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Kutukan Ikan Patin dan Tempayan Ajaib 

 

Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang berada di tepi sungai 

hiduplah seorang nelayan dan istrinya. Mereka adalah pasangan yang sangat 

bahagia. Setiap hari nelayan tersebut pergi memancing. Hasil yang ia dapat 

digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

 Di suatu pagi yang cerah, berkatalah nelayan kepada istrinya.  

“Dik, aku akan pergi memancing, beras di rumah sudah hampir habis. 

Mungkin akan menginap beberapa malam. Berharap semoga mendapat ikan yang 

banyak untuk kita jual nanti. 

 “Baiklah Bang, aku turut mendoakanmu. Semoga kamu mendapatkan hasil 

yang banyak,” jawab istrinya. 

 “Terima kasih Dik atas doamu,” jawab nelayan. 

 Istri nelayan pun dengan cekatan segera menyiapkan perbekalan yang akan 

dibawa oleh suaminya pergi memancing, dan nelayan pun tidak mau kalah. Ia 

juga segera menyiapkan alat pancing beserta umpannya.  

 Tak lama kemudian, dengan menggunakan perahu berangkatlah nelayan 

pergi memancing ke sebuah sungai kecil yang biasa ia datangi. Ia mendayung 

dengan cepat dan bersemangat, berharap sampai sebelum siang. Di perjalanan, ia 

berpapasan dengan nelayan lainnya, seorang Bapak Tua. Ia pun bertanya jawab 

dengan Bapak tersebut. 

 “Bang, sudah mau pulang ke kampung?” tanya nelayan kepada seorang 

Bapak Tua temannya. 

 “Ia Dik, sudah tiga hari aku memancing. Perbekalan hampir habis, 

makanya aku pulang dulu ke kampung sambil menjual ikan hasil tangkapanku,” 

jawab Bapak Tua. 

 “Bagaimana hasil yang didapat Bang?” tanya nelayan kembali.

 “Lumayan Dik, cukup untuk makan dan memenuhi kebutuhan yang 

lainnya untuk beberapa hari,” jawab Bapak Tua kembali. 



 “Baiklah Bang, saya akan melanjutkan perjalanan lagi, biar tidak 

kesiangan sampai di tempat pemancingan,” kata nelayan. 

 “Semoga engkau mendapatkan hasil yang memuaskan,” sahut Bapak Tua 

sambil kembali mendayung perahunya. 

 Nelayan pun kembali mendayung perahunya dengan cepat dan 

bersemangat. Beberapa jam kemudian, sampailah ia di sungai tersebut. Ia 

langsung menuju pondok tempat ia menginap. Ia taruh perbekalan yang 

dibawanya dari kampung. 

 Haripun beranjak siang, setelah makan ia siapkan peralatan 

memancingnya. Setelah siap, berangkatlah ia menggunakan perahunya. Tempat 

memancing tidak begitu jauh dari pondoknya. Sesampai di tempat tersebut, ia ikat 

tali perahunya ke sebuah pohon kecil agar tidak terlepas. Segera dikeluarkan 

peralatan pancingnya, kemudian dikaitkannya umpan di kail agar ikan 

memakannya. 

 Menit ke menit, jam ke jam pun berlalu. Tidak ada tanda ikan menyambar 

umpannya. Tempat memancing pun sudah pindah beberapa kali. Dari tempat yang 

panas maupun tempat yang teduh. Dari tempat yang airnya dalam maupun tempat 

yang airnya surut. Dari tempat yang lapang maupun tempat yang penuh dengan 

gulma air. Sama saja, tak ada seekor ikan pun yang didapat. 

 Begitu juga dengan umpan. Sudah diganti beberapa kali. Dari umpan 

cacing, ulat, telur serangga, ikan kecil dan umpan lainnya yang sering dipakai 

nelayan dan nelayan lainnya. 

 Hari semakin sore, matahari sudah mulai kembali ke peraduannya. 

Nelayan pun mengemaskan peralatan pancingnya dan beranjak pulang ke pondok.  

Hari ini tak ada hasil yang ia dapat. Ia berharap besok tak seperti hari ini. Semoga  

akan ada hasil yang didapat. 

 Keesokan harinya, nelayan pergi ke tempat pemancingan yang lain, yang 

agak jauh dari pondok. Ternyata sama saja dengan hari kemarin. Tak ada seekor 

pun ikan yang ia dapat. “Kenapa ikan tidak mau memakan umpanku. Apa ada 

yang salah dengan umpannya?” tanya nelayan dalam hati. “Akh, tidak. Umpannya 

sama saja dengan nelayan lainnya, tidak ada yang berbeda. Aku tidak boleh 



menyerah. Aku coba sehari lagi, semoga besok hari aku mendapatkan hasil,” 

batinnya dalam hati. 

 Nelayan pun tidak pantang menyerah dan putus asa. Ia tetap pergi 

memancing lagi pada keesokan harinya yaitu pada hari ketiga. Ia pergi ke tempat 

yang berbeda. Ia mendayung perahunya agak jauh lagi dari tempat yang ia 

gunakan di hari pertama dan kedua. Setelah beberapa lama mendayung, sampailah 

ia di bawah sebuah pohon yang sangat besar. Ia ikat tali perahunya di dahan 

rendah pohon tersebut. 

 “Ya Tuhan, semoga hari ini ada ikan yang menyambar umpan pancingku,” 

doa nelayan dalam hati. Setelah diberi umpan, pancing pun dilemparkannya ke 

sungai. Dilempar diangkat, dilemparnya lagi kemudian diangkatnya lagi hingga 

tak terasa waktu semakin berlalu. Tidak ada tanda-tanda ikan menyentuh umpan 

pancingnya. 

 Matahari pun sudah mencapai ufuk barat. Belum ada seekor ikan pun yang 

didapat. Nelayan akhirnya menyerah dan memutuskan kembali ke kampung saja 

pada besok hari. 

 “Sudah tiga hari aku memancing dan berpindah tempat, tapi hasilnya tetap 

tak ada. Jangankan ikan yang besar, ikan kecilpun tak ada kudapat,” ucap nelayan 

dalam hati. 

Nelayan pun termenung teringat akan istrinya yang menunggunya di 

kampung. Istrinya pasti akan sedih karena ia tidak membawa hasil apa-apa. Disaat 

termenung itulah umpannya disambar ikan. Ia tersentak kemudian menarik 

perlahan. Tak berapa lama kemudian, terlihatlah ikan yang tersangkut di mata 

pancingnya. 

 Sejenak ia memperhatikan ikan tersebut. Ikan itu menggelepar ingin 

melepaskan diri dan terlihat sedih seperti hendak menangis. “Ikan yang aneh,” 

gumamnya. Ikan itu tak bersisik, memiliki beberapa duri di siripnya dan memiliki 

gambar seperti uang logam di ekornya. Ikan itu biasa disebut ikan patin oleh 

warga kampung. Nelayan melepaskan mata kail dari mulut ikan tangkapannya. 

Nelayan sangat gembira dan bersyukur. Di detik terakhir usahanya, ia 

mendapatkan ikan patin berukuran besar. 



“Terima kasih ya Tuhan, pasti istriku sangat senang,” ucap nelayan dengan 

gembira. 

 Nelayan pun pulang ke pondok dengan membawa seekor ikan patin hasil 

tangkapannya tersebut. Dimasukkannya ke dalam kurungan. Ikan itu terlihat sedih 

seperti orang menangis. “Terima kasih telah memakan umpan pancingku, ikan 

patin. Besok kau akan ku jual, untuk ku tukar dengan beras,” ucap nelayan kepada 

ikan patin. 

 Malam hari pun tiba. Setelah makan, nelayan akan beranjak tidur. Ia bisa 

tidur dengan nyenyak sekarang, karena sudah mendapat seekor ikan patin yang 

akan dibawanya ke kampung. Walaupun hanya seekor, ia sudah sangat bersyukur 

dan senang. Dibayangkannya wajah istrinya yang tersenyum. Besok, pagi-pagi 

sekali ia akan berangkat. 

 Di saat tidurnya, nelayan bermimpi. Di dalam mimpinya, ikan patin itu 

berbicara kepadanya seperti manusia. 

“Tuan, tolong lepaskan aku. Jangan jual aku. Aku tidak mau mati. Aku 

ingin hidup bebas di sungai ini. Aku ingin bertelur dan menetaskan anak-anakku 

agar kedepannya kami tidak punah sehingga keturunanmu bisa merasakan daging 

kami” pinta ikan patin.  

 “Tidak ikan patin, aku telah bersusah payah mendapatkan ikan. Tiga hari 

aku memancing, pindah tempat kesana-kesini, ganti umpan ini dan itu, tidak ada 

seekor ikan pun yang aku dapat selain engkau. Aku tidak akan melepaskanmu,” 

jawab nelayan. 

 “Engkau pasti akan mendapatkan rezeki yang lain, masih banyak ikan 

selain aku” sahut ikan patin. 

 “Tidak,” potong nelayan. “Sekali tidak tetap tidak. Besok aku akan pulang 

ke kampung. Istriku pasti akan sedih karena aku tak membawa hasil apa-apa. Aku 

tidak ingin melihat dia sedih. Aku sangat menyayanginya” jawab nelayan dengan 

tegas. 

 “Baiklah Tuan, aku sudah memintamu dengan baik-baik. Tapi tak kau 

hiraukan. Ingat kata-kataku ini. Akan ku kutuk engkau dan istrimu, keturunanmu 

dan seluruh warga kampungmu. Apabila kalian memakan aku, maka akan tumbuh 



gatal-gatal, tumbuh koreng dan penyakit lainnya pada tubuh kalian. Dan jika 

kalian memasak dan membakarku, maka asapnya pun akan membuat mata kalian 

rabun, buta tidak melihat,” sumpah ikan patin sambil menangis. 

 “Jangan ikan patin, jangan kau bersumpah seperti itu. Kasihanilah kami 

dan warga kampung. Kami hanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga kami,” ucap nelayan. 

 “Sumpahku tidak bisa ditarik kembali nelayan,” jawab ikan patin dengan 

marah sambil melompat ke sungai. 

 “Jangan melarikan diri ikan patin?” teriak nelayan. 

 Nelayan pun terbangun dan tersentak. Ia kemudian melihat ke 

sekelilingnya. Ternyata ia masih ada di pondok dan terbaring diperaduannya. 

“Owh, ternyata hanya mimpi,” gumamnya. 

 Malam pun berlalu dan berganti dengan pagi. Nelayan bersiap-siap untuk 

kembali ke kampung. Dikemaskannya perbekalan dan peralatan pancingnya. 

Kemudian, diambilnya ikan patin dari kurungan dan dimasukkannya ke bawah 

lantai perahu. 

 Beberapa jam kemudian sampailah ia ke kampung. Setelah menambat 

perahunya di jamban. Naiklah ia menemui istrinya di rumah sambil membawa 

perbekalan dan peralatan pancingnya. 

 “Dik,” panggil nelayan. 

 “Iya, Bang,” jawab istrinya. 

 “Dik, aku hanya mendapatkan seekor ikan patin besar. Entah kenapa, tak 

ada ikan lain lagi yang mau menyentuh umpan kailku,” kata nelayan dengan putus 

asa. 

 “Tidak apa-apa Bang. Mungkin hanya itulah rezeki yang diberikan Tuhan 

kepada kita. Kita harus bersyukur dengan apa dan seberapa banyak yang 

diberikan-Nya,”jawab istrinya dengan sabar. 

 “Ya sudah, cepat ambil ikannya di bawah lantai perahu. Masukkan ke 

dalam kurungan. Kalau kelamaan, takut ikannya mati karena kekurangan air. 

Nanti tidak ada yang mau membelinya. Kalaupun ada, harganya pasti akan turun,” 

perintah nelayan kepada istrinya. 



 Sang istri pun cepat-cepat pergi ke perahu kemudian membuka lantainya. 

Dibuka dan dilihatnya satu-persatu. Tak ada ikan yang terlihat. Yang ada hanya 

sebuah tempayan. “Mana ikan itu, kenapa tidak ada? Bersembunyi dimana? 

Apakah melompat ke sungai?” pikirnya. Coba diulanginya lagi. Dibukanya lagi 

lantai perahu itu. Tetap tidak ditemukannya ikan patin itu dan yang ada lagi-lagi 

hanya tempayan itu. 

Diambilnya tempayan itu dan ia pun bergegas naik ke rumahnya. Lalu ia 

bertanya kepada suaminya. “Bang, mana ikan patin yang kau dapat. Sudah ku 

buka dan ku periksa lantai perahu satu-persatu, tidak ku temukan ikan itu. Yang 

ada hanyalah tempayan ini,” ucapnya sambil melihatkan tempayan yang 

dibawanya. 

Nelayan terkejut mendengar ucapan istrinya. Ia pun langsung berlari turun 

ke jamban menemui perahunya. Diperiksanya lantai perahu satu-persatu dengan 

teliti. 

Tak berapa lama kemudian, ia pun naik ke rumah dan berbicara lagi 

kepada istrinya. “Iya Dik, sudah aku periksa. Ikan itu memang sudah tidak ada 

lagi. Mungkin ketika dalam perjalanan, aku tidak sadar bahwa lantai perahuku 

terbuka, sehingga ikan itu melompat kembali ke sungai,” ucap nelayan dengan 

sedih.  

“Tidak apa-apa Bang, berarti belum rezeki kita. Kalau kita ikhlas dengan 

apa yang terjadi, Tuhan akan menggantinya dengan yang lebih baik,” jawab 

istrinya dengan sabar. 

“Bang, ini tempayan siapa? Kutemukan di dalam lantai perahumu,” ucap 

istrinya kembali. 

“Entahlah, aku juga tidak tahu tempayan itu punya siapa. Di pemancingan 

kemarin aku tidak ada melihat. Aku baru melihatnya sekarang,” jawab nelayan 

dengan heran. 

“Akan kusimpan tempayan ini. Barangkali nanti yang punya akan 

mengambilnya. Kalaupun nantinya tidak ada yang punya, tempayan ini bisa kita 

gunakan untuk menaruh garam, ucap istrinya. 



Istri nelayan pun kembali ke dapur sambil membawa tempayan tersebut 

untuk disimpan. Kemudian, ia pergi memasak seadanya untuk makan malam ia 

dan suaminya nanti. 

Matahari pun mulai tenggelam dan malam pun datang. Setelah makan 

malam, mereka berbincang-bincang sebentar, nelayan dan istrinya bersiap untuk 

tidur. Tak berapa lama kemudian mereka pun terlelap. Istri nelayan bermimpi. Di 

dalam mimpinya, ikan patin berbicara kepadanya. 

“Wahai istri nelayan, tahukah engkau, aku telah meminta kepada suamimu 

untuk melepaskanku kembali ke sungai. Tetapi ia tak mengabulkan 

permohonanku. Maka aku telah bersumpah mengutuk kalian, keturunanmu dan 

warga kampungmu. Tetapi, karena kau adalah perempuan yang sabar dan pandai 

bersyukur. Maka dari pada itu, setelah kukutuk kalian, aku juga akan memberikan 

obatnya. Kupersembahkan sebuah tempayan kepadamu. Tempayan itu adalah 

jelmaanku. Jagalah tempayan itu. Karena kelak kalian, keturunanmu dan warga 

kampungmu apabila membakar dan memakanku yaitu ikan patin. Kemudian 

terkena dampaknya yaitu koreng, gatal-gatal dan rabun serta mengalami kebutaan. 

Obatnya adalah aku. Rendamlah air di dalam tempayan selama satu hari satu 

malam. Kemudian berikan kepada mereka yang terkena penyakit tersebut. Maka 

dengan izin Tuhan, penyakit tersebut akan sembuh,” ucap ikan patin. 

“Terima kasih ikan patin. Sungguh aku tidak tahu akan hal yang 

menimpamu tersebut. Suamiku tidak ada bercerita kepadaku tentang engkau. 

Maaflah kesalahan suamiku yang tidak mau melepaskanmu. Ia hanya berusaha 

mencari nafkah untuk keluarganya,” jawab istri nelayan dengan sedih sambil 

menangis. 

Terbangunlah nelayan mendengar suara tangisan. Ternyata istrinyalah 

yang sedang menangis di dalam tidurnya. “Dik, bangun Dik,” ucap nelayan 

sambil menyentuh dan mengerakkan pelan bahu istrinya untuk berusaha 

membangunkannya. “Mengapa kau menangis? Apa yang kau mimpikan?” 

tanyanya kembali. 

Sang istri pun terbangun dan langsung meminta segelas air. “Iya Bang, 

aku bermimpi tempayan itu adalah jelmaan ikan patin. Katanya, kita, keturunan 



kita dan warga kampung tidak diperbolehkan memakan ikan patin. Dan apabila 

kita tetap memakannya, kemudian timbul berbagai macam penyakit seperti gatal-

gatal, koreng, dan rabun serta tidak melihat. Maka obatnya adalah tempayan 

tersebut,” kata istrinya menjelaskan kepada suaminya apa yang ada di dalam 

mimpinya. 

Mendengar penjelasan istrinya, nelayan pun teringat akan mimpinya 

ketika berada di pondok pemancingan tersebut. Ia pun menceritakan kepada 

istrinya akan mimpinya kemarin. Istrinya mendengarkan dengan saksama dan 

kemudian menasihati suaminya. 

“Bang, jika engkau bermimpi hal seperti itu lagi nantinya. Tolong 

kabulkan permintaannya dan lepaskan saja ikan itu. Mungkin itu adalah firasat 

yang tidak baik bagi kita. Tapi sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur. Semuanya 

sudah terjadi dan tidak bisa kembali lagi. Kita jalani saja larangan ini. Kita 

bicarakan kepada warga desa mengenai hal ini. Dan untuk tempayan ini, akan kita 

jaga dan simpan baik-baik agar dapat digunakan untuk pengobatan. Jika suatu 

saat, kita, keturunan kita dan warga kampung terkena penyakit tersebut. Maka, 

kita dapat mengobati dan menolong warga kampung yang terkena penyakit 

tersebut dengan tempayan ini dengan ikhlas dan tanpa pamrih,” kata istrinya 

dengan sabar. 

“Baiklah, istriku. Aku minta maaf kepadamu dan ikan patin. Akan aku 

ingat nasihatmu dan kejadian ini. Akan aku jadikan pembelajaran untuk hidupku,” 

jawab nelayan dengan sabar. 

Keesokan harinya, nelayan dan istrinya segera menemui warga kampung. 

Mereka menceritakan kejadian mengenai kutukan ikan patin dan tempayan ajaib 

tersebut. Cerita itupun tersebar dari warga yang satu ke warga yang lainnya. 

Mereka mempercayai akan hal tersebut. Mereka berbondong-bondong untuk 

melihat tempayan ajaib dan meminta agar nelayan dan istrinya menjaga tempayan 

tersebut untuk keturunan mereka kelak. 

Sejak saat itulah mereka dan warga kampung tidak pernah lagi memakan 

ikan patin sampai kepada keturunannya sekarang, yaitu penduduk asli Sukamara. 

Apabila mereka melanggar pantangan dan memakannya kemudian terkena 



penyakit gatal, koreng, dan rabun serta tidak melihat, mereka langsung meminta 

air tempayan ikan patin kepada keturunan nelayan yang berada di Kelurahan 

Mendawai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan, 

masyakarat kabupaten tetangga pun banyak yang meminta air tempayan tersebut. 

Ajaib, penyakit yang diderita pun sembuh. Entahlah, hanya Tuhan Yang Maha 

Esa yang mengetahui akan hal tersebut. 

Demikian cerita rakyat tentang “Kutukan Ikan Patin dan Tempayan 

Ajaib”. Cerita ini bersumber dari keturunan nelayan yang masih menyimpan 

tempayan ikan patin tersebut. Di dalam cerita rakyat tersebut ada beberapa 

alur/bagian yang saya perpanjang. Tujuannya agar membuat pembaca menjadi 

tertarik. Mohon maaf apabila di dalam cerita rakyat ini ada kata-kata yang 

menyinggung dan menyakiti hati pembaca semua. Niat saya hanya untuk 

melestarikan cerita rakyat Sukamara. Semoga cerita rakyat ini bermanfaat dan 

memiliki tempat dihati pembaca semua. Sekian dan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sekilas tentang Tempayan Ikan Patin 

 

 Tempayan ikan patin masih ada sampai sekarang. Tempayan tersebut 

sudah pecah, dan yang ada hanya pecahannya. Sekarang, pecahannya itulah yang 

digunakan untuk pengobatan. 

 Tempayan tersebut pecah ketika digunakan untuk acara mandi bunting 

(hamil) tujuh bulanan oleh seorang warga Sukamara beberapa puluh tahun yang 

lalu. Tidak tahu juga, apa penyebab yang membuat tempayan tersebut menjadi 

pecah. Pada saat acara mandi bunting (hamil) tersebut, hari sangat cerah dan tidak 

ada tanda-tanda akan turun hujan. ketika tempayan pecah, seketika itu juga, hari 

langsung berubah menjadi mendung, hujan dan berangin. Guntur berdentum dan 

kilat menyambar-nyambar. Warga Sukamara menganggap hal tersebut sangat 

ajaib. 

 Untuk cara pengobatannya, pecahan tempayan itu direndam ke dalam air 

dalam waktu sehari semalam. Kemudian airnya diberikan kepada warga yang 

terkena penyakit tersebut. Bisa dengan cara diminum dan dioleskan di tempat 

yang sakit. Menurut keturunan nelayan tersebut, tidak hanya warga Kabupaten 

Sukamara, warga kabupaten lain pun banyak yang meminta air tersebut. 

Keturunan nelayan tidak mematok upah. Mereka hanya meminta sebuah jarum 

jahit. Jarum jahit ini wajib diberikan oleh warga yang meminta air tersebut. 

Karena kalau tidak diberi, kelopak mata dari keturunan nelayan menjadi gatal. 

Keturunan nelayan ini ikhlas menolong warga tersebut seperti apa yang 

dipetuahkan nenek moyang mereka terdahulu. 

 

 


