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Abstract 

Balinese cultural tradition recognizes the various kinds of myths. One of the most important 
myth is Rangda. Baline people know the myth of Rangda as the woman who scary and has a 
negative character. This myth is adored and respected by Balinese people. The myth could not 
be separated from the understanding of the classical text of Calon Arang. This is a story which 
set in the history of Kediri Kingdom in the 11th century. Cok Sawitri, a renowned author from 
Bali writes a novel of Janda dari Jirah which displays a different image of Rangda figure. 
Rangda has a positive character. She certainly knows that Rangda is a cultural tradition where 
has been practiced for the centuries. In the novel, she describes the character of Rangda as 
gentle mother, a teacher of  Brahmani Buddha. Both of the classical text and modern novel offer 
an honour of the contradictory aspects of Rangda. This has aroused the researcher to explore the 
phenomenon of Rangda. The texts are important to be interpreted. Beside, there is a number of 
social understanding that underlies the texts. It seems an effort of internalization of the female 
power. 
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A.  Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Rangda1 adalah sebuah figur yang menarik untuk dibicarakan. Sebagian orang 
menganggap Rangda adalah  mitos2. Bagi orang Bali, Rangda adalah mitos yang 
dihormati. Ia diarak dan dipuja di sebuah pura dalam rangka odalan (pesta perayaan). 
Rangda sebagai kekuatan suci dijunjung di kepala lalu dibawa berkeliling pura dan desa 
serta diberikan sesaji. Rangda juga menjalani serangkaian upacara (pada saat melasti, 
sasih keenam, hari raya Galungan, dan hari-hari tertentu). Pada saat diperbaiki3 Rangda 
harus diupacarai, contohnya, upacara pasupati (dimasukkan kekuatan). Upacara itu 
dilakukan beberapa kali tergantung pada kebutuhan (uang, waktu, energi—di luar 
kepentingan pariwisata), kesepakatan masyarakat, pendeta dan pemimpin, kadang 

                                                 
1 Rangda direpresentasikan dalam wujud raksasa perempuan tua yang mengerikan.  Rambutnya panjang 

gimbal, taringnya runcing, lidahnya panjang terjulur, matanya melotot, dan payudara menggelayut. 
2 Mitos adalah dongeng yang dipercaya pernah ada dalam kehidupan masyarakat tertentu. 
3 Topeng Rangda berasal dari kayu yang dihiasi dengan rambut panjang dan berbagai pernak-pernik. Oleh 

karenanya Rangda sering mengalami kerusakan akibat pengaruh udara dan tangan manusia, seperti 
rambut rontok dan kelapukan kayu. 
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tergantung orang yang kerauhan/trance. Rangda (termasuk Barong) dapat dipahami 
melalui serangkaian upacara seperti di atas. Selama ini para sarjana Barat (Covarrubias, 
1937; Belo, 1949; Spies, 1938) beranggapan bahwa Rangda merupakan figur yang 
beraksi dalam pertunjukan drama.  

Sebagian lagi percaya bahwa Rangda benar-benar eksis pada zamannya. Mereka 
percaya Rangda adalah ibu yang menurunkan para Mpu (pendeta) di Bali. Mpu 
Tantular4 adalah keturunan dari Mpu Bahula dan Ratna Menggali. Cok Sawitri (Tempo, 
2007) mengatakan bahwa "Rangda telah menjadi mitos yang dipelihara turun-temurun. 
Siapa dia sebenarnya? Apakah sedemikian gelap, padahal dia menurunkan banyak 
keturunan yang sangat menentukan dari Singosari sampai Majapahit, bahkan sampai 
Bali. Artinya Rangda ing Jirah bukan mitos. Dia ibu Ratna Manggali: ibu, nenek buyut 
para mpu. Bagaimana mungkin seorang yang sakti dan memiliki kewibawaan seorang 
betari bisa digambarkan sebagai tukang sihir dan harus dibunuh?"  Melalui novelnya 
Janda dari Jirah, Cok Sawitri berupaya menggugat mitos yang telah berlangsung turun 
temurun. Mitos ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap teks Calon Arang. 
Teks klasik ini merupakan sebuah kisah berlatar sejarah Kediri abad ke-115. Apakah 
Cok Sawitri melakukan dekonstruksi terhadap teks klasik ini? 

Mitos Rangda memang sangat populer. Sejak dulu teks Rangda ini telah menarik 
perhatian banyak orang. Poerbatjaraka (1926), misalnya, adalah orang yang pertama 
menerbitkan Calon Arang dengan menggunakan tiga teks, yaitu LOr 5279 (5387), LOr 
4562, dan LOr 45616. Kemudian, ia membuat terjemahan bebas dari salah satu versi 
Calon Arang yang dimuat dalam Majalah Bahasa dan Budaya No. 2/1954. Ia bersama 
Tardjan Hadidjaja menerbitkan ringkasan cerita Calon Arang dalam Kepustakaan Jawa 
(1957). Pekerjaan ini dilanjutkan oleh Soewito Santoso yang menerjemahkan kisah 
Calon Arang dari bahasa Belanda (yang telah disusun oleh Poerbatjaraka) ke dalam 
bahasa Indonesia berjudul Calon Arang, Si Janda dari Girah (1975)7. Teks ini juga 
diminati oleh C. Hooykaas, misalnya, yang menyajikan episode cerita Calon Arang 
dalam Bahasa Belanda (1933) dan menerbitkannya lagi pada tahun 1979. Sementara, J. 
Gonda (1933) membuat catatan kata-kata bahasa Jawa Kuna yang diberi arti yang 
diambil dari De Calon Arang edisi Poerbatjaraka. 

Beberapa pengarang mengadaptasi mitos ini, di antaranya adalah Pramoedya 
Ananta Toer dalam Cerita Calon Arang (2003) yang pernah terbit sebelumnya dengan 
judul Dongeng Calon Arang (1954), Femmy Syaharani dalam Galau Putri Calon Arang 
(Gramedia, 2005) dan Toety Heraty menulis sebuah buku kajian feminisme berdasarkan 
legenda Calon Arang yang diberinya judul Calon Arang: Kisah Perempuan Korban 
Patriarki. (YOI, 2000).  Fenomena Rangda (Calon Arang) di atas menggambarkan 
kekuatan sebuah teks. Hal ini telah disinggung oleh Paul Ricoeur (1991:122) yang 
mengatakan bahwa teks tidak hanya mengatakan (saying) sesuatu tetapi juga melakukan 
(doing) sesuatu. Teks tidak hanya dipahami sebagai teks yang berisi kisah tentang tokoh 

                                                 
4 Pujangga pada masa kerajaan Majapahit  abad 14 M. Ia menulis kitab Arjuna Wiwaha dan Sutasoma. 
5 Kapan pastinya teks itu ditulis tidak diketahui. Orang hanya bisa memperkirakan waktu peristiwa yang 

terjadi dalam kisah ini adalah pada masa pemerintahan Raja Airlangga, yaitu abad 10-11 M. Sebuah 
prasasti berbahasa Sansekerta (Prasasti Pucangan, 1037 M) menyebut raja Airlangga berperang dengan 
seorang raksasa perempuan pada tahun Saka 954. Poerbatjaraka menafsirkan “perempuan sangat sakti 
seperti raksasi” itu adalah Calon Arang (lihat Hariani Santiko, 1987:230) 

6 Lihat Suastika (1997) 
7 Santoso, Soewito (terj.). 1975. Calon Arang: Si Janda dari Girah. Jakarta: Balai Pustaka. 
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tertentu dan tindakan-tindakannya. Akan tetapi, menurut Ricoeur, teks tersebut mampu 
mendorong orang untuk melakukan tindakan. 

Fenomena kekuatan teks ternyata membangkitkan orang untuk melakukan 
sesuatu. Cok Sawitri secara khusus menafsirkan ulang tokoh Rangda yang diilhami oleh 
tindak tanduk tokoh Calon Arang, seorang janda yang berasal dari desa Jirah. Ia 
melukiskan tokoh Rangda sebagai seorang brahmani Budha yang memiliki kekuatan 
sebagai ibu alam sekaligus pemimpin yang tegas, namun lembut. Penggambaran yang 
dilakukan oleh pengarang terhadap tokoh Rangda bertolak belakang dengan gambaran 
Rangda yang dipahami selama ini oleh masyarakat Bali. Rangda dalam tradisi Bali8 
adalah pengejawantahan Dewi Durga; sosok yang menyeramkan yang mewakili sifat-
sifat negatif. Dewi Durga dipuja sebagai sakti Dewa Siwa, dewa yang dianggap 
tertinggi di antara dewa-dewa lainnya9. Tanpa adanya sakti (istri), dewa-dewa tidak 
memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu (mencipta, memelihara dan melebur). 
Lama kelamaan orang sering mempertukarkan ketiga figur ini, yakni Rangda, Calon 
Arang dan Durga. 

Upaya yang dilakukan oleh Cok Sawitri melalui novel Janda dari Jirah 
merupakan apropriasi10 (pemahaman diri) terhadap teks-teks Calon Arang versi klasik. 
Ia mengakui bahwa untuk menulis novel ini, ia melakukan riset selama bertahun-tahun 
dan mendalam, bahkan sampai harus ke negeri Belanda11. Sebagai pujangga modern, ia 
berusaha memberi tafsir baru terhadap identitas Rangda. Bagaimana pembaca 
memahami novel ini dalam kaitan dengan teks klasiknya? Tidakkah pembaca 
dibingungkan oleh situasi yang bertolak belakang ini? Rangda itu jahat atau baik? 

2.  Masalah 

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan secara panjang lebar 
dapatlah diformulasikan beberapa permasalahan di dalam penelitian ini. 

(1) Bagaimana pemaknaan Rangda seperti terdapat di dalam novel Janda dari Jirah? 
(2) Bagaimana internalisasi kekuatan perempuan berlangsung dalam teks tersebut? 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pemaknaan 
Rangda dalam novel Janda dari Jirah dan menunjukkan upaya internalisasi kekuatan 
perempuan.  

B.  Metodologi 

Di dalam menghadapi karya sastra, pembaca tidak memperlakukannya sebagai 
objek, tetapi karya sastra sebagai mediasi. Pembaca berkomunikasi dengan tokoh-tokoh 
sebagaimana layaknya manusia biasa. Dengan memahami tokoh-tokoh tersebut, kita 
dapat memahami diri melalui empati dengan tokoh-tokoh itu. Hal inilah yang disebut 
verstehen, yang merupakan ciri utama metode Hermeneutik. Oleh karena itu model 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hermeneutika Ricoeur.  

                                                 
8 Di dalam tradisi budaya Bali dikenal dualisme (rwa bhineda) barong dan rangda yang menggambarkan 

kebaikan dan kejahatan. Rangda selalu dikaitkan dengan sifat-sifat yang negatif/tidak baik. 
9  Lihat I Made Titib (2003:239-325) Teologi dan Simbol-Simbol Agama Hindu. 
10 Ricoeur (1991: 75-88) menjelaskan beberapa langkah hermeneutika, yakni distansiasi (penjarakan), 

interpretasi dan apropriasi (pemahaman diri) 
11 http://bukuygkubaca.blogspot.com  
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Menurut Ricoeur (1981), interpretasi adalah upaya untuk membongkar makna-
makna yang masih terselubung yang terkandung dalam karya sastra. Kata-kata adalah 
simbol yang menggambarkan makna lain yang sifatnya “tidak langsung dan figuratif 
serta hanya dapat dimengerti melalui simbol-simbol tersebut”. Kedudukan penafsir, 
menurut Ricoeur, harus mengambil jarak (distansiasi) dengan obyek yang diteliti supaya 
ia dapat membuat interpretasi secara objektif. Ricoeur menyadari bahwa setiap pembaca 
di dalam benaknya sudah membawa sejumlah anggapan atau prapemahaman. Oleh 
karena itu, pembaca sama sekali tidak dapat menghindari diri dari prasangka. Keadaan 
ini tentu saja mempengaruhi penafsir dalam memberikan tafsiran atau kritik. 

Bagi Ricoeur (1988), hermeneutika merupakan dialektika antara penjelasan 
(explanation) dan pemahaman (understanding). Menjelaskan adalah menunjukkan 
struktur, yakni relasi internal dari ketergantungan terhadap kestatisan teks. Memahami 
adalah mengikuti jalan pikiran teks. Ricoeur menawarkan suatu konsep baru tentang 
pengertian interpretasi. Proses subjektif interpretasi dimaksudkan sebagai tindakan atas 
teks (‘an act on the text’), sementara proses objektif interpretasi adalah tindakan teks 
(‘an act of the text’). Untuk membuktikan hal itu ia mengambil contoh dari skema aktan 
yang dibuat Greimas. Skema ini terdiri dari tiga pasang kategori aktansial yang masing-
masing merupakan oposisi biner. Kategori pertama mempertentangkan subjek dan 
objek. Dasar sintaktisnya terletak pada bentuk A menginginkan B yang 
mengimplikasikan adanya hubungan ‘hasrat’. Kategori kedua memperlihatkan adanya 
hubungan ‘komunikasi’. Dasar sintaktisnya: seorang pengirim dipertentangkan dengan 
penerima. Setiap pesan mengikat pengirim dan penerima. Kategori yang ketiga adalah 
‘action’ yang mempertentangkan penolong dan penghalang (h. 45). Menurut Ricoeur, 
yang menarik dari teori Greimas ini bukan model tematiknya, namun sistem-sistem 
relasi di antara posisi yang berbeda-beda. Analisis skema aktansial merupakan 
trajectory (lintasan) yang akan dipakai untuk menganalisis teks sastra. Lintasan ini 
berfungsi untuk menjaga keobjektivan analisis dan mencegah penafsir keluar dari jalur.  

Di dalam buku From Text to Action (1991), Ricoeur menekankan pentingnya 
teks. Teks adalah wacana yang terpateri dalam tulisan. Gagasan Ricoeur tentang wacana 
dan bahasa diilhami oleh pandangan Saussure tentang langue dan parole. Wacana ini 
yang menjadi objek hermeneutika. Menurutnya, ada empat unsur pembentuk wacana.. 
Pertama, subjek yang menyatakan; kedua, isi pernyataan (dunia yang direpresentasi-
kan); ketiga, kepada siapa pernyataan itu disampaikan; keempat, temporalitas atau 
konteks waktu penyampaian. Tindakan pengujaran dan gambaran dunia ada dalam 
temporalitas. Oleh karena itu, penafsiran bersifat sementara. Teks tidak selalu otonom, 
namun terkait konteks. Bagaimana objektivitas dapat dicapai dan subjektivitas dapat 
dihindari?  

Ricoeur (1991:75-88) menjelaskan bahwa ada empat kategori metodologis 
apabila ingin melakukan penelitian hermeneutika:  

1.  Objektivasi melalui struktur 

Kategori ini merupakan upaya pemahaman (verstehen) melalui penjelasan 
(erklaren), yakni menjelaskan relasi-relasi internal dari teks. Melalui otonomisasi teks, 
penafsir dapat memperlakukan teks tanpa memperhatikan maksud pengarangnya. 
Penafsir melakukan analisis dengan menerapkan sistem tanda yang membentuk bahasa 
seperti di dalam ilmu linguistik. Kombinasi dan kontradiksi tanda-tanda bahasa itu, serta 
hubungan-hubungannya dapat digunakan untuk membantu memahami teks. Objektivasi 
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melalui struktur merupakan penjelasan yang menekankan sisi metodologis 
hermeneutika. 

2.  Distansiasi tulisan 

Dengan terpatrinya wacana/pesan ke dalam tulisan berarti subjek/pembicara 
menghilang maka terjadi distansiasi (pengambilan jarak). Distansiasi di satu sisi 
mengasingkan teks, tetapi di sisi lain mengakibatkan teks menjadi produktif. Teks 
membuka diri secara tak terbatas untuk kemungkinan produksi makna. Pembaca dapat 
menjangkaunya melalui makna yang tersurat dan tersirat. 

3.  Distansiasi dunia teks 

Langkah penting antara penjelasan dan pemahaman diri adalah terbukanya dunia 
teks. Tahap inilah yang mengubah pemahaman pembaca/penafsir. Dunia yang digelar 
teks baru bermakna jika menjadi milik pembaca/penafsir (apropriasi). 

Above all, the vis-à-vis of appropriation is what Gadamer calls “the matter of the 
text and what I call here “the world of the work.” Ultimately, what I appropriate is 
a proposed world. The latter is not behind the text, as a hidden intention would be, 
but in front of it, as that which the work unfolds, discovers, reveals. Henceforth, to 
understand is to understand oneself in front of the text. (1991: 87-88) 

4.  Apropriasi (kritik ideologi, dekonstruksi dan analogi permainan) 

Apropriasi atau pemahaman diri menandai adanya pertemuan antara dunia yang 
disarankan oleh teks dan dunia pembaca/penafsir. Gadamer menyebutnya dengan fusi 
horizon (pembauran cakrawala). Disebut pembauran karena pembaca tidak mungkin 
mengambil alih dunia teks secara keseluruhan dan meninggalkan dunia aktual yang 
dihayatinya sekarang. Dunia pembaca mengalami transformasi. 

Untuk mencapai apropriasi dibutuhkan persyaratan, yakni pengambilan jarak 
(distansiasi) terhadap diri sendiri. Hal ini untuk mencegah kesewenang-wenangan yang 
terjadi di dalam melakukan penafsiran. Ada tiga cara (1981: 182-93), yaitu kritik 
ideologi, dekonstruksi, dan analogi permainan. Kritik ideologi merupakan kritik 
terhadap ilusi, prasangka, dan keyakinan yang selama ini menyelimuti diri si 
pembaca/penafsir. Sementara, dekonstruksi membongkar ilusi-ilusi dan motivasi-
motivasi, baik yang sadar dan tidak sadar. Apabila kritik ideologi dan dekonstruksi 
adalah bentuk negatif dari pengambilan jarak terhadap diri sendiri, analogi permainan 
merupakan bentuk positif. Melalui analogi permainan, pembaca/penafsir diberi 
kesempatan untuk mengembangkan pemikiran imajinatif dan kreativitas. 

Kelebihan pendekatan Ricoeur adalah memadukan struktur dan penjelasan 
bidang-bidang ilmu lain. Ia menekankan objektivitas melalui analisis struktur sehingga 
interpretasi tidak jatuh pada romantisme. Dalam hal ini syarat ilmiah eksplanasi 
(erklaren) terpenuhi, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap interpretasi. Keduanya 
merupakan dialektika untuk memahami teks. Interpretasi teks mencapai puncaknya 
dalam interpretasi subjek. Artinya, subjek memahami dirinya lebih baik. Masalah 
apropriasi (pemahaman diri) menjadi menarik jika dikaitkan dengan upaya Cok Sawitri 
menggambarkan identitas Rangda. Boleh jadi, teks Janda dari Jirah merupakan hasil 
apropriasi dirinya atas pembacaan teks-teks Calon Arang lainnya. Dalam makalah ini 
peneliti hanya akan sampai pada kajian struktur (langkah 1) dan pengungkapan dunia 
teks (langkah 2 dan 3). Bagian apropriasi belum dapat dilakukan karena keterbatasan 
ruang. 
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C.  Analisis 

Paul Ricoeur mengelaborasi teori Greimas mengenai skema aktan dan skema 
fungsional. Greimas (dalam Schleifer, 1987:93-107) melakukan analisis aktan 
berdasarkan teori semiotik yang disebutnya semiotic square. Ia menggunakan istilah 
aktan (actans), peran aktan (actancial roles), dan fungsi (function) yang biasa juga 
dipakai dalam analisis linguistik. Analisis ini dilakukan untuk memberi makna suatu 
cerita, dengan cara melihat hubungan antaraktan. Analisis struktural Greimas terdiri dari 
kerangka sintaksis (struktur permukaan) dan semantik (struktur dalam). 

Adapun skema Analisa Struktural Greimas atau disebut dengan Skema Aktan 
sbb: 

 
Pengirim                 Objek                  Penerima 
 
 
Penolong                Subjek                 Penghalang 
 

Dalam skema di atas terdapat tiga poros hubungan, yaitu 1) Poros pencarian 
adalah hubungan subjek dan objek. Subjek menginginkan objek dan mencari objek. 2) 
Poros komunikasi, yaitu pengirim menyampaikan objek kepada penerima. 3) Poros 
hasrat yang mempertentangkan penolong dan penghalang. Masing-masing poros 
membentuk oposisi biner yang merupakan ciri khas analisis struktural. Pengirim adalah 
yang memotivasi tindakan atau yang menyebabkan sesuatu terjadi (pribadi/gagasan). 
Pengirim tidak hanya menetapkan nilai yang dituju, tapi juga menyampaikan 
kehendak/kewajiban kepada subjek. Dalam upayanya mencari objek, subjek mendapat 
dukungan dari penolong, tapi ada yang merintangi. Setiap pencarian dimulai dengan 
kontrak awal antara pengirim-subjek dan berakhir dengan sanksi atau pujian terhadap 
tindakan subjek (Ricoeur, 1981). 

Di dalam novel Janda dari Jirah dapat digambarkan tiga pasang kategori aktan. 
Pertama, Rangda (subjek) menginginkan kedamaian (objek). Subjek dihubungkan 
dengan objek berdasarkan adanya hubungan ‘hasrat’. Kedua, adanya ajaran Buddha 
(pengirim) yang menghubungkannya dengan Rangda, murid-murid dan rakyat 
Kabikuan (penerima). Antara penerima dan pengirim terdapat hubungan komunikasi. 
Ketiga, Aturan hukum, Desa Kabikuan dan Betari Durga (sebagai penolong) berhadap-
hadapan dengan Raja Airlangga dan tentara kerajaan. Kategori ini mengandung 
hubungan power.   

Untuk memberi gambaran pemahaman teori Greimas, berikut ini akan disajikan 
analisis skema aktan. Setelah melalui pembacaan novel secara cermat (close reading), 
diperoleh suatu skema yang menggambarkan berbagai peran yang dilakukan oleh tokoh-
tokoh di dalam cerita tersebut.  
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 Skema Aktan dalam teks modern Janda dari Jirah  
 

Ajaran Budha                              Kedamaian                          Rangda 

                                                                                                Murid-murid 

                                                                                                Rakyat Kabikuan 

 

*Desa Kabikuan                             Rangda (+)                      Kerabat istana 

*Aturan Hukum                                                                     Raja Airlangga 

*Betari Durga                                                                         Tentara kerajaan 

 

Novel modern, Janda dari Jirah lebih terfokus pada peranan Rangda dan 
Airlangga di dalam menjalankan kekuasaan mereka masing-masing. Setiap tindakan 
atau keputusan yang diambil keduanya membawa konsekuensi bagi rakyatnya. Rangda 
adalah pendeta perempuan yang taat menjalankan ajaran Budha. Ia digambarkan 
sebagai perempuan yang memiliki tutur kata yang lembut, namun tegas dan berwibawa. 
Ia memimpin sebuah wilayah yang diberi nama Kabikuan Jirah. Tanah-tanah yang 
masuk dalam wilayah Kabikuan ini merupakan persembahan raja-raja12 kepada para 
pendeta sejak zaman dahulu. Dalam tata krama Kabikuan Jirah, tidak ada yang boleh 
melewati desa ini untuk tujuan berperang atau membunuh meskipun ia adalah seorang 
raja atau pejabat kerajaan. Daerah kekuasaan raja Airlangga berbatasan langsung 
dengan wilayah Kabikuan. Desa-desa dalam wilayah Kabikuan dikenal sangat makmur, 
sehingga Airlangga memerintahkan Narotama dan Mpu Baradah untuk mempelajari 
berbagai aspek kehidupan di Kabikuan. 

Airlangga digambarkan sebagai raja yang adil dan bijaksana. Ia sangat dicintai 
oleh rakyatnya. Airlangga berhasil merebut kembali tahta kerajaan dari tangan raja 
Wura Wuri13 dan membangun kerajaannya dengan baik. Akan tetapi, karena ia bukan 
keturunan langsung dari Wangsa Isana14, banyak kerabat istana yang merasa tidak puas 
terhadap dirinya. Setelah memerintah selama 10 tahun, raja putri Wura-Wuri kembali 
menyerbu istana Kediri. Airlangga sangat marah dan segera merencanakan serangan 
balasan. Airlangga menghadapi masalah yang rumit karena untuk menyerang kerajaan 
Wura Wuri, ia harus melewati tanah-tanah di Kabikuan Jirah. 

                                                 
12Di dalam prasasti-prasasti peninggalan raja-raja (baik masa Kediri, Singosari, dan Majapahit) memuat 

adanya perubahan status sebidang tanah (sima). Perubahan status tanah merupakan masalah penting 
yang membawa dampak dalam proses kehidupan suatu masyarakat. Sebagai implikasi diterapkannya 
status sebidang tanah menjadi sima adalah adanya perubahan mekanisme penarikan dan pembayaran 
pajak negara (Tejowasono, 2003: 51). Prasasti merupakan suatu bentuk keputusan yang mengikat yang 
mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan dipatuhi secara turun temurun (ibid, hlm. 62) 

13 Pada tahun 940 Saka di Kerajaan Medang sedang berlangsung pernikahan antara putri Dharmawangsa 
Teguh dan Airlangga (putra raja Udayana dari Bali). Tiba-tiba datang serangan kerajaan Wura-Wuri 
yang menyebabkan gugurnya raja Dharmawangsa dan putrinya. Airlangga dan pengikutnya berhasil 
meloloskan diri ke hutan. (lihat Slametmulyana, 1979: 39; Tejowasono, 2003; Soemadio, 1984) 

14 Wangsa/Dinasti Isana dibangun oleh Mpu Sindok pada pertengahan abad ke sepuluh (Slametmulyana, 
1979: 36) 
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Sebenarnya serangan raja Wura-Wuri hanya sebuah gertakan yang ditujukan 
kepada raja Airlangga. Kerajaan Wura-Wuri masih tergolong kerabat Wangsa Isana. 
Mereka tidak suka Airlangga menjadi raja Kediri dan rencana Airlangga untuk 
menobatkan putrinya menjadi putri mahkota. Persoalan bertambah rumit ketika muncul 
Pangeran Samarawijaya yang merupakan pewaris sah kerajaan Medang yang 
menghilang saat pralaya. Pangeran Samarawijaya (cucu Dharmawangsa Teguh) datang 
dengan membawa sejumlah pusaka kerajaan dan terutama tanda Garudamukha15. 

Airlangga kemudian mengutus Narotama untuk berunding dengan Rangda ing 
Jirah agar pasukannya dapat melewati Kabikuan. Beberapa perwira pasukan yang tidak 
sabar langsung menerobos wilayah terlarang itu. Maka terjadilah pertumpahan darah. 
Tata krama Kabikuan telah dilanggar.  

Setelah melakukan analisis sintaksis seperti terdapat dalam skema, dilanjutkan 
dengan analisis semantik. Pada tahap ini digunakan konsep lokal rwa bhineda (dualisme 
komplementer). Dimulai dengan melakukan inventarisasi oposisi dan transformasi yang 
mendasari teks. Tahap berikutnya, penerapan dalam konteks penafsir aktual (unsur 
subjektif mulai ikut berperan). Peleburan cakrawala terjadi. 

Dari skema aktansial Greimas diperoleh sejumlah oposisi:  

- guru >< murid  Rangda >< Guyang, Larung, Lendi, dll 
- tua >< muda  Rangda >< Ratna Mengali, M. Baradah >< M.Bahula 
- raja >< rakyat  Airlangga >< rakyat  
- baik >< jahat  Rangda >< Airlangga 
- sakti >< tidak sakti  Rangda >< tentara kerajaan 
- perempuan >< laki-laki  Rangda >< Mpu Baradah, Raja Airlangga  
- pendeta(mpu) >< umat  Rangda, Mpu Baradah >< Narotama, Guyang, dkk. 
- mertua >< menantu  Rangda >< Mpu Bahula 
- kesetiaan >< pengkhianatan   Rangda >< pejabat kerajaan 
- sakit hati >< balas dendam   pejabat/kerabat kerajaan >< Airlangga 
- rayuan >< tidak terpikat  Narotama >< Rangda 
- larangan >< pelanggaran  Rangda >< tentara/pejabat kerajaan (Airlangga) 

 

Dari oposisi-oposisi di atas tampak tokoh Rangda memainkan sejumlah peranan 
yang penting. Frekuensi kemunculan dan intensitas keterlibatan tokoh Rangda dalam 
cerita dapat menjadi petunjuk bahwa dirinya adalah tokoh utama. Secara semantik kita 
dapat mengatakan bahwa Rangda adalah seorang perempuan, sakti, guru, dari kalangan 
pendeta, dan pemimpin. Melihat faktor-faktor yang ada pada diri Rangda, seharusnya 
kedamaian yang dia idam-idamkan dapat diwujudkan dengan mudah. Namun, ternyata 
tidaklah demikian. Mengapa?  

Faktor perempuan barangkali menjadi salah satu hambatan Rangda untuk 
mencapai cita-citanya. Hal ini disebabkan, antara lain, adanya pandangan konservatif 
tentang peran perempuan. Perempuan hanya cocok berperan di wilayah domestik, 
seperti mengurus keluarga (suami dan anak-anak). Perempuan dianggap tidak layak 
berperan di wilayah publik untuk mengurus kepentingan rakyat yang demikian luas 
sebab dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan rumah tangga. Faktor lainnya adalah 
anggapan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah secara fisik. Hal ini tentu 

                                                 
15 Garudamukha adalah stempel khusus raja Airlangga dan penerusnya (Slametmulyana, 1979: 47) 
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akan mempengaruhi kondisi mental seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Seorang 
pemimpin perlu memiliki kekuatan (power) secara fisik dan rohani. 

Rangda di dalam teks modern menonjolkan sifat-sifat positif yang bertolak 
belakang dengan tokoh Rangda di dalam teks klasik. Perbedaan ini menimbulkan 
pertanyaan. Mengapa Cok Sawitri menciptakan sosok Rangda yang berbeda dengan apa 
yang selama ini diyakini oleh masyarakat di Bali? Citra yang melekat pada Rangda 
yang dijunjung umat Hindu di Bali adalah perwujudan Dewi Durga sebagai pelebur 
mala. Untuk menjelaskan permasalahan di atas, perlu dipahami berbagai aspek 
kehidupan yang direpresentasikan di dalam kedua teks tersebut, seperti aspek agama, 
sosial, politik, dan budaya.  

Sejak dahulu, peranan penting teks-teks sastra telah disadari oleh para ahli, 
terutama sejarawan, arkeolog, antropolog, dan sastrawan16. Naskah-naskah tertulis itu 
mencerminkan pemikiran dan kehidupan suatu masyarakat yang melahirkannya. Hal ini 
berarti naskah-naskah tersebut boleh jadi mengandung berbagai aspek kehidupan 
masyarakat di masa lampau, seperti kehidupan keagamaan, filsafat, kehidupan sosial 
dan budaya. Pengetahuan yang diperoleh dari teks-teks tersebut dapat bermanfaat untuk 
mengetahui perkembangan suatu masyarakat dari masa ke masa. 

Novel Janda dari Jirah memperlihatkan gambaran kehidupan keagamaan di 
Jawa pada abad ke- 11. Menurut data sejarah, pada masa itu di Jawa Timur berkuasa 
raja Airlangga (1019-1041 M). Masa pemerintahan raja Airlangga dapat dibedakan 
menjadi tiga fase, yaitu masa konsolidasi, masa keemasan, dan masa akhir pemerintahan 
(Tejowasono, 2003: 102). Prasasti Pucangan berbahasa Sansekerta tahun 959 Saka 
(1037 M) menyebut Airlangga secara resmi menduduki tahta tahun 1019 M dengan 
restu dari para pendeta Siwa, Budha, dan Mahabrahmana. Penyebutan pendeta Siwa, 
Budha, dan Mahabrahmana menunjukkan bahwa pada masa itu telah berkembang 
bermacam-macam agama. Kehidupan beragama yang beraneka ragam ini dipelihara 
dengan baik pada masa pemerintahan raja Airlangga.  

Berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan raja Airlangga dapat diketahui bahwa 
sebagian masyarakatnya menganut agama Hindu (Siwa). Di dalam teks klasik, 
masyarakat digambarkan memuja Siwa17. Siwa adalah dewa tertinggi dalam mitologi 
agama Hindu. Mitos Siwa dapat dijumpai dalam berbagai kitab suci agama Hindu, 
seperti kitab-kitab Brahmana, Purana, dan Mahabhrata,. Sebagai dewa tertinggi, Siwa 
mempunyai bermacam-macam nama sesuai dengan tugas dan kelebihan sifat-sifatnya. 
Seperti diketahui, agama Hindu khususnya di Bali (Goris, 1974) memiliki banyak sekte, 
meskipun yang paling banyak dianut adalah Siwa Siddhanta. Penelitian Goris ini 
didasarkan pada pendapat-pendapat sarjana asing yang meneliti prasasti dan teks-teks 
masa lampau. Goris menguraikan ada sembilan sekte, yakni siwa siddhanta, pasupata, 
bhairawa, wesnawa, Buddha, brahmana, rsi, surya, ganaparya (ganesha). Bhairawa 
adalah suatu sekte Durga dari tangan kiri (tantris kiri).  

                                                 
16 Peneliti-peneliti di bidang arkeologi, seperti Hariani Santiko (1987), Ratnaesih Maulana (1992), 

Supratikno Rahardjo (2001), dan Ninny Susanti Tejowasono (2003) dan peneliti Sastra Fabiola 
Darmawanti menggunakan naskah klasik Calon Arang sebagai data untuk penelitian disertasi mereka. 
Demikian pula peneliti sejarah, seperti Slametmulyana (1979), C.C. Berg (1965), dan Ketut Soebandi 
(1985)  

17 Raja Airlangga mengutus untuk mengundang Sang Pendeta, Sang Resi, Sang Bujangga dan para Guru 
untuk memuja Dewa Agni (baris 12b). Dewa Agni adalah salah satu dewa yang dipuja dalam mitologi 
Hindu 
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Penelitian Surasmi (2007:2) menunjukkan bahwa hasil pelacakan terhadap 
kebudayaan India, terutama paham tantrayana bahwa sejak abad 3 SM orang sudah 
melakukan pemujaan kepada Dewi Ibu atau Dewi Kemakmuran. Ajaran ini terus 
berkembang sampai ke nusantara, termasuk Bali. Demikian pesatnya perkembangan ini 
antara lain disebabkan penduduk di nusantara sudah memiliki kepercayaan animisme 
dan dinamisme. 

Dalam pantheon Hindu, dewa-dewa seperti juga manusia mempunyai sakti 
(istri). Kitab-kitab Purana (Titib, 2003: 331) menyebutkan bahwa Siwa mempunyai istri 
(sakti) dalam berbagai wujud sesuai dengan perwujudan Siwa sendiri. Perwujudan 
tersebut disesuaikan dengan sifatnya yang ganda, yaitu yang berwujud santa (disebut 
Parwati) dan yang berwujud kroda (disebut Durga). Durga adalah dewi dan ibu alam 
semesta. Durga ini juga memiliki berbagai wujud dan aspek. Dengan demikian tafsiran 
baru yang dilakukan Cok Sawitri terhadap sosok Rangda yang lembut tiada lain 
perwujudan ibu alam semesta. Titib juga menyinggung bahwa adanya pengarcaan dewi 
Durga harus dimaknai secara simbolis, yakni sifat-sifat kedewataan akan dapat 
menundukkan sifat keraksasaan yang terdapat dalam diri manusia. 

Dalam ajaran tantra dilakukan pemujaan terhadap Dewi (saktinya Dewa). 
Bermacam-macam cara untuk memuja sakti tersebut, antara lain dengan 
mempersembahkan korban, doa-doa, dan penyerahan diri/bakti. Menurut paham tantra, 
untuk mencapai tujuan hidup, setiap orang harus mengucapkan mantra-mantra dan 
melaksanakan upacara gaib untuk dapat bersatu dengan sakti bahkan menjadi sakti itu 
sendiri. Penganut tantra berkeyakinan bahwa sakti, Ibu Alam Semesta, segala sesuatu 
itu berasal dari sakti dan akan kembali kepadanya. Tanpa adanya sakti, dewa tidak dapat 
berbuat atau pun menciptakan sesuatu (Surasmi, 2007: 43).  

Dalam teks klasik digambarkan bagaimana Rangda dan murid-muridnya 
melakukan persembahan kepada Betari Durga berupa manusia (yang sudah mati lalu 
dihidupkan), melantunkan doa-doa, dan melakukan gerakan-gerakan tertentu seperti 
tarian. Hal ini melukiskan paham tantra18 yang dianut oleh Calon Arang, meskipun ia 
digambarkan sebagai seorang brahmani Budha. Dalam novel modern, Rangda dan 
murid-muridnya justru bukan melakukan persembahan/yadnya yoga dengan cara 
bertapa, tapi dengan cara bekerja keras: ..”Orang Jirah memang pejalan Buddha, 
manusialah yang harus dibangun, manusia seharusnya menjaga kemanusiaannya dalam 
kerja….(hlm.78) 

Agama Budha berkembang secara luas pada masa pemerintahan raja Airlangga. 
Di dalam ajaran Hindu, Budha merupakan salah satu awatara Wisnu19. Oleh karena itu, 
tidaklah mengherankan mengapa agama Hindu dan Budha bisa hidup berdampingan 
secara damai. Maulana (1992) menjelaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti prasasti, 
tinggalan arkeologis berupa arca dan candi, serta teks-teks sastra menunjukkan adanya 

                                                 
18 Tantra merupakan kitab keagamaan dari kaum sakta. Dalam rangkaian kitab suci agama Hindu, tantra 

menduduki tempat keempat sesudah Sruti, Smrti, dan Purana. Dalam Dictionary of Philosophy 
diuraikan bahwa tantra merupakan percakapan antara Dewa Siwa dan Dewi Durga tentang soal-soal 
ilmu gaib, filsafat, dan pengetahuan lainnya. 

19 Awatara adalah perwujudan Sang Hyang Widhi ke dunia dengan mengambil bentuk, yang dengan 
perbuatan atau ajaran-ajaran sucinya memberi tuntunan untuk membebaskan manusia dari 
kesengsaraan. Dalam kitab Purana dijelaskan ada sepuluh awatara Wisnu, yaitu Matsya, Kurma, 
Waraha, Narasimha, Wamana, Parasurama, Sri Rama, Krsna, Buddha, dan Kalki (awatara yang belum 
datang) (Upadeca, 2001) 
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kebersamaan antara agama Siwa dan agama Budha sejak abad ke- 7 di Jawa. Raharjo 
(2001) menjelaskan bahwa dinamika agama terlihat dari adanya sinkretisme Siwa dan 
Budha20. Hal ini disebabkan, antara lain adanya kemiripan prinsip tentang ajaran 
kebenaran yang tertinggi. 

Di dalam novel dideskripsikan bahwa Rangda adalah seorang Brahmani Budha. 
Artinya, ia seorang pemeluk agama Budha dari golongan pendeta. Tokoh Mpu Baradah 
juga digambarkan sebagai penganut Budha. Sementara, sang raja Airlangga diduga 
menganut ajaran Siwa21. Dalam berbagai prasasti Airlangga juga dikaitkan dengan 
penjelmaan Wisnu (sudah menjadi tradisi para raja di Jawa menganggap dirinya sebagai 
titisan Wisnu). Aliran/sekte Waisnawa (Wisnu) merupakan bagian agama Hindu yang 
menekankan pemujaan kepada dewa Wisnu. Adanya berbagai kepercayaan/paham 
tentang Siwa, Wisnu, dan Budha menunjukkan suasana kehidupan keagamaan pada 
masa itu. 

Raja Airlangga diperkirakan lahir pada tahun 991 M22. Ia merupakan anak 
pertama dari Raja Udayana yang berasal dari Bali dan ibunya (Gunaprya Dharmapatni) 
adalah saudara perempuan dari Raja Dharmawangsa Teguh yang memerintah 
Medang/Kediri. Pada masa pemerintahan Raja Udayana di Bali mulai ditemukan 
prasasti-prasasti yang ditulis dengan bahasa Jawa kuno, padahal sebelumnya hanya 
ditulis dalam bahasa Bali kuno. Di samping itu, gelar istrinya selalu disebutkan lebih 
dahulu daripada suaminya. Hal ini menunjukkan sang ratu turut memegang peranan 
yang penting selama masa pemerintahan Raja Udayana. Setelah wafat, Dharmapatni 
atau dikenal dengan Mahendradata dicandikan di Burwan. Arkeolog menduga arca 
Durga Mahesaasuramardini di Pura Bukit Darma di Kutri (Gianyar) merupakan arca 
perwujudan dirinya. Ini menunjukkan bahwa ketika hidup ia adalah seorang pemuja 
Betari Durga.  

Airlangga memiliki saudara kandung, yaitu Marakata dan Anak Wungcu yang 
kelak menjadi raja di Bali (Sejarah Daerah Bali, 1978). Pada umur 16 tahun ia 
berangkat ke Jawa untuk dinikahkan dengan putri Dharmawangsa Teguh. Namun, 
ketika berlangsung pesta pernikahan terjadilah serangan yang dilakukan kerajaan Wura 
Wuri. Peristiwa ini dikenal dengan Pralaya. Setelah kejadian pralaya, Airlangga 
melarikan diri dari Watan Mas ke Patakan, desa Kambang Sari. Ia tinggal lama di 
pertapaan Terep melakukan tapa, yoga, dan semadi. Di sana ia memuja dewi Durga 
dalam bentuk arca. Kemudian, ia berhasil mengalahkan raja Wura Wuri dan kembali ke 

                                                 
20 Edi Sedyawati menjelaskan beberapa faktor pendorong yang memudahkan pendekatan Agama Siwa 

dan Budha. Pertama, kesamaan arah perkembangan menuju sifat theistic yang dibawa dari negeri 
asalnya. Ia menunjukkan fakta menarik yakni candi Prambanan yang merupakan candi Siwa. Disebut 
candi Siwa karena dewa utama di pusat percandian adalah Siwa. Meskipun didampingi Brahma dan 
Wisnu, kelihatan Siwa lebih diunggulkan. Di negeri India, ketiga sekte ini saling bersaing. Justru di 
candi Prambanan ketiga dewa ini saling dipertautkan dalam satu kesatuan. Kedua, sinkretisme Siwa-
Budha terutama di Jawa Timur terjadi karena keduanya tumbuh dan berkembang dalam ‘kancah 
kebudayaan’ yang sama. Dalam arti keduanya berkembang pada wilayah dan zaman yang sama, di 
samping faktor-faktor religius tentang pemahaman kebenaran yang tertinggi serta adanya pendekatan 
ritual yoga tantra. Semua itu memudahkan terjadinya sinkretisme Siwa-Budha. 

21 Di dalam kakawin Arjunawiwaha digambarkan tokoh Arjuna yang disamakan dengan Airlangga 
melakukan pemujaan pada Siwa, mewarisi senjata-senjata Siwa, dan menyatukan diri dengan Siwa. 
Prasasti Pucangan juga menyebut Airlangga yang dipersamakan dengan sthanu/nama lain Siwa 
(Tejowasono, 2003). 

22 Roeloef Goris memperkirakan Airlangga dilahirkan di Bali pada tahun Saka 913 (Goris, 1948) 
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istana. Dalam prasasti Terep (1032 M) ia menghadiahi Terep status tanah bebas pajak 
(Santiko, 1997: 216). Ini menunjukkan bahwa dewi Durga memiliki fungsi dan makna 
yang penting di dalam masyarakat Jawa Timur pada masa itu. 

Analisis kedua adalah analisis model fungsional. Pada dasarnya model 
fungsional dan model aktan memiliki hubungan timbal balik karena aktan didefinisikan 
menurut hubungan dan fungsi yang diperankan dalam cerita. Yang disebut fungsi adalah 
perbuatan atau aktivitas aktan dalam cerita yang meliputi tiga unsur, yaitu tes kecakapan 
(kualifikasi), tes utama dan tes kegemilangan (pujian/sanksi) 

 
 Skema Fungsional Teks Modern Janda dari Jirah 

Situasi 
Awal 

 TRANSFORMASI  Situasi 
akhir 

 Tes 
Kecakapan 

Tes Utama Tes 
Pujian/Sanksi 

 

Negeri 
damai 

Rangda 
didatangi 
Narotama 

Rangda bertarung 
batin dg Airlangga

Rangda dan 
Airlangga 
menerima 
takdir 

Perang 
saudara 

  

Dari skema fungsional di atas ditunjukkan situasi awal di mana Kediri dalam 
keadaan damai (meski di dalam cerita digambarkan kerisauan Airlangga menerima 
takdir menjadi raja). Raja Airlangga memerintah dengan adil dan bijaksana. Entah apa 
yang terjadi, tiba-tiba ada sekelompok orang ingin membunuh Rangda yang sedang 
tertidur. Rangda dan murid-murid telah bersiap-siap: “Ada yang datang, Ibu…Dua 
Lelaki ramping, tangkas dan liat….Bertamu tengah malam. Biar mereka menunggu 
pagi…Geraknya tak sabar, penuh ketegangan…”(hlm.2). Mereka adalah utusan raja 
untuk mencari tahu desa Jirah dan pemimpinnya..  

Tokoh Narotama ditugasi oleh raja Airlangga untuk menyelidiki situasi desa 
Jirah yang merupakan desa yang makmur. Airlangga iri (positif) dan ingin mempelajari 
cara meningkatkan perekonomian rakyat kerajaannya. Airlangga tidak pernah berhadap-
hadapan langsung dengan Rangda untuk mendiskusikan strategi atau sepak terjangnya. 
Narotamalah yang menjadi perantara keduanya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa 
Airlangga berdiskusi/bertarung (sama-sama keras kepala) batin dengan Rangda. Situasi 
menegang menjelang penobatan. Mpu Baradah mengatakan” “…mandala23 harus 
dibangun kembali…”(hlm.90) 

Tanpa diduga pasukan kerajaan Kediri yang tak sabar telah melakukan 
pelanggaran yakni melewati tanah Kabikuan. Terjadilah pembunuhan. Rangda 
memberikan semua tanahnya pada Samarawijaya. Airlangga akhirnya menerima takdir. 
Ia ikhlas melepas tahtanya. Tanah Kabikuan adalah syarat berdirinya sebuah mandala. 
Di akhir kisah digambarkan ada seorang tokoh perempuan (istri Airlangga) yang 

                                                 
23 Anderson (1972) yang mengutip Moertono menjelaskan konsep mandala dalam kaitan dengan 

penegakan sebuah kekuasaan. Konsep mandala berasal dari teori politik India. Mandala (lingkaran, 
yakni pengaruh, minat atau ambisi) dapat digambarkan sebagai suatu relasi geopolitik yang kompleks,  
mengkaitkan batas-batas dan kontak dengan negara-negara asing. Doktrin ini menekankan pemujaan 
ekspansi, pemacu kepada perjuangan eksistensi, tuntutan diri dan dominasi dunia. 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

413

meminta hak Airlangga untuk tetap menjadi raja. Kekuasaan itu seperti gula, 
diperebutkan orang. Kediri diambang perang saudara. 

D.  Penutup 

Menurut C.C. Berg (Soedjatmoko, 1995) gambaran masa lampau merupakan 
seperangkat mitos. Jawa masa lampau banyak menyerap mitos dari India. Ia 
mendasarkan pandangannya dari penelitian naskah-naskah kuno. Ia menduga bahwa 
tiga buah naskah (ditulis 250-350 tahun sesudah Airlangga wafat) yang bercerita 
tentang kebesaran raja Airlangga sebenarnya menggambarkan sosok dirinya sebagai 
perebut kekuasaan. Teorinya ini didasarkan pada doktrin pujangga yang mungkin dapat 
membalikkan suatu gambaran yang berlaku mengenai zamannya, suatu pembalikan 
fakta sejarah. Fenomena inilah yang tampaknya juga dilakukan Cok Sawitri. Sebagai 
seorang pujangga masa kini ia menciptakan realitas baru di atas fakta-fakta sejarah. Ia 
membalik gambaran tokoh-tokoh Rangda, Airlangga, dan lain-lain untuk suatu motif 
tertentu. 
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