa itu. 
 
“Hai, murid-muridku! Usir mereka dari sini!” perintah Calong Arang. 



 

 
Mendengar perintah itu, keempat murid Calong Arang tersebut segera menyerang pasukan 
kerajaan. Pertarungan sengit pun tak terelakkan lagi. Setelah beberapa saat pertarungan itu 
berlangsung, pasukan kerajaan pun terdesak. Melihat anak buahnya terdesak, Patih 
Narottama segera membantu. 
Namun, langkahnya dihadang oleh Calon Arang. 
 
“Hai, Pak Tua! Hadapi aku kalau kamu berani!” tantang Calong Arang. 
 
Tanpa berpikir panjang, Patih Narottama segera mencabut pedangnya lalu menebas leher 
Calon Arang hingga terputus. Anehnya, setiap kali ia menebas lehar Calon Arang, sesaat 
kemudian kepala Calon Arang yang jatuh ke tanah menyatu kembali dengan tubuhnya. Begitu 
tubuhnya kembali utuh, Calon 
Arang tertawa terbahak-bahak. 
 
“Hi... hi... hi... hi... ! Kamu tidak akan sanggup membunuhku Pak Tua!” seru Calon Arang.  
 
Patih Narottama tidak putus asa. Ia terus menebaskan pedangnya pada leher Calong Arang. 
Namun, Calon Arang tetap tidak bisa mati. Akhirnya, Pati Narottama memerintahkan 
pasukannya untuk mundur dan kembali ke istana Kahuripan. Mengetahui kegagalan Patih 
Narottama dan pasukannya tersebut, Sri Baginda Erlangga segera memanggil Empu Bharada 
yang merupakan adik sepupu Calon Arang. Tak berapa lama kemudian, 
Empu Bharada pun datang menghadap ke istana. 
 
“Ampun, Baginda! Ada apa gerangan Baginda memanggil hamba?” tanya Empu Bharada. 
 
“Begini, Empu! Calon Arang telah membuat resah seluruh rakyat di negeri ini. Aku sudah 
memerintahkan patih dan para pasukan pilihan kerajaan untuk menangkapnya, namun 
mereka tidak sanggup menghadapi kesaktian Calon Arang. Hanya Empulah satu-satunya 
harapanku. Aku yakin, Empu akan mampu menangkapnya,” jawab Sri Baginda Erlangga. 
 
“Baiklah, Baginda! Hamba bersedia memenuhi permintaan Baginda,” kata Empu Bharada 
seraya berpamitan sambil memberi hormat. Setibanya di rumah, Empu Bharada memanggil 
muridnya yang bernama Bahula untuk mengatur siasat. 
 



 

“Apa yang harus kita lakukan, Empu? Bukankah Calon Arang memiliki kesaktian yang tinggi?” 
tanya Bahula. 
 
“Benar katamu, Bahula! Tapi, aku tahu kelemahannya. Rahasia kesaktian Calon Arang 
terdapat di dalam sebuah kitab pusaka. Aku yakin, kitab itu pasti disembunyikan di dalam 
rumahnya. Untuk itu, aku tugaskan kamu untuk mengambil kitab itu,” jawab Empu Bharada. 
 
“Bagaimana caranya, Empu?” Bahula kembali bertanya. 
 
“Begini, Bahula! Bukankah Calon Arang mempunyai seorang anak gadis yang bernama Ratna 
Manggali? Nah, untuk mengambil kitab itu, kamu harus menikah dengannya. Setelah menjadi 
suaminya, tentu kamu akan tinggal di rumah Calon Arang. Dengan demikian, kamu bisa 
menyelidiki di mana kitab 
pusaka itu disembunyikan,” jawab Empu Bharada. 
Mendengar penjelasan gurunya, Bahula terdiam sejenak. Ia memikirkan kekasihnya, 
Wedawati, yang tak lain adalah putri Empu Bharada. 
 
“Bagaimana dengan Wedawati, Empu?” tanya Bahula. 
 
“Demi ketenteraman negeri ini, aku merestuimu menikah dengan Ratna Manggali! Tapi, ingat! 
Jangan sampai hal ini diketahui oleh Wedawati!” ujar Empu Bharada. Bahula pun bersedia 
menikahi anak gadis Calon Arang. Keesokan harinya, Bahula berpamitan kepada gurunya. 
Sebelum ia berangkat, Empu Bharada berpesan kepadanya agar segera kembali setelah 
berhasil mengambil kitab pusaka itu. Setelah itu, berangkatlah Bahula ke Desa Girah untuk 
melamar Ratna Manggali. Sesampainya di desa itu, ia pun menyampaikan maksudnya 
kepada Calon Arang. Tanpa curiga sedikit pun, Calon Arang 
menerima lamarannya. Sehari kemudian, pesta pernikahan Bahula dan Ratna Manggali 
dilangsungkan secara sederhana. Setelah menjadi suami Ratna Manggali, Bahula tinggal di 
rumah Calon Arang. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyelidiki tempat 
kitab pusaka itu disimpan. 
Pada suatu malam, ketika seluruh isi rumah sedang tertidur pulas, Bahula masuk ke kamar 
Calon Arang dengan langkah sangat hati-hati. Di dalam kamar itu, ia melihat sebuah peti 
berwarna coklat yang disimpan di dalam lemari. 
 
“Hmmm... aku yakin kitab pusaka Calon Arang pasti disimpan di dalam peti itu,” kata Bahula 
dalam hati. 



 

 
Dengan langkah perlahan-lahan, Bahula mengambil peti itu dan segera membawanya keluar 
dari kamar Calon Arang. Sebelum kembali tidur, ia memeriksa isi peti itu untuk memastikan 
apakah di dalamnya 
berisi kitab pusaka. Ternyata benar, peti itu berisi sebuah kitab yang sudah mulai usang. 
 
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Bahula meminta izin kepada istri dan Calon Arang untuk 
menjenguk keluarganya di kampung. Calon Arang pun mengizinkannya tanpa curiga sedikit 
pun. Bahkan saat Bahula akan berangkat, ia mengantarnya sampai ke depan rumah. Setelah 
Bahula pergi, Calon Arang kembali masuk ke kamarnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat 
kitab pusakanya sudah tidak ada lagi di dalam lemari. Ia pun sadar bahwa Bahula telah 
mengambil kitab itu. Dengan marah, ia segera keluar dari rumahnya hendak mengejar Bahula. 
Namun, Bahula telah pergi meninggalkan desa itu. 
Sementara itu, Bahula yang telah sampai di padepokannya segera menyerahkan kitab pusaka 
itu kepada Empu Bharada. 
 
“Apakah kitab pusaka ini yang Empu maksud?” tanya Bahula seraya meletakkan peti itu di 
depan gurunya. 
 
“Ya, Benar! Kekuatan sihir Calon Arang ada pada kitab ini,” jawab Empu Bharada setelah 
memeriksa isi peti itu. 
 
“Baiklah, Bahula! Aku harus segera mempelajari isi kitab ini sebelum Calon Arang menyusul 
kemari,” kata Empu Bharada. 
 
Usai mempelajari isi kitab pusaka tersebut, Empu Bharada memberitahukan kepada Bahula 
mengenai kelemahan Calon Arang. 
“Menurut kitab ini, satu-satunya senjata yang bisa membunuh Calon Arang adalah keris 
Weling Putih,”ungkap Empu Bharada. 
 
“Bukankah keris Weling Putih itu ada pada Empu?” tanya Bahula. 
 
“Ya, kebetulan sekali, Bahula! Jadi, dengan keris itu kita dapat menghabisi nyawa Calon 
Arang dengan mudah,” jawab Empu Bharada sambil tersenyum. 
 



 

Setelah mempersiapkan keris Weling Putihnya, Empu Bharada bersama Bahula datang 
menemui Calon Arang di Desa Girah. Setibanya mereka di sana, alangkah terkejutnya Calon 
Arang ketika melihat Bahula datang bersama Empu Bharada. Ia baru sadar, ternyata 
menantunya adalah murid Empu Bharada, adik sepupunya. 
 
“Hai, Bahula! Rupanya kau telah memperdayaiku. Kamu menikah dengan anak gadisku 
karena hanya ingin mencuri kitab pusakaku. Ayo kembalikan kitab pusaka itu kepadaku!” seru 
Calong Arang dengan kesal. 
 
“Maaf, Kang Ayu! Kami melakukan semua ini atas perintah Gusti Raja. Beliau tidak tahan lagi 
melihat penderitaan rakyat negeri ini karena penyakit aneh yang kamu sebarkan itu,” sahut 
Empu Bharada. 
 
“Persetan dengan Gusti Raja! Kembalikan kitab pusaka itu!” seru Calon Arang. 
 
Berkali-kali Calon Arang meminta agar kitab pusakanya dikembalikan kepadanya, namun 
Empu Bharada tetap menolak untuk memberikannya. Kemarahan Calon Arang pun semakin 
memuncak. Tibatiba ia menyerang Empu Bharada dengan ilmu sihirnya. Dengan cepat, Empu 
Bharada mencabut keris 
Weling Putih yang terselip di pinggangnya untuk menangkis sihir itu. Setelah berhasil 
menangkis sihir itu, Empu Bharada hendak berbalik menyerang. Namun baru saja ia 
mengacung-acungkan kerisnya, tiba-tiba Calon Arang berteriak meminta ampun karena takut 
pada keris itu. 
 
“Ampun, Dimas! Ampunilah aku!” pinta Calon Arang menghiba. 
 
“Hai, Calon Arang! Walaupun kau adalah kakak sepupuku, kau tetap musuhku. Kau telah 
membuat rakyat di negeri ini menderita. Lebih baik kamu mati saja!”  
seru Empu Bharada seraya menghujamkan keris Weling Putihnya ke tubuh Calon Arang. 
 
Akhirnya, Calon Arang pun tewas. Sepeninggal Calon Arang, Bahula tetap menjadi suami 
Ratna Manggali. Konon, Bahula juga menikah dengan kekasihnya, Wedawati. Sejak kematian 
Calon Arang, penyakit aneh yang menimpa rakyat Kahuripan serta merta hilang. Mereka pun 
kembali hidup damai 
dan sejahtera. 

* * * 



 

INDARA PITARAA DAN SIRAAPARE 
 
Dahulu, di sebuah kampung di Sulawesi Tenggara, hiduplah sepasang suami istri. Saat itu, 
sang istri sedang hamil tua. Semakin mendekati masa kelahiran, ia sering mengalami 
kesakitan seperti ada benda tajam yang menusuk-nusuk perutnya dari dalam. Melihat 
keadaan tersebut, sang suami pun hanya bisa pasrah dan berdoa semoga istri yang amat 
dicintainya itu dapat melahirkan dengan selamat.  
 
Akhirnya, sang istri pun melahirkan anak lelaki kembar. Ajaibnya, kedua anak itu lahir 
bersama dengan sebuah keris pusaka di tangan kanan masing-masing. Pasangan suami istri 
pun baru menyadari bahwa ternyata kedua keris itulah yang kerap menusuk-nusuk perut sang 
istri. Mereka kemudian memberi nama kedua anak kembarnya itu Indara Pitaraa dan 
Siraapare dan merawatnya dengan penuh kasih sayang.  
 
Sepuluh tahun kemudian, Indara Pitaraa dan Siraapare telah tumbuh menjadi remaja.  Namun 
sayangnya, mereka menjadi anak yang nakal. Keris pusaka itu menjadi sumber kenakalan 
mereka. Mereka kerap menggunakan keris tersebut untuk merusak tanaman. Bahkan, tak 
jarang keris itu digunakan untuk membunuh hewan ternak penduduk. Perilaku Indara Pitaraa 
dan Siraapare benarbenar telah meresahkan masyarakat. Kedua orangtua mereka pun 
pusing memikirkan perilaku si kembar.  
 
Suatu malam, ketika Indara Pitaraa dan Siraapare sedang terlelap, kedua orangtuanya 
tampak sedang berbincang mengenai anak mereka. 
 
“Pak, aku sudah tidak tahan lagi melihat perilaku anak-anak kita. Kalau begini terus 
keadaannya, aku khawatir warga akan membenci kita,” keluh sang istri. 
“Benar juga katamu, Bu. Tapi, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan kenakalan 
mereka?” tanya sang suami bingung.  
 
Sang istri termenung sejenak. Ia tampaknya berpikir keras untuk mencari jalan keluar dari 
permasalahan tersebut. Selang beberapa saat kemudian, sang istri lalu berkata kepada 
suaminya. 
 
“Pak, bagaimana kalau mereka kita suruh saja merantau?” saran sang istri. 
 
“Wah, usul yang bagus, Bu. Aku rasa mereka pasti setuju,” jawab suaminya. 



 

 
Ketika mereka menyampaikan hal tersebut pada esok harinya, Indara Pitaraa dan Sirapaare 
pun menyambutnya dengan riang gembira. Mendengar persetujuan kedua anak kembarnya, 
sang ibu segera menyiapkan bekal berupa 7 buah ketupat, 7 butir telur rebus, 7 ruas tebu 
sebagai pengganti air minum, dan 2 belah kelapa tua. Sang ibu juga membekali mereka 
tempurung kelapa sebagai penutup kepala. 
 
“Wahai, anak-anakku. Bawalah semua barang-barang ini untuk bekal kalian selama di 
perjalanan,” ujar sang ibu.  
 
Sebelum kedua anak yang amat disayanginya itu berangkat, sang Ayah berpesan kepada 
mereka.  
 
“Dengarlah, anak-anakku. Kalian adalah bersaudara kandung. Untuk itu, Ayah minta kalian 
harus selalu rukun dan saling membantu jika salah satu di antara kalian mendapat musibah,” 
ujar sang ayah, “Ingat, kalian juga harus selalu berjalan bersama, jangan sampai berpisah!” 
 
“Baik, Ayah,” jawab si kembar serentak. Setelah berpamitan pada orangtua mereka, Indara 
Pitaraa dan Sirapare pun pergi. 
 
Mereka berjalan menyusuri hutan lebat, mendaki gunung, dan menuruni lembah tanpa arah 
dan tujuan. Mereka terlihat sangat rukun. Ketika istirahat dan makan, mereka selalu bersama-
sama. Suatu hari, Indara Pitaraa dan Siraapare sedang mendaki sebuah gunung. Gunung itu 
merupakan gunung ketujuh yang akan mereka daki. Setiba di puncak, mereka kemudian 
berhenti untuk melepaskan lelah. Dengan bekal yang masih tersisa, mereka pun makan 
bersama. Setelah itu, mereka beristirahat. Ketika mereka sedang terlelap, tiba-tiba datang 
angin topan yang sangat kencang. Siraapare yang terbangun lebih dulu segera 
membangunkan kakaknya. 
 
“Kakak, cepat bangun!” serunya, “Ada angin topan datang. ”Indara Pitaraa seketika 
terbangun. 
 
“Ayo cepat kita ikatkan tali pinggang agar kita berpisah bila diterbangkan angin!” seru Indara 
Pitaraa. 
 



 

Indara Pitaraa dan Siraapare pun segera mengikatkan tali pinggang mereka. Namun, angin 
topan yang amat dahsyat tiba-tiba datang menerpa mereka. Tak ayal, keduanya pun terbang 
melayang-layang di udara. Semakin lama, mereka semakin jauh naik ke angkasa. Tanpa 
disadari, tali pinggang mereka terlepas sehingga keduanya pun berpisah.  
 
“Siraapare, adikku..!” teriak Indara Pitaraa , “Jaga dirimu baik-baik!” 
 
“Iya, Kak,” jawab Siraapare yang suaranya tidak terlalu terdengar lagi oleh Indara Pitaraa .  
 
Anak kembar itu akhirnya terjatuh ke bumi di tempat yang berbeda. Indara Pitaraa terjatuh di 
sebuah negeri yang sedang terancam amukan ular raksasa. Sementara Siraapare terjatuh di 
negeri yang sedang dilanda perang. Siraapare terpaksa ikut berperang untuk membela negeri 
tersebut. Bahkan, dengan keris pusaka sebagai senjata dan tempurung kelapa sebagai 
perisai, ia berhasil memukul mundur pasukan musuh. Akhirnya, Siraapare dinobatkan menjadi 
raja di negeri tersebut. Sementara itu, Indara Pitaraa amat terkejut karena negeri yang ia 
temui sangat sepi. Tak seorang pun orang terlihat keluar rumah. Ketika memasuki sebuah 
rumah, ia mendengar suara gemerisik dari balik sebuah gendang besar.  
 
“Sepertinya ada orang di balik gendang itu,” gumamnya. 
 
Indara Pitaraa kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati gendang itu. Begitu 
mendekat, ia langsung menepak (memukul) gendang itu. Orang yang ada di baliknya pun 
tersentak kaget.’ 
 
“Hai, jangan pukul gendang itu!” seru suara itu, “Aku ada di baliknya. 
 
” Alangkah terkejutnya Indara Pitaraa ketika orang yang keluar dari balik gendang itu adalah 
seorang gadis cantik. 
 
“Hai, siapa kamu?” tanya Indara Pitaraa . “Maaf, Tuan Muda. Aku putri Raja negeri ini,” 
jawabnya.  
 
“Oh, ampun Tuan Putri,” ucap Indara Pitaraa seraya memberi hormat, “Maaf, Tuan Putri. 
Kalau boleh hamba tahu, apa gerangan yang terjadi di negeri ini? Lalu, kenapa Tuan Putri 
bersembunyi di balik gendang ini?” 
 



 

“Negeri ini sedang diteror oleh seekor ular raksasa. Ular raksasa meminta kepada warga agar 
aku dijadikan sebagai persembahan. Jika tidak, dia akan marah dan menyerang negeri ini,” 
ungkap sang Putri dengan sedih.  
 
“Baiklah, kalau begitu. Tuan Putri tidak perlu takut, hamba akan menghabisi ular raksasa itu,” 
ujar Indara Pitaraa . 
 
Tak berapa lama kemudian, ular raksasa itu datang. Ia amat marah karena sang Putri yang 
dijanjikan tidak datang ke tempatnya.  
 
“Karena permintaanku tidak dipenuhi, seluruh penduduk negeri ini akan kubinasakan,” ancam 
ular raksasa itu. Mendengar suara ular itu, Indara Pitaraa dengan gagahnya segera keluar. 
Tangan kanannya menggenggam keris pusaka, sedangkan tangan kirinya memegang perisai 
tumpurung kelapa.  
 
“Hai, ular biadab! Jika berani, lawan aku!” tantang Indara Pitaraa . “Ha... Ha... Ha...!” ular itu 
tertawa terbahak-bahak, 
 
“Hai, anak ingusan! Dengan apa kamu berani melawanku?” 
 
“Lihatlah, keris pusaka di tanganku ini!” seru Indara Pitaraa , “Keris ini akan mengoyak-oyak 
seluruh isi perutmu. Ayo, majulah kalau berani!” 
 
Merasa diremehkan, ular raksasa itu langsung menyerang Indara Pitaraa dengan kibasan 
ekornya. Indara yang sebelumnya sudah bersiap-siap, dapat dengan mudah menghindar. Uar 
itu pun kembali melancarkan serangan bertubi-tubi hingga berhasil memanggut dan menelan 
tubuh Indara Pitaraa. 
 
Sementara itu, Indara Pitaraa yang berada di dalam perut ular itu, tidak menyia-nyiakan 
kesempatan. Ia menebaskan kerisnya dan mencabik-cabik isi perut ular itu. Ular yang ganas 
itu akhirnya tewas. Indara Pitaraa pun segera keluar dari dalam perutnya ular itu.  
 
Keberhasilan Indara Pitaraa membunuh ular raksasa yang ganas itu disambut meriah oleh 
penduduk negeri. Ia pun menikahi putri Raja dan beberapa tahun kemudian ia dinobatkan 
menjadi raja. Indara Pitaraa memerintah negeri itu dengan arif dan bijaksana.  
 



 

Suatu ketika, tanpa disangka-sangka, Raja Indara Pitaraa bertemu dengan adiknya Siraapare 
yang juga telah menjadi raja di negeri lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke 
kampung halaman untuk menemui orangtua mereka. Mereka pulang dengan membawa istri 
masing-masing dan disertai oleh sejumlah pengawal. Setiba di kampung halaman, mereka 
pun mengadakan pesta selama tujuh hari tujuh malam dengan mengundang seluruh warga 
kampung. Pada kesempatan itulah, Indara Pitaraa dan Sirapaare meminta maaf kepada 
seluruh warga atas kenakalan mereka di masa kecil. Tidak hanya itu, mereka juga mengganti 
seluruh kerugian, baik hewan ternak maupun tanaman yang dulu pernah mereka rusak. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KASUARI DAN DARA MAHKOTA 
 
Dahulu kala burung kasuari tidak seperti yang kita kenal saat ini. Dia memiliki sayap yang 
lebar dan kuat sehingga ia bisa mencari makan di atas pohon yang tinggi tapi juga bisa 
dengan mudah mencari makan di atas tanah. Kelebihannya ini membuat Kasuari menjadi 
burung yang sombong. Dia sering berbuat curang saat berebut makanan dan tidak peduli jika 
teman-temannya yang lain kelaparan gara-gara dia. Sayapnya yang lebar biasa dia gunakan 
untuk menyembunyikan buah-buahan ranum di atas pohon, sehingga burung-burung lainnya 
tidak bisa melihatnya. Atau dengan sengaja dia menjatuhkan buah-buahan ranum itu ke tanah 
sehingga Cuma ia sendiri yang bisa menikmatinya. 
 
“Biar saja!” pikirnya, “Salah sendiri kenapa mereka punya sayap yang pendek dan badan yang 
kecil. Siapa cepat dia yang dapat.” 
 
Tentu saja kesombongannya tidak disukai burung-burung lainnya. Mereka menganggap 
Kasuari sudah keterlaluan dan keangkuhannya harus segera dihentikan. Akhirnya para 
burung berkumpul untuk membahas masalah ini. Setelah berbagai cara diajukan akhirnya 
mereka sepakat untuk mengadakan perlombaan terbang. Namun ternyata sulit menemukan 
lawan yang sebanding dengan Kasuari. Tiba-tiba burung Dara Mahkota mengajukan diri untuk 
bertanding terbang dengan Kasuari. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya 
karena Dara Mahkota hanyalah burung kecil, tapi Dara Mahkota meyakinkan mereka bahwa 
dia mampu. 
 
Mereka lalu mengirimkan tantangan tersebut kepada Kasuari. Kasuari yang sangat yakin 
dengan kemampuannya langsung menyanggupi tantangan tersebut tanpa repot-repot 
bertanya siapa lawannya. 
 
“Pertandingannya akan diadakan minggu depan dan akan disaksikan semua warga burung!” 
kata burung pipit.  
 
“Yang bisa terbang paling jauh dan lama yang menang.” 
 
“Ya ampun…kalo begitu pasti aku yang menang. Di hutan ini tidak ada yang memiliki sayap 
selebar dan sekuat punyaku. Jadi pasti aku yang menang,” kata Kasuari pongah. 
 
“Tapi baiklah aku terima tantangannya, lumayan buat olahrga!” 



 

 
Burung pipit sebal mendengar jawaban Kasuari, tapi dia tahan emosinya.  
 
“Tapi ada ketentuannya. Sebelum bertanding, peserta boleh saling mematahkan sayap 
lawannya,” kata pipit. Kasuari pun menyetujuinya tanpa ragu-ragu. 
 
Seminggu kemudian, warga burung berkumpul untuk meyaksikan pertandingan terbang 
tersebut. Meski tidak terlalu yakin, mereka semua berharap Dara Mahkota akan 
memenangkan pertandingan tersebut. 
 
Diam-diam Dara Mahkota menyisipkan sebilah ranting di balik sayapnya. Kasuari yang baru 
mengetahui lawannya tertawa terbahak-bahak, “ini lawanku?” katanya sambil tertawa, “mimpi 
kali kamu ye…? Hei…burung kecil, sayapmu pendek mana bisa menang melawanku!”. 
Burung-burung kecil lainnya sebal menyaksikan tingkah Kasuari sementara Dara Mahkota 
hanya tersenyum menanggapinya. 
 
Kini mereka siap bertanding. Kasuari maju untuk mematahkan sayap Dara Mahkota. KREK! 
Terdengar bunyi sayap patah. Dara Mahkota pura-pura menjerit kesakitan. Padahal 
sebenarnya bunyi tadi berasal dari ranting kering di bawah sayap Dara Mahkota yang patah. 
Kini giliran Dara Mahkota yang akan mematahkan sayap Kasuari. Dengan sekuat tenaga dia 
menekuk sayap Kasuari hingga terdengar bunyi KREKK yang keras. Kasuari menjerit 
kesakitan. Sayap Kasuari yang patah tergantung lemas. Tapi Kasuari yang sombong tetap 
yakin dirinya akan menang. 
 
Sekarang mereka sudah siap untuk bertanding. Ketika aba-aba dibunyikan, Dara Mahkota 
dengan ringan melesat ke udara. Sayapnya mengepak dengan mudah membawa tubuhnya 
yang mungil terbang ke angkasa. Kasuari terkejut dan heran karena tadi dia mengira sayap 
Dara Mahkota telah patah. Dengan panik dia mencoba mengepakan sayapnya dan mencoba 
mengangkat tubuhnya ke atas. Tapi bukannya terbang tinggi, tubuhnya malah meluncur ke 
bawah dan jatuh berdebum di tanah. Semua burung bersorak senang sementara Kasuari 
terkulai lemas. Dengan perasaan malu dia meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu Kasuari 
tidak pernah bisa terbang. Sayapnya yang dulu lebar dan kuat kini memendek karena sudah 
patah. Kini meski dia disebut burung namun dia hanya bisa berjalan dan mencari makan di 
tanah seperti binatang lain yang tidak memiliki sayap. 
 

* * * 



 

RORO JONGGRANG 
 
Alkisah, pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang bernama Prabu Baka yang bertahta 
di Prambanan. Ia seorang raksasa yang menakutkan dan memiliki kesaktian yang tinggi. 
Wilayah kekuasaannya sangat luas. Kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayahnya semua 
takluk di bawah kekuasaannya. Meskipun seorang raksasa, Prabu Baka mempunyai seorang 
putri cantik yang berwujudmanusia bernama Roro Jonggrang. Prabu Baka sangat 
menyayangi putri tunggalnya itu. Sebagai wujud kasih sayangnya kepada putrinya, ia 
mewariskan seluruh kesaktian dan kepandaian yang dimilikinya. Maka jadilah Roro 
Jonggrang seorang putri yang cantik jelita dan sakti mandraguna. 
 
Sementara itu di tempat lain, tersebutlah sebuah kerajaan yang tak kalah besarnya dengan 
Prambanan, yakni Kerajaan Pengging. Kerajaan itu memiliki seorang kesatria yang sakti 
bernama Bondowoso. Kesaktian Bondowoso terletak pada senjatanya yang bernama 
Bandung. Selain itu, Bondowoso juga mempunyai balatentara berupa makhluk-makhluk 
halus. Jika membutuhkan bantuan, Bondowoso mampu mendatangkan makhluk-makhluk 
halus tersebut dalam waktu sekejap.  
 
Suatu ketika, Raja Pengging bermaksud memperluas wilayah kekuasaannya. Ia pun 
memerintahkan Bondowoso dan pasukannya untuk menyerang Prambanan.  
 
“Hai, Bondowoso! Siapkan pasukanmu untuk pergi menyerang Prambanan!” perintah Raja 
Pengging. 
“Baik, Gusti! Perintah segera hamba laksanakan!” jawab Bondowoso sambil memberi hormat. 
 
Keesokan harinya, berangkatlah Bondowoso bersama pasukannya ke Prambanan. Setibanya 
di Prambanan, mereka langsung menyerbu masuk ke dalam istana. Prabu Baka pun tidak 
tinggal diam. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menahan serangan pasukan 
Bondowoso yang datang secara tiba-tiba. Pertempuran sengit pun tak terelakkan lagi. Namun 
karena pasukan Prabu Baka kurang persiapan dalam pertempuran itu, akhirnya pasukan 
Bondowoso berhasil menaklukkan mereka. Prabu Baka sendiri tewas terkena senjata sakti 
Bandowoso yang bernama Bandung. Sejak itu, Bondowoso pun dikenal dengan nama 
Bandung Bondowoso.  
 
Setelah Bandung Bondowoso dan pasukannya memenangkan pertempuran itu, Raja 
Pengging pun mengamanatkan Bandung Bondowoso untuk menempati istana Prambanan. 



 

 
“Wahai, Bandung Bondowoso! Sebagai ucapan terima kasihku atas keberhasilanmu 
mengalahkan Prabu Baka, aku memberimu amanat untuk mengurus Kerajaan Prambanan 
dan segala isinya, termasuk keluarga Prabu Baka,” kata Raja Pengging. 
 
“Terima kasih, Gusti! Hamba berjanji untuk menjaga amanat Gusti,” jawab Bandung 
Bondowoso. Setelah itu, Bandung Bondowoso pun segera menempati istana Prambanan. 
Pada saat hari pertama menempati istana Pramabanan, ia langsung terpesona melihat 
kecantikan Roro Jonggrang dan berniat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. 
Pada suatu hari, Bandung Bondowoso menyatakan maksud hatinya kepada Raja Jonggrang.  
 
“Wahai, putri Roro Jonggrang! Bersediakah engkau menjadi permaisuriku?” tanya Bandung 
Bondowoso. Roro Jonggrang tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia hanya terdiam dan 
kebingungan.  
Sebenarnya, ia amat membenci Bandung Bondowoso karena telah membunuh ayahnya. 
Namun, ia takut menolak lamarannya karena bagaimana pun juga ia tidak akan sanggup 
mengalahkan kesaktian Bondowoso. Setelah berpikir sejenak, Roro Jonggrang pun 
menemukan satu cara untuk menolak 
lamaran itu dengan cara yang halus.  
 
“Baiklah, Bandung Bondowoso! Aku bersedia menerima lamaranmu, tapi kamu harus 
memenuhi satu syaratku,” jawab Roro Jonggrang. “Apakah syaratmu itu, Roro Jonggrang?” 
tanya Bandung Bondowoso.  
 
“Buatkan aku seribu candi dan dua buah sumur dalam waktu semalam,” jawab Roro 
Jonggrang. 
 
Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso pun menyanggupinya, karena ia yakin mampu 
memenuhi syarat itu dengan bantuan balantentaranya. Pada malam harinya, Bandung 
Bondowoso mengundang balatentaranya yang berupa makhluk halus tersebut. Dalam waktu 
sekejap, balatentaranya pun datang dan segera membangun candi dan sumur sebagaimana 
permintaan Roro Jonggrang. Mereka bekerja dengan sangat cepat. Pada dua pertiga malam, 
mereka hampir menyelesaikan seribu candi. Hanya tinggal tiga buah candi dan sebuah sumur 
yang belum mereka selesaikan. Roro Jonggrang yang ikut menyaksikan pembuatan candi itu 
mulai khawatir. Ia pun segera memberitahukan hal itu kepada salah seorang dayang 
kepercayaannya.  



 

 
“Dayang! Pembangunan seribu candi dan penggalian dua buah sumur tersebut hampir 
selesai. Apa yang harus kita lakukan?” tanya Roro Jonggrang kepada dayang itu.  
 
“Tenanglah, Gusti! Pasti ada jalan keluarnya,” hibur dayang itu. Roro Jonggrang kembali 
berpikir keras dan ia pun menemukan jalan keluarnya. Ia akan membuat suasana menjadi 
seperti pagi, sehingga para makhluk halus tersebut menghentikan pekerjaannya sebelum 
menyelesaikan seribu candi. 
 
“Dayang! Segera bangunkan teman-temanmu! Suruh mereka membakar jerami dan 
menumbuk padi di lesung, serta menaburkan bunga-bunga yang harum baunya!” perintah 
Roro Jonggrang.  
“Baik, Gusti!” jawab dayang itu seraya bergegas masuk ke dalam istana membangunkan 
dayang - dayang lainnya.  
 
Dayang-dayang pun bangun dan segera melaksanakan perintah Roro Jonggrang. Tak berapa 
lama, tampaklah cahaya kemerah-merahan dari arah timur akibat dari pemakaran jeramih. 
Suara lesung pun terdengar bertalu-talu. Bau harum bunga-bungaan mulai tercium. Beberapa 
saat kemudian, suara ayam jantan berkokok mulai terdengar. Para balatentara Bandung 
Bondowoso pun segera menghentikan pekerjaannya, karena mengira hari sudah pagi. 
Mereka pergi meninggalkan tempat pembuatan candi tersebut, padahal kurang sebuah candi 
lagi yang belum mereka selesaikan. Batu-batu berukuran besar masih berserakan di tempat 
itu.  
 
Melihat balatentaranya akan kembali ke alamnya, Bandung Bondowoso berteriak dengan 
suara keras. 
 
“Teman-teman, kembalilah! Hari belum pagi. Genapkan seribu candi. Tinggal sebuah candi 
lagi!” teriak Bandung Bondowoso. 
 
Para makhluk halus tersebut tidak menghiraukan teriakannya. Akhirnya, Bandung 
Bondowoso berniat meneruskan pembangunan candi itu untuk menggenapi seribu candi. 
Namun belum selesai candi itu ia buat, pagi sudah menjelang. Ia pun gagal memenuhi 
permintaan Roro Jonggrang. Mengetahui kegagalan Bondowoso tersebut, Roro Jonggrang 
segera menemuinya di tempat pembuatan candi itu. 
 



 

“Bagaimana Bandung Bondowoso? Apakah candiku sudah selesai?” tanya Roro Jonggrang 
sambil tersenyum. 
 
Betapa marahnya Bandung Bondowoso melihat sikap Roro Jonggrang itu. Apalagi setelah ia 
mengetahui bahwa Roro Jonggranglah yang telah menggagalkan usahanya. Ia pun 
melampiaskan kemarahannya dengan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca. 
 
“Hai, Roro Jonggrang! Kamu telah menggagalkan usahaku untuk mewujudkan seribu candi 
yang kurang satu lagi. Jadilah kau arca dalam candi yang keseribu!” teriak Bandung 
Bondowoso.  
 
Berkat kesaktian Bandung Bondowoso, seketika itu pula Roro Jonggrang berubah menjadi 
arca batu. Wujud arca itu sangat cantik, secantik Roro Jonggrang. Hingga kini, arca itu dapat 
disaksikan di dalam ruang candi besar yang bernama Candi Roro Jonggrang yang berada 
dalam kompleks Candi Prambanan. Sementara candi-candi yang ada di sekitarnya disebut 
dengan Candi Sewu. Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. 

 
* * * 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

LEGENDA TANIFAL DI PULAU BURU 
 
Alkisah, di Pulau Buru, Maluku, tersebutlah sebuah negeri bernama Tifu. Tidak jauh dari 
negeri ini terdapat sebuah gunung bernama Gunung Garuda. Bila dipandang dari pantai Tifu, 
gunung itu tampak berwarna kemerah-merahan. Di lereng gunung itu terdapat dua buah liang 
batu yang letaknya agak berjauhan. Kedua liang batu tersebut masing-masing dihuni oleh 
seekor burung elang jantan dan seekor elang betina. Kedua burung elang tersebut merupakan 
burung elang terbesar di Pulau Buru. Jika burung elang raksasa ini sedang mengembangkan 
sayapnya di angkasa, hampir sebagian Negeri Tifu menjadi gelap akibat tertutupi 
bayangannya. 
 
Burung elang rakasa tersebut termasuk burung paling ganas di antara burung pemangsa 
lainnya. Kukunya sangat runcing untuk menerkam dan mencengkram mangsa, serta memiliki 
keterampilan dan kecepatan yang tinggi dalam melumpuhkan mangsa. Burung elang rakasa 
itu juga memiliki bulu yang rapat dan tungkai yang bersisik tebal untuk melindungi tubuhnya 
dari sengatan binatang yang dimangsanya. 
 
Keistimewaan lain yang dimiliki burung ini adalah kepala dan matanya besar serta daya 
penglihatannya sangat tajam untuk memburu mangsa dari jarak jauh sehingga tak satu pun 
mangsa yang bisa lolos dari pengamatannya. Burung elang rakasa itu juga memiliki 
kecepatan untuk terbang melayang tinggi ke angkasa. Ia juga mempunyai sistem pernafasan 
yang baik dan mampu membekali dirinya dengan oksigen yang banyak sehingga dapat 
terbang sepanjang hari di angkasa. 
 
Sepasang burung elang tersebut biasanya terbang mencari mangsa pada siang hari, 
sedangkan pada malam hari mereka beristirahat di sarangnya masing-masing Burung elang 
betina lebih giat mencari mangsa dibandingkan dengan burung elang jantan. Jenis binatang 
yang biasa menjadi sasarannya adalah hewan mamalia kecil seperti tikus, tupai, dan ayam. 
Terkadang pula ikan dan udang menjadi mangsanya. Jika mereka tidak mendapat mangsa 
binatang atau hewan, manusia pun bisa menjadi sasarannya. 
 
Meski demikian, mereka tidak mau memangsa manusia yang berada di sekitar tempat 
tinggalnya. Oleh karena itu, mereka selalu terbang jauh untuk mencari mangsa. Kedua burung 
elang rakasa tersebut, terutama si elang betina, sering mengincar penumpang kapal yang 
melintas di perairan sekitar Pulau Buru. Jika melihat ada kapal yang melintas, elang betina 
dengan cepat terbang menuju ke kapal tersebut untuk menangkap para penumpangnya dan 



 

membawa mereka ke sarangnya. Sebagian mangsa tersebut langsung disantap dan sebagian 
yang lain disimpan selama beberapa hari sambil menunggu kedatangan kapal berikutnya. 
Manusia yang sering menjadi korbannya adalah pelaut-pelaut Cina yang melintas di daerah 
itu. 
 
Berita tentang keganasan burung elang itu pun tersebar ke seluruh penjuru Negeri Cina. 
Sekelompok nelayan yang mendengar berita tersebut bermaksud untuk menumpas 
keganasan kedua burung elang raksasa tersebut. Mereka akan menghadapi kedua elang itu 
dengan besi runcing atau tombak besi sepanjang tiga meter.Saat berada di perairan Tifu, 
mereka akan memanaskan ujung besi runcing itu hingga merah membara sebelum 
menusukkannya ke tubuh burung elang tersebut. Setelah semuanya siap, berangkatlah 
rombongan nelayan Cina itu ke perairan Tifu dengan menggunakan kapal. Setelah berhari-
hari berlayar, akhirnya mereka pun tiba di perairan Buru Selatan. Nahkoda kapal segera 
memerintahkan seluruh awak kapal yang jumlahnya puluhan lebih untuk bersiaga.  
 
“Pasukan, siapkan senjata kalian!” seru sang nahkoda kapal, “Sebentar lagi burung elang 
raksasa itu datang untuk menangkap kita.”  
 
“Baik, Tuan,” jawab seluruh awak kapal serentak. 
 
Para awak kapal segera mengambil senjata masing-masing lalu berkumpul di geladak kapal 
sambil memanaskan ujung tombak besi mereka. Tak berapa lama kemudian, ujung tombak 
besi itu berubah menjadi merah membara dan siap untuk digunakan. Bersamaan dengan itu, 
kedua burung elang rakasa itu pun datang untuk memangsa mereka. 
 
Namun, sebelum keduanya mencengkramkan cakar-cakarnya yang tajam ke tubuh mereka, 
para awak kapal segera menancapkan tombak besinya ke tubuh kedua burung elang 
tersebut. Tak ayal, sepasang burung elang raksasa itu langsung mengerang kesakitan.  
 
“Koaaak… Koaaak… Koaaak…!!!”  
 
Meskipun terluka parah dengan tombak besi menancap hampir di seluruh tubuhnya, kedua 
burung elang raksasa itu berusaha terbang ke sarangnya dengan sisa-sisa tenaga yang 
dimiliki.  
 



 

Namun belum sampai di sarangnya, mereka telah kehabisan darah hingga akhirnya jatuh dan 
tewas di pantai Tifa. Setelah memastikan keduanya telah mati, rombongan pelaut Cina 
tersebut segera meninggalkan itu dan kembali ke negerinya. Sementara itu, bangkai kedua 
burung elang raksasa itu dibiarkan tergeletak di pantai Tifu. Lamakelamaan bangkai itu 
kemudian berubah menjadi Tanifal, yaitu sebidang daratan berpasir putih dan halus. Tanifal 
itu dikelilingi oleh air laut dan hanya tampak ketika air laut sedang surut. 
 
Menurut cerita masyarakat setempat, kedua bola dari salah satu dari burung elang itu terlepas 
dan kemudian berubah menjadi dua buah batu besar. Lama-kelamaan, kedua batu besar 
yang ditumbuhi rerumputan itu membentuk dua pulau kecil yang indah. 
 
Hingga saat ini masyarakat setempat juga mempercayai bahwa di daerah tersebut masih 
terdapat burung goheba atau burung elang yang dianggap sebagai keturunan dari kedua 
burung elang raksasaitu. Bahkan, burung goheba itu menjadi salah satu tanda bagi para 
nelayan untuk mengetahui tempat berkumpulnya kawanan ikan di suatu tempat. 
 
Jika goheba itu beterbangan dan mondar-mandir mengelilingi Negeri Tifu atau Pulau Buru 
sambil berbunyi “Koaaak… Koaaak…” maka hal itu merupakan pertanda bahwa di tempat itu 
terdapat kawanan ikan yang sedang berkumpul. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CINDELARAS 
 
Raden Putra adalah raja Kerajaan Jenggala. Ia didampingi seorang permaisuri yang baik hati 
dan seorang selir yang cantik jelita. Tetapi, selir Raja Raden Putra memiliki sifat iri dan dengki 
terhadap sang permaisuri. Ia merencanakan suatu yang buruk kepada permaisuri. 
“Seharusnya, akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan 
permaisuri,” pikirnya. 
 
Selir baginda, berkomplot dengan seorang tabib istana. Ia berpura-pura sakit parah. Tabib 
istana segera dipanggil. Sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh 
racun dalam minuman tuan putri. “Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri,” kata 
sang tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera 
memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. 
Sang patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke hutan belantara. 
Tapi, patih yang bijak itu tidak mau membunuhnya. Rupanya sang patih sudah mengetahui 
niat jahat selir baginda.  
 
“Tuan putri tidak perlu khawatir, hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa tuan putri 
sudah hamba bunuh,” kata patih. 
 
Untuk mengelabui raja, sang patih melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang 
ditangkapnya. Raja menganggung puas ketika sang patih melapor kalau ia sudah membunuh 
permaisuri. 
 
Setelah beberapa bulan berada di hutan, lahirlah anak sang permaisuri. Bayi itu diberinya 
nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak 
kecil ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Suatu hari, ketika sedang asyik 
bermain, seekor rajawali menjatuhkan sebutir telur.  
 
“Hmm, rajawali itu baik sekali. Ia sengaja memberikan telur itu kepadaku.”  
 
Setelah 3 minggu, telur itu menetas. Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan rajin. 
Anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Tapi ada satu 
keanehan. Bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan! 
 
 



 

“Kukuruyuk… Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya 
Raden Putra…” 
 
Cindelaras sangat takjub mendengar kokok ayamnya dan segera memperlihatkan pada 
ibunya. Lalu, ibu Cindelaras menceritakan asal usul mengapa mereka sampai berada di 
hutan. Mendengar cerita ibundanya, Cindelaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan 
kejahatan selir baginda. Setelah di ijinkan ibundanya, Cindelaras pergi ke istana ditemani oleh 
ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan ada beberapa orang yang sedang menyabung 
ayam. Cindelaras kemudian dipanggil oleh para penyabung ayam.  
 
“Ayo, kalau berani, adulah ayam jantanmu dengan ayamku,” tantangnya. “Baiklah,” jawab 
Cindelaras.  
 
Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindelaras bertarung dengan perkasa dan dalam waktu 
singkat, ia dapat mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cindelaras tidak 
terkalahkan. Ayamnya benar-benar tangguh. 
 
Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan cepat. Raden Putra pun 
mendengar berita itu. Kemudian, Raden Putra menyuruh hulubalangnya untuk mengundang 
Cindelaras.  
 
“Hamba menghadap paduka,” kata Cindelaras dengan santun. “Anak ini tampan dan cerdas, 
sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata,” pikir baginda.  
 
Ayam Cindelaras diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat, jika ayam Cindelaras 
kalah maka ia bersedia kepalanya dipancung, tetapi jika ayamnya menang maka setengah 
kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelaras. 
 
Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam 
Cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang Raja. Para penonton bersorak sorai mengelu-
elukan Cindelaras dan ayamnya.  
 
“Baiklah aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, 
anak muda?” Tanya Baginda Raden Putra.  
 



 

Cindelaras segera membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak berapa 
lama ayamnya segera berbunyi. 
 
“Kukuruyuk… Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya 
Raden Putra…,” ayam jantan itu berkokok berulang-ulang.  
 
Raden Putra terperanjat mendengar kokok ayam Cindelaras. “Benarkah itu?” Tanya baginda 
keheranan. “Benar Baginda, nama hamba Cindelaras, ibu hamba adalah permaisuri Baginda.” 
Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa 
yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. 
 
“Aku telah melakukan kesalahan,” kata Baginda Raden Putra. “Aku akan memberikan 
hukuman yang setimpal pada selirku,” lanjut Baginda dengan murka.  
 
Kemudian, selir Raden Putra pun di buang ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya 
dan meminta maaf atas kesalahannya Setelah itu, Raden Putra dan hulubalang segera 
menjemput permaisuri ke hutan. Akhirnya Raden Putra, permaisuri dan Cindelaras dapat 
berkumpul kembali. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cindelaras menggantikan 
kedudukan ayahnya. Ia memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana. 
 

* * * 
 


