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Abstrak
Penelitian ini menganalisis dua cerita rakyat Kalimantan Tengah yang bercerita
tentang perempuan yang memiliki gelar nyai. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan perempuan bergelar nyai dalam kedua cerita rakyat tersebut dan
posisi nyai dalam konstruksi sosial budaya masyarakat Dayak, Kalimantan Tengah.
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa perempuan yang bergelar nyai dalam
cerita rakyat Kalimantan Tengah adalah perempuan yang cantik secara fisik dan cerdas
secara intelektual. Gelar nyai dapat diperoleh bukan karena keturunan, melainkan
karena kemampuan dan kecerdasan seorang perempuan.
Kata kunci: perempuan, cerita rakyat, Kalimantan Tengah
Abstract
This study analyzes two folktales from the Centre of Borneo about women entitled
nyai. The study aims to describe about women entitled nyai in those folktales and the
position of nyai in the socio-cultural construction of Dayak community, the Centre
of Borneo. Based on the analysis, it can be concluded that women entitle nyai in the
folktales of the Centre of Borneo are physically beautiful and smart. The title of nyai
can be obtained not by descent but by the ability and intelligence of the women.
Keywords: women, folktales, the Centre of Borneo
PENDAHULUAN
Kalimantan Tengah adalah salah satu
wilayah di Indonesia dengan penduduk asli
yang disebut sebagai Suku Dayak. Istilah
“dayak” sebenarnya tidak berasal dari
masyarakat asli Kalimantan. Damianus Siyok
dan Yankris (2014:1) menyebutkan bahwa
sejatinya manusia borneo yang disebut “dayak”
sekarang tidak mengenal istilah dayak dalam
label mereka. Orang Ngaju di aliran Sungai
Kahayan menyebut diri mereka sebagai Oloh
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Kahayan, Bangsa Ibanik yang tinggal di aliran
Sungai Kantuk menyebut diri Urang Kantuk,
warga rumput Ot-Danum yang menempati
kawasan Kutai menyebut diri mereka sebagai
Orang Kutai. Manusia Borneo menamai diri
berdasarkan nama aliran sungai, nama bukit,
atau nama kawasan yang mereka huni.
Lebih lanjut Damianus Siyok (2014:1)
memaparkan bahwa istilah “dayak” bersifat
eksonem, yang berarti bahwa istilah tersebut
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diberikan oleh orang luar kepada penduduk asli
Pulau Kalimantan. Orang luar yang diamaksud
dalam pengertian ini antara lain adalah
bangsa Eropa (Belanda) yang bertujuan untuk
memudahkan kepentingan administrasi mereka.
Riwut (2007:261) mengutip pendapat O.K.
Rachmat dan R. Sunardi yang mengemukakan
hal yang senada dengan Damianus Siyok
yaitu sebutan kata “dayak” diberikan oleh
orang melayu pesisir kepada masyarakat yang
tidak beragama Islam dan mendiami wilayah
pedalaman Pulau Kalimantan.
Seperti halnya dengan daerah lain
di Indonesia, Kalimantan Tengah memiliki
kekayaan sastra lisan yang tak terhitung
jumlahnya. Salah satu kekayaan sastra
lisan tersebut berupa cerita rakyat yang
berkembang dalam berbagai bahasa daerah
di masyarakat. Dari sisi tematik, cerita rakyat
Kalimantan Tengah memiliki kemiripan dengan
cerita dari daerah lain seperti cerita Bukit
Tangkiling memiliki kemiripan tema dengan
cerita Sangkuriang dari daerah Jawa Barat.
Sebagai khasanah sastra lisan, cerita rakyat
Kalimantan Tengah juga sangat rentan terhadap
kepunahan. Berbagai upaya telah dilakukan
untuk menyelamatkan cerita-cerita tersebut.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah
dengan melakukan perekaman, penerjemahan,
dan pencetakan berbagai cerita rakyat. Upaya
penyelamatan terhadap khasanah sastra lisan
pada prinsipnya didasarkan pada asumsi
bahwa sastra daerah mengandung kekayaan
spiritual yang bermanfaat bagi kehidupan
manusia. Zaidan (2002:2) memaparkan
bahwa sastra daerah dalam konteks sastra di
Indonesia merupakan kekayaan budaya daerah
yang kehidupannya amat bergantung pada
pendukung budaya daerah yang bersangkuta.
Sebagai sumber yang menyimpan nilai-nilai
kedaerahan, sastra daerah amat penting bagi
kebinekaan budaya di Indonesia.
Dari sisi tematik, cerita rakyat
Kalimantan Tengah memiliki tema yang
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beragam. Dari berbagai cerita rakyat yang
telah ditulis, diterbitkan, dan disebarluaskan,
ditemukan dua cerita rakyat yang sangat terkenal
dan bercerita tentang seorang tokoh perempuan
dengan nama gelar nyai. Kedua cerita tersebut
adalah cerita “Nyai Balau” dan “Cerita Nyai
Undang”. Persoalan gelar nyai yang disematkan
dalam tiga tokoh utama tersebut menjadi suatu
hal yang penting untuk dicermati dalam
kaitannya dengan beberapa masalah. Pertama,
perempuan bergelar nyai direpresentasikan
baik secara fisik maupun nonfisik dalam kedua
cerita rakyat tersebut. Kedua, posisi nyai dalam
konstruksi sosial budaya masyarakat Dayak
Kalimantan Tengah yang tercermin dalam
kedua cerita rakyat tersebut. Untuk menjawab
kedua permasalahan tersebut, penelitian
ini memanfaatkan pendekatan dan teori
antropologi sastra yang menitikberatkan pada
karya sastra sebagai upaya untuk memahami
budaya suatu masyarakat.
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN
TEORI
James Danandjaja (1984:2) memasukkan
cerita rakyat sebagai salah satu bentuk folklor.
Menurutnya, folklor adalah bagian kebudayaan
dari berbagai kolektif di dunia pada umumnya
dan di Indonesia pada khususnya, yang
disebarkan secara turun temurun diantara
kolektif-kolektif bersangkutan, baik dalam
bentuk tulisan, maupun contoh yang disertai
dengan gerak isyarat atau alat pembantu
pengingat Indonesia memiliki kekayaan sastra
tradisional baik itu berupa prosa maupun
puisi.
Cerita rakyat dalam penelitian ini
dipandang sebagai hasil kebudayaan yang
menduduki beberapa fungsi seperti yang
dikemukakan William R. Bascom (dalam
Danandjaja, 2008:73) yaitu (1) sebagai
sistem proyeksi, (2) sebagai alat pengesahan
kebudayaan, (3) sebagai alat pedagogik, dan
(4) sebagai alat pemaksa berlakunya norma
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masyarakat dan pengendalian masyarakat
Penelitian ini memanfaatkan pendekatan
dan teori antropologi sastra. Kutha Ratna
(2011 :68) menyatakan bahwa antropologi
sastra memiliki nilai tersendiri dalam proses
perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan
dengan sastra, kebudayaan, dan masyarakat.
Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama,
antropologi sastra berfungsi untuk melengkapi
analisis ekstrinsik di samping sosiologi sastra
dan psikologi sastra. Kedua, antropologi sastra
berfungsi untuk mengantisipasi, mewadahi
kecenderungan-kecenderungan baru hasil-hasil
karya sastra, di dalamnya banyak dikemukakan
masalah-masalah kearifan lokal. Ketiga,
antropologi sastra jelas diperlukan dalam
kaitannya dengan keberadaan bangsa Indonesia,
di dalamnya terkandung beraneka ragam
kebiasaan, seperti mantra, pepatah, lelucon,
moto, dan pantun, yang sebagian besar juga
dikemukakan secara estetis, dalam bentuk
sastra. Keempat, antropologi sastra merupakan
wadah yang sangat tepat bagi tradisi dan
sastra lisan yang selama ini menjadi wilayah
perbatasan disiplin antropologi dan sastra.
Kelima, antropologi sastra dengan sendirinya
mengantisipasi kecenderungan kontemporer,
yaitu perkembangan multi-disiplin.
Penelitian merupakan salah satu bentuk
kegiatan ilmiah yang memerlukan teori sebagai
landasan kerja (Soeratno, 2014:19). Pernyataan
tersebut menyiratkan bahawa sebuah teori
berfungsi untuk mengarahkan sebuah proses
kerja penelitian. Lebih lanjut Kaplan dan
Manners (2002:15—16) mengemukakan
fungsi teori yang memiliki fungsi ganda,
di samping menjelaskan fakta yang sudah
diketahui sebelumnya, yang lebih penting
justru membuka wawasan baru yang dapat
mengantarkan peneliti dan pembaca untuk
menemukan fakta yang baru.
Kajian terhadap sastra lama memiliki
relevansi dan fungsi dengan kehidupan
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masyarakat masa kini karena di dalamnya
terkandung kisah kehidupan yang sarat akan
makna. Ratna (20011:249) mengemukakan
bahwa analisis terhadap karya sastra lama
memberikan sumbangan yang sangat berarti
bagi perkembangan peradaban manusia. Sastra
lama bukan untuk dilupakan tetapi justru untuk
dihidupkan dan ditampilkan kembali, diberikan
makna baru. Berbagai konflik yang terjadi dalam
masyarakat modern, baik pada tingkat lokal
maupun nasional, bahkan juga internasional,
salah satu alasan yang dapat dikemukakan
adalah sebagai akibat melunturnya pemahaman
terhadap kearifan lokal, kesenian lokal, dan
berbagai bentuk kepercayaan yang pada
dasarnya tersimpan dalam tradisi.
Abrams (1980:3—29) menyatakan
bahwa dalam kegiatan kritik sastra ada empat
orientasi yang bisa digunakan, yaitu (1) teori
mimesis yang memandang karya sastra sebagai
tiruan, pencerminan, atau penggambaran
dunia dan kehidupan manusia; (2) teori
pragmatik yang memandang karya sastra
sebagai sesuatu yang dibangun untuk mencapai
efek-efek tertentu pada audience (pendengar,
pembaca, penonton, baik berupa efek-efek
kesenangan maupun efek-efek yang lain; (3)
teori ekspresif yang memandang sastra sebagai
ekspresi (ungkapan,curahan perasaan,ucapan)
pengarangnya atau penulisnya sendiri; (4)
teori objektif yang memandang karya sastra
sebagai sesuatu yang berdiri sendiri,bebas
dari pengarang, pembaca, dan dunia yang
mengelilinginya.
Berhubungan dengan apa yang telah
dinyatakan oleh Abrams tersebut, Budiman
dalam Santosa (2011:70) menyatakan bahwa
representasi dalam konteks penelitian sastra
sama dengan yang dimaksud dengan mimesis
menurut Abrams. Karya sastra, seperti bentukbentuk seni lainnya, secara umum kerap
dipandang sebagai upaya merepresentasikan
kenyataan dan sastra dianggap sebagai imitasi
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atau peniruan dari kenyataan yang ada.
METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini meliputi
metode pengumpulan data dan metode analisis
data. Metode pengumpulan data yang dipakai
dalam penelitian ini adalah metode pustaka.
Peneliti membaca secara cermat pustaka berupa
dua buah cerita rakyat Kalimantan Tengah
berjudul “Cerita Nyai Balau” dan “Cerita
Nyai Undang”. Dipilihnya kedua cerita rakyat
tersebut didasarkan pada alasan bahwa dalam
kedua cerita tersebut ditemukan tokoh utama
perempuan yang menggunakan nama gelar
nyai. Proses pembacaan terhadap kedua cerita
tersebut juga disertai dengan pencatatan datadata berupa kata, kalimat,dan paragraf yang
mengungkapkan peristiwa cerita yang berkaitan
dengan tokoh perempuan yang bergelar nyai.
Setelah data-data diperoleh, langkah
selanjutnya adalah analisis data. Analisis
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
mengungkapkan representasi tokoh perempuan
bergelar nyai dalam kedua cerita rakyat tersebut.
Piliang (2003 : 28) mengungkapkan bahwa
representasi pada dasarnya merupakan sesuatu
yang hadir, namun menunjukkan sesuatu di luar
dirinya. Representasi tidak menunjuk kepada
dirinya sendiri, namun kepada yang lain.
Karena sifat dasar itulah, maka representasi
sering dipermasalahkan ihwal kemampuannya
dalam menghadirkan sesuatu di luar dirinya
karena seringkali representasi justru beralih
menjadi sesuatu sendiri. Jurang yang terbentuk
antara representasi dan yang direpresentasikan,
sering terlupakan oleh manusia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Cerita Nyai Balau
Ringkasan Cerita
Pada zaman dahulu di Desa Tewah,
Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah,
di sebuah rumah betang tinggallah dua orang
perempuan kakak beradik yang bernama Balau
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dan Tajuh. Kedua kakak beradik tersebut
masing-masing telah memiliki suami dan
tinggal dalam satu rumah betang yang sama.
Pada sutu hari terdengar berita akan adanya
serangan ke desa Tewah yang dilakukan oleh
gerombolan penjahat (asang)yang berasal dari
hulu Sungai Barito. Mereka terkenal sebagai
penjahat yang sangat kasar dan kejam.
Desa Tewah pada masa itu telah
dikelilingi semacam benteng atau pagar yang
disebut kuta (pagar tradisional yang terbuat
dari kayu ulin atau sejenisnya). Mendengar
akan adanya serangan ke Desa Tewah, Balau
segera memerintahkan jipen (pembantu)
untuk memperkuat kuta. Serangan itu benarbenar terjadi. Gerombolan asang berjumlah
lebih banyak jika dibandingkan dengan
jumlah penduduk laki-laki desa Tewah
yang pandai berkelahi. Menghadapi situasi
tersebut, Balau mengatur strategi dengan cara
menghindari pertempuran secara langsung dan
memberdayakan seluruh perempuan yang ada di
dalam kuta untuk membuat senjata tradisional
sebanyak-banyaknya. Dengan strategi ini
gerombolan asang hanya mengepung Desa
Tewah dari balik kuta. Mereka berharap
penduduk Desa Tewah akan lemah karena
kehabisan persediaan makanan di dalam kuta.
Namun, rupanya dugaan mereka meleset,
penduduk desa Tewah telah memiliki persediaan
makanan yang sangat berlimpah, cukup untuk
kehidupan mereka selama beberapa bulan.
Karena kesal dengan situasi tersebut,
pemimpin gerombolan asang kemudian
berteriak lantang menyuruh penduduk Desa
Tewah untuk menyerah. Dari dalam kuta, Balau
menjawab lantang tantangan asang bahwa
mereka tidak akan menyerah. Pertempuran
sengit kemudian pecah. Balau kemudian
memerintahkan seluruh penduduk desa untuk
mengumpulkan katambung (alat musik
tradisional berupa gendang panjang berbentuk
silinder). Katambung kemudian dipasang
berjajar di sela-sela kayu kuta dengan posisi
ISSN 0854-3283
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serong menghadap ke atas. Dari jauh, barisan
katambung tersebut tampak seperti barisan
moncong meriam. Melihat pemandangan
itu, gerombolan asang menjadi takut. Balau
juga memiliki ide yang lain untuk membuat
masang lemah yaitu dengan menaikkan sebuah
panggung dari dalam kuta, di atas panggung
ada seorang jipen yang didandani bak seorang
penari perempuan yang melepaskan pakaiannya.
Menurut kepercayaan yang ada pada saat itu
adalah sebuah pantangan yang besar bagi
seorang laki-laki yang sedang berperang apabila
melihat perempuan telanjang. Seketika itu
juga gerombolan asang mundur meninggalkan
desa Tewah. Kehebatan dan kecerdikan Balau
didengar oleh Raja Banjar, Pangeran Muhamad
Seman. Beliau kemudian mengirim utusan
untuk menyerahkan hadiah kepada Balau
sekaligus gelar kehormatan dengan nama
Nyai. Nyai Balau kemudian dianggap sebagai
pahlwan perempuan yang sangat hebat dari
Kalimantan tengah.
Representasi Nyai dalam Cerita Nyai
Balau
Balau dalam cerita rakyat tersebut
digambarkan sebagai perempuan yang memiliki
kecerdasan dalam memimipin. Kecerdasan
tersebut tampak ketika masyarakat Desa Tewah
tempat tinggal Balau mendapatkan ancaman
dari pihak musuh. Balau mempersiapkan
kuta (benteng) untuk menahan musuh masuk
ke dalam desa. Dalam peristiwa tersebut
dapat dilihat bahwa Balau memiliki cara
berpikir yang cerdas. Memperkuat kuta sebagai
langkah pertama berarti menghindari terjadinya
pertempuran secara langsung untuk menghindari
jatuhnya korban. Di samping itu, dengan adanya
kuta yang kuat maka musuh akan tertahan di
luar desa. Hal ini juga berdampak positif dari
sisi waktu yaitu masyarakat desa memiliki
waktu yang lebih banyak untuk mengatur
strategi. Langkah tersebut ternyata berdampak
positif karena kemudian dalam cerita tersebut
ISSN 0854-3283

digambarkan bahwa musuh tertahan di luar desa
dalam waktu yang cukup lama. Balau juga telah
mempersiapkan hal lain bersifat strategis yaitu
cukupnya persediaan bahan pangan masyarakat
selama terjadinya serangan tersebut.
Kecerdasan Balau selanjutnya adalah
ketika mengetahui jumlah musuh lebih besar
daripada jumlah laki-laki Desa Tewah, Balau
berinisiatif untuk melibatkan perempuanperempuan desa membuat senjata tradisional
yang sebanyak-banyaknya. Peristiwa ini
menunjukkan bahwa bagi Balau, persoalan
berperang bukan hanya milik kaum laki-laki,
melainkan juga milik perempuan. Keselamatan
warga desa merupakan tanggung jawab bersama
baik laki-laki maupun perempuan. Peristiwa
selanjutnya menggambarkan keberanian Balau
untuk menjawab tantangan gerombolan asang.
Dengan penuh keberanian, Balau menyatakan
bahwa mereka tidak akan menyerah. Keberanian
tersebut tidak hanya mengekspresikan karakter
yang berani tetapi juga sikap optimis dalam
menghadapi persoalan.
Strategi selanjutnya yang digunakan
Balau untuk menghadapi musuh adalah dengan
menggunakan ide-ide kreatif seperti memasang
alat musik katambung dalam posisi miring
hingga tampak seperti moncong meriam. Ide
tersebut dimaksudkan untuk untuk menakutnakuti musuh. Ini menujukkan bahwa Balau
tidak hanya cerdas tetapi juga cerdik dalam
menghadapi situasi.
Ide selanjutnya adalah menaikkan
jipen (pembantu perempuan) yang menari di
atas panggung. Ide ini dimaksudkan untuk
melemahkan musuh dari sisi mental karena
mitos yang dipercaya masyarakat pada masa
itu adalah sebuah pantangan bagi laki-laki yang
sedang berperang untuk melihat perempuan
yang menari. Peristiwa ini menunjukkan
bahwa Balau tidak melemahkan musuh dari
sisi fisik tetapi dari sisi mental. Strategi ini
diterapkan Balau karena secara fisik, kekuatan
musuh jauh lebih besar dibanding dengan
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kekuatan penduduk Desa Tewah. Strategi
ini ternyata memberikan hasil karena musuh
berhasil mundur dan tidak jadi menyerang
Desa Tewah.
Pada bagian akhir cerita disebutkan
bahwa karena kehebatannya menghadapai
musuh, Balau kemudian menjadi terkenal hingga
ke wilayah Kerajaan Banjar di Kalimanatan
Selatan. Raja Banjar kemudian memberikan
gelar kehormatan nyai kepada Balau. Peristiwa
cerita tersebut menunjukkan dua hal. Pertama,
perempuan yang berhak menyandang gelar
nyai adalah perempuan yang hebat, tidak hanya
secara fisik tetapi juga secara kualitas intelektual.
Kedua, berdasarkan cerita rakyat tersebut, gelar
nyai bukan berasal dari kebudayaan dayak
Kalimantan Tengah melainkan berasal dari
Kebudayaan Banjar di Kalimantan Selatan. Hal
tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa
masyarakat dayak Kalimantan Tengah pada
masa lampau adalah masyarakat yang terbuka,
memiliki hubungan dengan masyarakat di luar
wilayah kebudayaan dayak.
Cerita Nyai Undang
Ringkasan Cerita
Cerita ini mengisahkan seorang putri
raja dari Kerajaan Kupang yang bernama Nyai
Undang. Nyai Undang secara fisik dikisahkan
sebagai seorang putri raja yang cantik jelita.
Nyai Undang juga digambarkan sebagai
seorang putri yang lemah lembut, baik budi,
dan selalu hormat dengan siapa saja. Ketika
beranjak remaja, Nyai Undang dipanggil oleh
ayahnya tentang rencana ayahnya menjodohkan
sang putri dengan Sanggalang, putra raja dari
Kerajaan Kalangkang. Nyai Undang adalah
seorang anak yang patuh dan penurut terhadap
perintah orang tua. Dengan senang hati dia
menerima tawaran ayahnya tersebut. Nyai
Undang merasa bahwa kedua orang tuanya
telah banyak berjasa bagi hidupnya, maka inilah
saatnya dia membalas jasa orang tuanya.
Hari terus berlalu dan Nyai Undang
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tetap terlihat ceria seperti sebelumnya, dia
sama sekali tidak merasa terganggu dengan
perjodohan yang telah ditetapkan orang tuanya.
Sementara itu, ibu permaisuri, ibunda Nyai
Undang, merasa khawatir telah memaksakan
kehendak kepada putri kesayangannya. Untuk
itu, Ibu permaisuri tetap memberi kesempatan
kepada para pemuda lain yang berniat meminang
Nyai Undang. Kecantikan Nyai Undang terkenal
hingga ke pelosok negeri bahkan hingga ke
kerajaan lain. Beberapa kali ada saudagar kaya
raya dan pemuda tampan yang melamar Nyai
Undang. Semua pinangan itu ditolak sang
putri dengan cara yang halus dan lembut. Nyai
Undang merasa telah berjanji untuk menerima
perjodohan yang ditetapkan orang tuanya dan
sekuat tenaga dia tetap berusaha memegang janji
itu. Hingga suatu saat datanglah rombongan
dari Kerajaan Laut yang berniat melamar Nyai
Undang untuk putra mahkota kerajaan Laut
yang terkenal buruk tabiatnya. Orang-orang
dari kerajaan laut terkenal memiliki karakter
yang kejam dan kasar. Untuk menjawab
pinangan tersebut Nyai Undang punya strategi
khusus. Dia meminta putra mahkota Kerajaan
Laut yang datang langsung ke Kerajaan
Kupang. Pada hari yang telah disepakati,
datanglah putra mahkota kerajaan laut ke istana
Kerajaan Kupang. Kedatangan rombongan
putra mahkota disambut dengan sangat baik
oleh Nyai Undang. Putra mahkota Kerajaan
Laut merasa tersanjung dengan sambutan Nyai
Undang. Pada saat jamuan makan, secara diamdiam Nyai Undang telah memasukkan ramuan
rahasia dalam makanan yang disajikan. Ramuan
tersebut dimaksudkan agar putra mahkota
melupakan maksud kedatangannya ke Kerajaan
Kupang. Ketika menikmati hidangan yang
disajikan tiba-tiba putra mahkota meninggal
dunia.
Peristiwa ini tentu membuat raja
Kerajaan Laut sakit hati. Dia kemudian
mengirim utusan untuk minta bantuan ke
kerajaan-kerajaan lain agar menyerang Kerajaan
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Kupang secara besar-besaran. Mendengar
adanya rencana penyerangan besar-besaran
terhadap kerajaannya, Raja Kupang merasa
khawatir. Dalam keadan seperti itu, Nyai
Undang turun tangan dengan memberikan ide
untuk membangun benteng dari kayu ulin dan
mendidik rakyat jelata yang masih muda untuk
dilatih menjadi pasukan yang tangguh. Strategi
yang dilakukan Nyai Undang ini berhasil,
kerajaan kupang berhasil memenangkan
pertempuran melawan serangan Kerajaan Laut
beserta sekutunya. Setelah Kerajaan Kupang
aman dari serangan musuh, Nyai Undang
kemudian menikah dengan Sanggalang, putra
Raja Kalangkang. Sanggalang beserta Nyai
Undang kemudian memimpin Kerajaan Kupang
dengan adil dan bijaksana.
Representasi Nyai dalam Cerita Nyai
Undang
Nyai Undang adalah Perempuan yang
Cantik
Dalam cerita Nyai Undang, secara
fisik digambarkan bahwa Nyai Undang adalah
seorang perempuan yang cantik jelita. Kecantikan Nyai Undang bahkan terkenal hingga ke
luar Kerajaan Kupang. Gambaran fisik Nyai
Undang dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Nyai Undang adalah Perempuan yang Patuh
Kepada Orang Tua
Nyai Undang tidak hanya digambarkan
sebagai seorang putri yang cantik tetapi juga
seorang putri yang patuh dan penurut kepada
kedua orang tua. Sikap penurut Nyai Undang
terlihat dalam peristiwa perjodohan yang
ditetapkan orang tuanya. Dalam perjodohan
tersebut, Nyai Undang bersedia menerima
apa yang telah diputuskan oleh kedua orang
tuanya.
Hari-hari dilalui Nyai undang seperti
biasa, dia tampak sama sekali tidak
terganggu dengan perjodohan yang
ditetapkan orang tua kepadanya.
Baginya, ini adalah waktu yang tepat
untuk membalas semua jasa dan kebaikan
orang tua yang telah membesarkannya
dengan penuh kasih sayang.

Perjodohan yang telah ditetapkan
membuat hati ibu permaisuri takut telah
memaksakan kehendak anaknya. Ibu permaisuri
tetap membuka kesempatan bagi para pemuda
yang hendak melamar anaknya. Meskipun
banyak pemuda,saudagar, dan putra raja
melamar, Nyai Undang tetap pada pendiriannya
untuk tetap patuh kepada perjodohan yang telah
ditetapkan orang tuanya. Semua lamaran yang
…Diceritakan bahwa Nyai Undang datang ditolak Nyai Undang dengan cara yang
adalah seorang putri dari Kerajaan baik. Di sinilah dapat dilihat sifat kepatuhan
Kupang yang berparas cantik jelita. yang tertanam kuat dalam jiwa Nyai Undang.
Kecantikannya tersohor hingga ke
seluruh pelosok kerajaan bahkan hingga
Nyai Undang Memiliki Kemampuan sebagai
kerajaan lain.
Pemimpin yang Baik
Keamanan Kerajaan Kupang terancam
Sebagai putri kerajaan yang terkenal
dengan parasnya yang cantik tentu saja ketika terjadi ancaman penyerangan dari
membuat banyak putra mahkota atau pemuda Kerajaan Laut yang sakit hati akibat lamaran
yang berniat meminang Nyai Undang sebagai putra mahkotanya ditolak oleh Nyai Undang.
istri. Akan tetapi, Nyai Undang telah dijodohkan Kerajaan Laut dikenal memiliki pasukan
orang tuanya dengan putra Raja Kalangkang. perang yang bengis dan kasar. Pada saat
Perjodohan tersebut disetujui oleh Nyai yang genting tersebut, Nyai Undang tampil
menyampaikan saran kepada ayahnya agar
Undang.
segera membangun kuta (benteng) yang kuat
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yang terbuat dari kayu ulin. Ide Nyai Undang
tersebut diterima oleh ayahnya. Masyarakat
kerajaan Kupang kemudian diperintahkan
membangun benteng yang kuat dari kayu
ulin. Tidak hanya menyarankan pembangunan
benteng, Nyai Undang juga melatih rakyat jelata
agar memiliki kemampuan berperang dengan
baik. Nyai Undang berhasil mendidik rakyat
jelata tersebut menjadi pasukan yang tangguh.
Kuta dan pasukan tangguh hasil didikan Nyai
Undang tersebut kemudian menjadi kekuatan
Kerajaan Kupang ketika serangan musuh
benar-benar datang. Kerajaan Kupang berhasil
mempertahankan diri dari serangan musuh.
Uaraian tersebut menunjukkan bahwa
Nyai Undang adalah tokoh cerita yang
digambarkan memiliki jiwa kepemimpinan
dan kemampuan intelektual yang baik. Sebagai
putri raja tentu bukan menjadi tanggung
jawabnya untuk memikirkan keamanan
kerajaan. Namun dia merasa terpanggil untuk
mengamankan kerajaan dari serangan musuh.
Di sini dapat dilihat bahwa Nyai Undang
memiliki kecintaan terhadap Kerajaan Kupang
sebagai tumpah darahnya. Inisiatif Nyai Undang
untuk mendidik para rakyat jelata agar memiliki
kemampuan berperang yang baik menunjukkan
bahwa dia memiliki jiwa kepemimpinan.
Idenya membangun kuta juga menunjukkan
bahwa Nyai undang tidak hanya cerdas tetapi
juga sangat memahami ilmu mempertahankan
diri dari serangan musuh.
Perempuan Bergelar Nyai dalam Konstruksi
Sosial
Berdasarkan analisis terhadap dua tokoh
utama cerita dalam kedua cerita rakyat tersebut
dapat dideskripsikan mengenai representasi
perempuan bergelar nyai dalam konstruksi sosial yang tercermin dalam kedua cerita rakyat
tersebut. Pertama, perempuan yang memiliki
gelar nyai adalah perempuan yang hebat. Kehebatan tersebut tidak hanya tercermin secara
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fisik tetapi juga secara kualitas intelektual. Hal
itu tampak dalam kedua tokoh cerita yaitu Nyai
Balau dan Nyai Undang yang diceritakan sebagai perempuan-perempuan hebat, baik dalam
hal pemikiran, wawasan, maupun kemampuan
dalam mengambil keputusan.
Kedua, berdasarkan kedua cerita rakyat
tersebut, gelar nyai berasal dari tradisi kerajaan.
Pada cerita Nyai Balau, gelar nyai diperoleh
sebagai hadiah raja dari Kerajaan Banjar atas
kemampuan Balau mengusir gerombolan
penjahat dari desanya. Pada cerita yang kedua
yaitu cerita Nyai Undang, gelar nyai telah
melekat pada diri Undang sejak awal cerita
yang merupakan putri dari Raja Kupang. Pada
peristiwa cerita tersebut dapat dilihat bahwa
gelar nyai berasal dari tradisi kerajaan, bukan
dari konstruksi sosial masyarkat biasa. Gelar
nyai yang diperoleh Nyai Balau sebagai hadiah
dari Kerajaan Banjar juga menunjukkan bahwa
masyarakat Dayak Kalimantan Tengah pada
masa lampau telah menjalin hubungan dengan
pihak luar. Peristiwa tersebut juga sekaligus
menunjukkan bahwa gelar nyai yang ada
dalam konstruksi sosial masyarakat Dayak
Kalimantan Tengah bukan hanya diperoleh
berdasarkan garis keturunan melainkan bisa
diperoleh karena kualitas intelektual yang
dimiliki oleh seorang perempuan.
SIMPULAN
Perempuan yang bergelar nyai dalam
cerita rakyat Kalimantan Tengah adalah
perempuan yang memiliki kecantikan secara
fisik, kecerdasan intelektual, dan kemampuan
memimpin dengan baik. Nyai Balau dan Nyai
Undang adalah perempuan-perempuan yang
dihormati dalam masyarakat karena memiliki
karakter dan kemampuan intelektual yang bagus.
Gelar nyai dalam cerita rakyat klaimantan
Tengah merujuk kepada perempuan yang cerdas
dan memiliki kemampuan untuk memimpin
masyarakat. Gelar nyai dapat diperoleh
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tidak hanya karena keturunan tetapi karena Pusat Bahasa. 2008. Janji Nyai Undang.
Jakarta: Pusat Bahasa Departemen
pencapaian kemampuan intelektualitas. Balau
Pendidikan Nasional.
dalam cerita Nyai Balau adalah perempuan
yang secara sosial budaya dapat bermigrasi Ratna, Nyoman Kutha. 2004. Teori, Metode,
dari perempuan biasa menjadi perempuan yang
dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
terhormat karena kemampuan intelektual yang
dimilikinya.
_________. 2011. Antropologi Sastra. Peranan
Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses
Kreatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
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