
 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 228 

 

PERLAWANAN TUBUH PEREMPUAN 
DALAM DUA CERITA ANAK 

 
 
 

Harjito 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang 

harjito96@yahoo.co.id  ;  harjitoian@gmail.com 
 
 
 

Abstract 
 
This paper entitled “the woman body resitance in two kid stories.” The purpose of this paper is 
to know the woman body resistance in two kid stories. This paper uses texts analysis method, 
Focault’s theory. The formal object of this paper is the woman body resistance. The material 
objects of this paper are “Tragedi Teluk Awur” and “Asal mula Gunung Pegat” texts. The 
woman body is not only a place  that ideologies fight in it, but also it is used by woman to kill 
participant or opponent. Bodrolangu in a “Tragedi Teluk Awur” represents the low social class 
and Putri Serang in a “Asal Mula Gunung Pegat” represents the high social class. Bodrolangu 
uses trick and the other body to kill the opponent. Putri Serang uses her body to kill the 
opponent. It is caused high class social has opportunities to reach education and skill, 
meanwhile low class social has not opportunity to reach it.  
 
Keywords: resistance, woman body. 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Tubuh merupakah wilayah pertarungan ideologi. Tubuh adalah wilayah yang 
menjadi lahan perebutan. Dengan menguasai tubuh, maka menguasai juga ideologinya. 
Tubuh perempuan termasuk di dalamnya. Berkaitan dengan relasi lelaki dan perempuan, 
tubuh perempuan dididik untuk dikuasai dan ditaklukkan. Foucault menggunakan istilah 
genealogi yang merupakan kesatuan pengetahuan dan ingatan lokal yang memungkin-
kan masyarakat membangun pengetahuan historis tentang perjuangan hidup dan 
mengunakannya secara taktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting di dalam 
pandangan Foucault adalah bahwa di mana ada kekuasaan, selalu ada perlawanan 
(Sarup, 1989; Foucault, 2000). Tubuh dipergunakan dalam perlawanan terhadap 
kekuasaan. Tubuh perempuan merupakan alat perlawanan perempuan terhadap 
kekuasaan yang berwujud pada perempuan lain atau lelaki.  

Permasalahan dalam tulisan ini adalah perlawanan tubuh perempuan yang 
terdapat dalam dua teks cerita anak berjudul “Tragedi Teluk Awur” karya Yudiono KS 
dan “Asal Mula Gunung Pegat” karya Maryanto & Raharjanti. Melanjutkan apa yang 
telah disampaikan di paragraf sebelumnya, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah 
apakah perempuan menggunakan tubuhnya atau menggunakan tubuh orang lain dalam 
melawan kekuasaan. Pertanyaan tersebut akan dijawab dalam tulisan ini. 
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Dalam cerita anak yang mengandung relasi kasih sayang antara perempuan dan 
lelaki, perihal penaklukkan itu diawali dengan adanya pernikahan. Lelaki menaklukkan 
tubuh perempuan melalui tradisi perkawinan. Pernikahan berarti mendidik perempuan 
agar takluk. Tidak seperti dalam kisah remaja yang mengagungkan percintaan, di dalam 
cerita anak kelas sosial lebih berpengaruh terhadap penguasaan tubuh. 

Dalam “Tragedi Teluk Awur” (Yudiono KS, 2005), disebutkan bahwa hanya 
karena menemukan lukisan Ni Bodrolangu yang terbang dibawa angin, Kanjeng Adipati 
tertarik dan tergila-gila. Sesuai namanya, Kanjeng Adipati adalah penguasa. Kanjeng 
Adipati belum beristri. Ia berkehendak memiliki Ni Bodronoyo dan membuat perintah 
untuk “mencari dan memboyong perempuan mana pun yang wajahnya sepadan dengan 
gambar Dewi Sembodro untuk dijadikan permaisurinya”.  

Apa yang dilakukan Kanjeng Dipati kepada Ni Bodrolangu dapat disebut 
sebagai dominasi imajiner sebagaimana dinyatakan Udasmoro (2007: 1-10). Menurut 
Udasmoro, baik subordinasi maupun dominasi sebenarnya telah terjadi sebelum praktik 
real/nyata dijalankan. Maksudnya, sebelum seseorang melakukan opresi terhadap orang 
lain, sudah ada suatu dominasi imajiner atau subordinasi imajiner tentang seseorang dan 
bagaimana orang tersebut harus  diperlakukan. Praktik real adalah tindakan lebih lanjut 
dari dominasi atau subordinasi imajiner  

Dominasi imajiner terjadi pada Ni Bodrolangu. Beberapa indikasi adanya 
dominasi imajiner di dalam teks tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, 
Kanjeng Adipati belum pernah melihat wujud fisik Bodrolangu. Dua, Kanjeng Adipati 
belum pernah bertemu dengan Ni Bodrolangu. Tiga, Kanjeng Adipati hanya melihat 
gambar Ni Bodrolangu. Empat, tidak diketahui asal muasal Ni Bodrolangu. Lima, juga 
tidak diketahui oleh Kanjeng Adipati apakah Ni Bodrolangu sudah bersuami atau 
belum. 

Enam, karena pengabaian hal tersebut, Kanjeng Adipati memerintahkan 
patihnya untuk memboyong Ni Bodrolangu. Tujuh, Kanjeng Adipati adalah penguasa 
kadipaten yang merasa memiliki kewenangan atas segala hal, termasuk atas diri Ni 
Bodrolangu. Delapan, kalaupun Ni Bodrolangu belum bersuami, Kanjeng Adipati 
mengabaikan apakah Ni Bodrolangu dapat dipastikan mau dipersunting olehnya.  

Pengabaian-pengabaian  yang dilakukan Kanjeng Adipati karena didasari oleh 
kelas sosial Kanjeng Adipati sebagai lelaki dan penguasa di kadipaten. Sebagai lelaki ia 
merasa memiliki hak untuk mempersunting perempuan. Sebagai  penguasa kadipaten, 
Kanjeng Adipati merasa dapat mempersunting dan memboyong perempuan mana pun, 
entah itu sudah bersuami atau belum. Sebagai Adipati ia merasa memiliki segala 
kewenangan atas hidup manusia lain. 

Pada kenyataannya, Ni Bodrolangu sudah bersuamikan Syekh Jondang. Ni 
Bodrolangu hendak diboyong ke kadipaten oleh Kanjeng Patih untuk dijadikan 
permaisuri Kanjeng Adipati. Hampir saja terjadi keributan antara Kanjeng Patih dengan 
Syeh Jondang, tetapi dicegah oleh Ni Bodorolangu. Ni Bodrolangu bersedia diboyong 
selama syaratnya terpenuhi.  

Namun, kejadian itu tercegah oleh kemunculan Ni Bodrolangu yang dengan santun 
menyatakan kesediaannya diboyong ke kadipaten. Syaratnya, dibolehkan 
sembahyang berjamaah dengan suaminya barang sebentar. (Yudiono KS, 2005: 25) 
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Dapat diperhatikan bahwa Ni Bodrolangu dapat menegosiasikan antara 
kontruksi sosial patuh kepada penguasa dan kesetiaan kepada suami. Ni Bodrolangu 
tidak menginginkan terjadi pertumpahan darah antara suaminya dengan sang penguasa.  

Kepatuhan kepada penguasa ditunjukkan melalui kesediaannya diboyong ke 
kadipaten. Kesetiaannya kepada suami ditunjukkan dengan sembahyang bersama suami. 
Kesetiaan kepada suami juga ditunjukkan melalui janjinya untuk tetap terjamin 
“kesuciannya”. Selain itu, Ni Bodrolangu sedang mengatur siasat bagaimana agar 
dirinya dapat melepaskan diri dari masalah yang sedang dihadapi berkaitan dengan 
kehendak Kanjeng Adipati. 

“Kakanda, saat ini sia-sialah kita melawan kekuasaan. Ingatlah lelakon Dewi Sinta 
di tangan Rahwana. Percayalah, aku tetap mencintaimu. Insya Allah kesucianku 
tetap terjamin. Carilah jalan apa pun untuk ketemu di kadipaten.” (Yudiono KS, 
2005: 25-26) 

 
Kesucian bagi masyarakat Jawa merupakan konsep yang penting. Kesucian 

melekat pada diri perempuan. Dengan “tetap suci” atau “tidak berhubungan dengan 
lelaki lain”, berarti perempuan setia terhadap satu tubuh lelaki.  

Desember 2012, Bupati Garut Aceng Fikri menceraikan Fani Oktora. 
Pernikahan mereka berlangsung selama empat hari. Aceng Fikri “membantah bila 
dirinya pernah menyebut mantan istri sirinya itu sudah tidak perawan, sehingga ia 
menceraikan” (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372140-alasan-bupati-aceng-
ceraikan-istri-siri-fani). 

Meskipun membantah, hal tersebut justru membuktikan bahwa konsep kesucian 
perempuan merupakan hal penting di dalam sebuah perkawian, baik sebelum perkawian 
maupun sesudah perkawinan.  

Namun, konsep kesucian menjadi berbeda ketika berkaitan dengan lelaki.  
Lelaki Jawa memiliki kebebasan yang berlebih dibandingkan perempuan. Saat menikah, 
diharapkan lelaki telah berpengalaman secara seksual. Pengalaman seksual lelaki 
didapatkan dari warung-warung kopi di pinggir jalan (Geerts, 1985: 124). Artinya, 
perempuan diwajibkan untuk tetap suci, sementara lelaki lebih memiliki kebebasan atau 
boleh tidak suci.  

Kelas sosial Kanjeng Dipati lebih tinggi dibandingkan Ni Bodrolangu. Kanjeng 
Dipati memiliki kelas sosial atas atau kelas bangsawan. Hal ini dapat diketahui dari 
berbagai hal. Kanjeng Dipati merujuk pada kekuasaan yang dimiliki.  

Kelas sosia atas Kanjeng Dipati juga terlihat dari adanya utusannya Sang Patih. 
Adipati merupaka gelar yang diberikan kepada bupati yang dahulunya raja 
(Kartodirdjo,1993: 49). Menurut Geertz (1985: 60), hal penting dalam pemilihan jodoh 
adalah kelas sosial. Karena kelas sosial Kanjeng Dipati yang lebih tinggi maka ia berhak 
memilih siapa saja menjadi istrinya. Selain itu, Kanjeng Dipati juga “marah” ketika  Ni 
Bodrolangu meminta ikan-ikan bokur bondan hasil tangkapan Kanjeng Dipati. Kanjeng 
Dipati “marah” karena menangkap ikan bukanlah pekerjaan seorang bangsawan. 
Menangkap ikan adalah pekerjaan kelas sosial bawah, bukan kelas sosial atas.  

Ni Bodrolangu termasuk kelas sosial bawah atau rakyat jelata. Ia tidak memiliki 
kekuatan untuk menolak ketika hendak diboyong ke kadipaten. Habitus kelas sosial atas 
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inilah yang dipermainkan Ni Bodrolangu. Bodrolangu berhasil mempermainkan habitus 
kelas sosial Kanjeng Dipati dengan bujukan.  

“Kalau benar-benar Kanjeng mencintai hamba, apakah sulitnya?” 
(Yudiono KS, 2005: 27) 

Kemudian, Bodrolangu melilitkan selendang sutera di pinggang untuk 
menambah kesaktian pada saat Kanjeng Adipati menyamar sebagai nelayan. Ni 
Bodrolangu mempermainkan superioritas kelas sosial Kanjeng Adipati dengan 
menunjukkan inferioritasnya. Ni Bodrolangu “hanya” meminta ikan-ikan bokur yang 
pada gilirannya ditukar dengan “ikhlas lahir batin mengabdi sepanjang hayat“. Artinya, 
Ni Bodrolangu akan rela menjadi istri Kanjeng Adipati. 

Kepada suaminya Syekh Jondang, dimintanya memakai busana kadipaten dan  
mengabarkan ada perompak. Jika ada lelaki yang bersabuk kain sutera di pinggang, 
diminta untuk ditawan atau dibunuh kalau melawan. Kanjeng Dipati yang menyamar 
nelayan terbunuh. Ia ternyata adik dari Syekh Jondang. Kemudian, Syehk Jondang 
menggantikan Kedudukan kanjeng Dipati. 

Dalam “Asal Mula Gunung Pegat” (Maryanto & Raharjanti, 2010), Putri Serang 
adalah Panglima Perang Prajurit Wanita. Ia anak dari Pangeran Notoprojo yang 
merupakan sahabat dari Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengku Buwono I. Oleh 
Sultan Hamengku Buwono I, Pangeran  Notoprojo  diangkat menjadi Panglima Perang 
dengan gelar Panembahan Serang. Setelah Perjanjian Gianti tahun 1755 yang membagi 
Kerjaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, 
Panembahan Serang dipercaya menguasai wilayah Semarang dan Rembang. 
Panembahan Serang tidak sepakat dengan Perjanjian Gianti. Ia tetap bergerilya 
menyerang pos-pos kompeni. Putri Serang menggantikan ayahnya yang sudah 
meninggal. Oleh Pangeran Dipoegoro, Putri Serang ditugasi sebagai Panglima Perang 
Prajurit Wanita. Karena dianggap membahayakan Belanda, Putri Serang hendak 
dihancurkan. Putri Serang dan pasukannya terdesak mundur. Suaminya  meninggal. 
Untuk menghindari sergapan pasukan Belanda, Raja Surakarta menyuruh Kiai Barong, 
prajurit Pangeran Diponegoro, untuk menyertai Putri Serang menyeberangi Bengawan 
Solo dan melanjutkan perjalanan. Pada saat bersamaan dengan Putri Serang itulah Kiai 
Barong berkeinginan memilikinya. Bahkan, “di sepanjang perjalanan Kiai Barong 
berusaha memikat Putri Serang.” 

Dapat diketahui bahwa Putri Serang memiliki kelas sosial atas, baik dari 
keturunan maupun jabatan yang dipegang. Bandingkan dengan Kiai Barong yang 
bertugas “mengawalnya”.  

B.  Kelas Sosial dan Perlawanan 

Dengan kelas sosial yang berbeda, perlawanan antara Putri Serang dan 
Bodrolangu dalam menyikapi lelaki yang memaksa menikahi atau memikat mereka juga 
berbeda. Selain itu, kelas sosial yang dihadapi mereka berbeda. 

Putri Serang menghadapi Kiai Barong yang memiliki kelas sosial yang lebih 
rendah. Bahkan, Putri Serang menandaskan adanya perbedaan kelas sosial diantara 
mereka. Putri Serang adalah junjungan, atasan, Kiai Barong. 
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“Barong, aku ini junjunganmu. Bagaimana kalau Kanjeng Sunan Paku Buwono 
atau Dinda Pangeran Diponegoro tahu perbuatanmu. Apakah engkau tidak takut 
dihukum?” ujar Putri Serang mengingatkan. (Maryanto & Raharjanti, 2010: 42) 

 
Dalam pandangan Putri Serang, apabila Kiai Barong melanggar apa yang 

diperingatkan Putri Serang, maka Kiai Barong pantas dihukum. Karena Kiai Barong 
tetap memaksa, Putri Serang menewaskannya 

Ketika sudah berada di puncak bukit Kiai Barong tetap berusaha memaksanya, 
Sang putri segera menyabet Kiai Barong dengan pusaka ampuh Kemben Bangun 
Tulak. 

Kiai Barong pun tewas seketika terkena sabetan pusaka Putri Serang itu. Puncak 
bukit yang juga terkena sabetan Kemben Bangun Tulak tiba-tiba terbelah dan 
runtuh menguburkan tubuh Kiai Barong. (Maryanto & Raharjanti, 2010: 44) 

Dalam kerangka menjaga “kesuciannya”, Putri Serang menewaskan Kiai Barong yang 
berniat memaksanya. 

Kiai Barong yang berilmu tinggi dikalahkan oleh Putri Serang. Putri Serang 
membinasakan Kiai Barong dengan tangannya. Meminjam istilah Foucault dengan 
tubuhnya. Putri serang tidak meminjam tubuh orang lain untuk membunuh Kiai Barong. 
Hal ini dimungkinkan karena bebarapa hal. Satu, pada saat itu hanya berdua saja antara 
Putri Serang dan Kiai Barong. Dua, Putri Serang memiliki kesaktian yang memadai.  

Kesaktian Putri Serang dapat diketahui dari pusaka Kemben Bangun Tulak. 
Menurut Kodiran (1975: 340), orang Jawa percaya kepada kasekten, kesaktian. 
Kesaktian dapat berupa benda-bena pusaka, keris, atau yang lain.  

Ni Bodrolangu menghadapi lelaki dengan kelas sosial yang lebih tinggi. Bahkan, 
Kanjeng Adipati adalah penguasa Kadipaten, orang nomor satu di Kadipaten. 
Bodrolangu tidak memiliki kesaktian yang memadai sebagaimana Putri Serang yang 
memiliki Kemben Bangun Tolak. Yang dilakukan Bodrolangu adalah membuat syarat-
syarat. Dua kali Bodrolangu meminta syarat sebelum menyetujui keinginan Kanjeng 
Adipati.  

Pertama, pada saat hendak diboyong ke kadipaten.  
Syaratnya, dibolehkan sembahyang berjamaah dengan suaminya barang sebentar. 
(Yudiono KS, 2005: 25) 

Pada saat hendak menikah, Bodrolangu juga meminta syarat. Setelah Ni 
Bodrolangu di Kadipaten, ia bersedia dipersunting oleh Kanjeng  Dipati dengan syarat 
tertentu. 

“Rasanya memang sudah tiba saatnya hamba melayani Kanjeng. Tetapi ada 
tebusan yang harus dilaksanakan sendiri oleh Kanjeng Dipati. Kalau permohonan 
hamba terkabul, hamba pun ikhlas lahir batin mengabdi sepanjang hayat. Tebusan 
ini hanyalah ikan-ikan bukur bondan yang pandai menari hasil tangkapan Kanjeng 
Dipati sendiri.” 

Tentu saja panaslah hati Sang Adipati mendengar permintaan itu. Bahkan hampir 
saja pecah kemarahannya. Terbayang kerepotan seorang adipati harus terjun ke laut 
seperti nelayan. Namun, dengan sabar Ni Bodro membujuk dan meredakannya. 

“Kalau benar-benar Kanjeng mencintai hamba, apakah sulitnya? Pergilah di saat 
menjelang petang dengan menyamar seperti nelayan.” (Yudiono KS, 2005: 26) 
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Dengan membuat syarat tertentu, Bodrolangu bukan hanya menunda waktu, 
tetapi justru sedang mengatur siasat. Ada beberapa hal yang dapat ditengarai dari 
permintaan syarat yang diminta Ni Bodrolangu. Pertama, Ni Bodrolangi ingin menguji 
keteguhan keinginan Kanjeng Dipati.  

Dalam tradisi Jawa, keteguhan atau kegigihan merupakan hal penting dalam 
setiap keinginan. Terdapat ungkapan “sopo sing sabar, subur”. Barang siapa yang sabar, 
akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Subur  dapat dimaknai menghasilkan sesuatu 
yang banyak atau berlimpa. Dalam konteks tersebut, dapat dimaknai sebagai hasil. 
Sabar adalah rangkaian kesediaan diri dalam menerima waktu yang berlangsung tidak 
cepat.  

Intensitas yang berupa kuantitas dan kualitas atas sebuah keinginan menjadi 
tolok ukur apakah memang pernikahan yang dinginkan Kanjeng Dipati benar adanya 
atau hanya bersifat sekedar keinginan. Kedua, Ni Bodrolangu sebenarnya menolak 
kehendak Kanjeng Dipati. Namun, tradisi Jawa mengajarkan untuk mengiyakan 
daripada mengatakan tidak. Kata “tidak” dapat diartikan sebagai penolakan secara 
terbuka dan frontal. Menyatakan tidak sama artinya melawan kekendak penguasa.  

Tidak mudah bagi masyarakat Jawa menolak sesuatu, apalagi mengatakan tidak 
kepada orang-orang yang memiliki kelas sosial yang  lebih tinggi. Mengatakan tidak 
bermakna penolakan dan perlawanan atas superioritas baik sebagai lelaki maupun 
superioritas sebagai Kanjeng Dipati.  

Sejak anak-anak, orang Jawa dididik untuk manut atau menurut. Hal ini sesuai 
dangan orientasi nilai budaya Jawa yang vertikal atau patriakhal. Anak-anak wajib 
tunduk, yaitu mata mengangguk dan mengikuti keinginan orang tua. Manusia Jawa 
dididik untuk bersedia tunduk kepada perintah orang yang dianggap lebih tinggi 
kedudukannya (Koentjaraningrat, 1994: 442; Mulder, 1996: 42; Raffles, 2008: 156). 
Sekali lagi, hal ini didasari pandangan bahwa hubungan antarpribadi di masyarakat 
Jawa adalah tidak ada antarpribadi yang sederarajat. Antarpribadi berhubungan secara 
hirarkis (Mulder, 1996: 54). Rakyat yang menentang pemimpin, dianggap sebagai 
mbalela atau memberontak. Padahal, di dalam kepemimpinan Jawa, tidak ada 
kompromi. Konflik tidak untuk diselesaikan, tetapi diakhiri (Mulder, 2001: 98). 
Maksudnya, jika ada konflik maka tidak ada perdamaian, tetapi dibinasakan.  

Membuat syarat adalah cara bijaksana yang dapat diterima oleh budaya Jawa 
dalam hal menyatakan ketidaksetujuan atau menolak terhadap sesuatu hal. Ni 
Bodrolangu hendak menolak Kanjeng Dipati karena ia telah memiliki suami. 

Jika Putri Serang membinasakan Kiai Barong dengan tubuhnya, Bodrolangu 
justru menggunakan tubuh orang lain. Dalam hal ini menggunakan tubuh suaminya. 
Mengapa Putri Serang dapat menggunakan tubuhnya, sementara Bodrolangu tidak. Putri 
Serang dapat menjadi sakti karena memiliki kelas sosial atas sehingga memungkinan 
dirinya berkembang dan mendapatkan pengetahuan, ketrampilan, atau kesaktian 
sebagaimana yang diinginkan atau dikehendaki oleh lingkungan. Hal ini dapat 
diindikasikan dari ayah Putri Serang yang merupakan sahabat Sultan Hamengku 
Buwono I. Ayah Putri Serang bernama Pangeran Notoprojo.  

Gelar Pangerang adalah gelar yang menunjukkan kebangsawanan (Kartodirdjo, 
1993: 48). Di masa Pangeran Diponegoro, Putri Serang menjadi Panglima Perang 
Prajurit Wanita.  
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Bodrolangu berasal dari kelas sosial bawah yang tidak memiliki kesempatan 
mengembangkan tubuhnya untuk ketrampilan dan kesaktian. Karena hal itu, 
Bodrolangu menggunakan siasat atau menggunakan kesadarannya. Dengan 
kesadarannya, Bodrolangu memanfaatkan tubuh orang untuk membinasakan Kanjeng 
Dipati.  

C.  Menggurui  

Karena berkisah tentang legenda tempat, cerita anak “Tragedi Teluk Awur”  
diawali dengan deskripsi semacam sejarah  

Teluk Awur terletak sekitar tiga kilometer di sebelah barat Jepara. ... Tentu saja 
pada zaman dahulu tempat tersebut hanyalah sebuah teluk yang sepi tempat para 
nelayan berlabuh dan menambatkan perahunya. (Yudiono KS, 2005: 22) 

 
Demikian pula cerita anak “Asal Mula Gunung Pegat” 

Legenda terjadinya Gunung Pegat berkaitan erat dengan sejarah kehidupan Nyi 
Ageng Serang, salah seorang pahlawan putri, pahlawan nasional kita.  

...  

Perang Mangkubumi meletus tanggal 15 Mei 1746 dan berakhir tanggal 13 
Februari 1765 dengan ditandatanganinya Perjanjian Gianti oleh Pangeran 
Mangkubumi, Sunan Paku Buwono II, dan kompeni. (Maryanto & Raharjanti, 
2010: 38-39) 

 
Paragraf tersebut hendak meyakinkan kepada pembaca bahwa cerita yang 

dituturkan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari sejarah. 
Bukan saja disebutkan perihal tempat atau lokasi terjadinya sebuah peristiwa, tetapi juga 
kapan kira-kira terjadinya peristiwa tersebut. 

Pada akhir kisah, Ni Bodrolangu memberi identitas pada tempat sebagai 
pengingat telah terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa tersebut adalah tewasnya Kanjeng 
Dipati.   
 

Di akhir upacara terdengarlah imbuan Ni Bodrolangu yang penuh haru. 

“Sejak sekarang sebutlah tempat ini Teluk Awur. Artinya, di teluk inilah pernah 
terjadi sebuah pertempuran atau tawur yang ngawur lantaran salah ukur dan 
hitungan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran hingga akhir zaman.” 
(Yudiono KS, 2005: 28) 

  
Untuk menunjukkan telah terjadi suatu peristiwa, Putri Serang juga memberi 

nama. 
  

Untuk mengenang peristiwa itu agar tidak terulang lagi, Putri Serang menamakan 
gunung yang terbelah itu dengan nama Gunung Pegat. Sampai sekaran Gunung 
Pegat masih tetap ada. (Maryanto & Raharjanti, 2010: 44) 

Memberi nama sebuah peristiwa adalah cara-cara masyarakat Jawa agar sebuah 
peristiwa tidak berulang kembali atau generasi berikutnya dapat mengambil pelajaran 
dari sesuatu. 
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Kesamaan di dalam dua cerita anak tersebut adalah mengenai pentingnya 
kesetiaan tubuh kepada satu tubuh yang telah diresmikan oleh perkawinan. Perempuan 
menolak tubuh yang lain untuk tetap mempertahankan satu tubuh lelaki. Bodrolangu 
tetap menjaga kesuciannya dan kembali kepada suaminya. Dalam Putri Serang, bahkan 
ketika tubuh pasangan telah sirna atau meninggal, ia tetap terhegemoni oleh tubuh 
pasangannya. Dengan demikian, perempuan dididik untuk tetap setiap kepada satu 
tubuh lelaki.  

Hal yang demikian berbeda dengan lelaki. Lelaki lebih memiliki kebebasan. 
Bahkan laki-laki dapat beristri lebih dari satu atau melakukan poligami. Kalangan 
aristokrasi lama atau priyayi melakukan poligami (Kartodirdjo, 1993: 180; 
Koentjaraningrat, 1994: 264; Lombard, 2005: 104).  

Pada tahun 2009, klub poligami diresmikan. Ada 150 orang undangan dari 
seluruh Indonesia, seperti Papua, Jakarta, Tasikmalaya dan Garut datang dalam 
launching klub poligami di Hotel Grand Aquila Bandung, Jawa Barat. (http://www. 
antaranews.com/berita/1255861125/klub-poligami-indonesia-diresmikan). Di tahun 
2013, Eyang Subur dikabarkan memiliki delapan istri (http://www.tempo.co/read/ 
news/2013/05/25/219483188/ Eyang-Subur-Lepas-Empat-Istrinya). 

Selain itu, yang juga muncul dalam cerita anak adalah tindakan menggurui. 
Sesudah cerita berakhir, terdapat kesimpulan, yaitu pesan penulis kepada pembaca. 

Legenda ini memberi pelajaran kepada kita agar tidak menyalahgunakan tanggung 
jawab. Nasib tragis yang menimpa Kiai Barong kiranya cukup menjadi pelajaran 
bagi kita semua. (Maryanto & Raharjanti, 2010: 44) 

Demikian juga dalam cerita anak Tragedi Teluk Awur. 

Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari legenda ini. Pertama, keserakahan 
apa pun biasanya berbuah kerepotan dan penderitaan. Kedua, manusia memang 
diwajibkan berusaha tetapi hasil akhirnya adalah takdir kehidupan dari Sang 
Pencipta. Ketiga, putusan dan tindakan yang penting hendaknya disertai 
perhitungan dan pertimbangan yang cermat. (Yudiono KS, 2005: 28) 

 
Karena harus membawa misi moral yang baik, cerita anak diberi beban dengan 

adanya penandasan-penandasan yang muncul dalam simpulan. Karena cerita tersebut 
ditujukan kepada anak, pembaca anak tidak diberi kesempatan memiliki kreatifitas 
dalam menafsirkan cerita atau kisah yang dibacanya. Anak-anak dipaksa untuk 
menerima kesimpulan yang sudah dituliskan dalam teks. 

D.  Kesimpulan 

Cerita anak bukan hanya mengandung pendidikan moral yang baik, tetapi juga 
memuat adanya perlawanan tubuh perempuan terhadap kekuasaan atau lelaki. 
Perempuan menggunakan tubuhnya atau tubuh orang lain untuk membinasakan tubuh 
lelaki atau kekuasaan. Penggunaan tubuh dipengaruhi oleh kelas sosial.  
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