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    DESKRIPSI OBYEK STUDI 

 

1. Pakeliran Wayang Kulit 

 Wayang adalah seni pertunjukan berupa drama yang khas. Seni 

pertunjukan ini meliputi seni suara, seni sastra, seni musik, seni tutur, seni rupa, 

dan lain-lain. Ada pihak beranggapan, bahwa pertunjukan wayang bukan sekedar 

kesenian, tetapi mengandung lambang-lambang keramat (Sri Mulyono, 1983 :13).

 Wayang sebagai penggambaran alam pikiran Orang Jawa yang dualistik. 

Ada dua hal, pihak atau kelompok yang saling bertentangan, baik dan buruk, lahir 

dan batin, serta halus dan kasar. Keduanya bersatu dalam diri manusia untuk 

mendapat keseimbangan. Wayang juga menjadi sarana pengendalian sosial, 

misalnya dengan kritik sosial yang disampaikan lewat humor. Fungsi lain adalah 

sebagai sarana pengukuhan status sosial, karena yang bisa menanggap wayang 

adalah orang terpandang, dan mampu menyediakan biaya besar.Wayang juga 

menanamkan solidaritas sosial, sarana hiburan, dan pendidikan 

(Sumaryoto,1990:2). Secara umum, pengertian wayang adalah suatu bentuk 

pertunjukan tradisional yang disajikan oleh seorang dalang, dengan menggunakan 

boneka atau sejenisnya sebagai alat pertunjukan (Sedyawati,1983: 59 ).   

 Kata purwa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti pertama, yang 

terdahulu, atau yang dulu. Zaman purwa berarti zaman dahulu, dan wayang purwa 

berarti wayang pada zaman dahulu. Menurut Brandes, kata purwa berasal dari 

mata rantai kata parwa, berarti bab-bab dalam Mahabharata. Hazeu menyetujui 

hal tersebut, karena kata purwa sesuai dengan gejala metatesis yang dikategorikan 

sebagai purwa (Sri Mulyono,1982:10).      

 Asal usul mengenai wayang ini, di dunia ada dua pendapat. Pertama, 

pendapat bahwa wayang berasal dan lahir pertama kali diPulau Jawa, tepatnya di 

Jawa Timur. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh para peneliti dan 

ahli-ahli bangsa Indonesia, juga merupakan hasil penelitian sarjana-sarjana Barat. 



Di antara parasarjana Barat yang termasuk kelompok ini, adalah Hazeau, 

Brandes,Kats, Rentse, dan Kruyt. Alasan mereka cukup kuat. Di antaranya, bahwa 

seni wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi 

bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Punakawan, tokoh terpenting dalam 

pewayangan, yakni Semar, Gareng, Petruk, Bagong, hanya ada dalam 

pewayangan Indonesia, dan tidak di negara lain. Selain itu, nama dan istilah teknis 

pewayangan, semuanya berasal dari bahasa Jawa (Kuna), dan bukan bahasa lain 

(Amir,1994: 23).       

 Wayang sebenarnya pertunjukkan yang mengungkapkan dan 

memperagakan pengalaman religius yang merangkum bermacam-macam unsur 

lambang berupa bahasa, gerak, suara atau bunyi, warna, dan rupa. Dalam sejarah 

kehidupan religius Jawa isi wayang tersebut mengilhami dan masuk dalam 

kehidupan religius atau kepercayaan Orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa 

bahkan menghubungkan bahwa mereka adalah keturunan dari tokoh-tokoh 

wayang tersebut, misalnya Raja Parikesit (keturunan terakhir dari Pandawa) 

dianggap menurunkan raja-raja yang memerintah di Kediri sampai dengan 

kekuasaan Prabu Jayabaya. Struktur dasar cerita wayang diambil dari wiracarita 

India, Mahabarata dan Ramayana, tetapi seluruh kerangka mitologi mengenai 

dewa-dewa telah terjadi penambahan dan bersifat pribumi. Para tokoh dalam 

wiracarita tersebut dianggap leluhur Orang Jawa dan bersemayam di Jawa. Di 

kawasan Jawa pedalaman terdapat keyakinan bahwa istana Gathutkaca, 

Pringgondani, terletak dekat Tawang Mangu, Baladewa bertapa di gua samping 

Grojogan Sewu; Pandawa membangun istana di tempat pengasingan mereka pada 

dataran tinggi Dieng; dan Semar memasang tumbal yang mampu mengurangi 

kekuatan jahat pulau Jawa di Gunung Tidar, dekat Magelang (Stange, 1998:5-13). 

Pada wayang, mulai dari dalang, alat pertunjukkan, dan bentuk-bentuk boneka 

wayang (tokoh, lakon, dan isi ceritera) sampai dengan arah pewarnaan dari 

boneka wayang, mengandung makna simbolisme yang mempengaruhi kehidupan 

budaya Jawa. Simbolisme merujuk pada keterkaitan antara jagad cilik 

(mikrokosmos) dan jagad gede (makrokosmos), serta struktur alam batin dan 

dunia fisik yang ada di dalamnya. Dalam Kitab Centhini karya pujangga Kyai 



Yasadipura dari Surakarta, berupa syair macapat, tertulis perumpamaan bahwa 

orang yang sempurna membuat wayang sebagai lambang yang sesungguhnya 

menunjuk pada Tuhan. Dalang dan wayang merupakan gambaran aneka ragam 

perbuatan Tuhan. Kelir adalah dunia yang dapat dilihat, boneka wayang yang 

disusun bersebelahan adalah berbagai kategori ciptaan Tuhan. Batang pisang yang 

dipakai untuk menancapkan wayang adalah permukaan bumi. Blencong 

merupakan lampu kehidupan. Gamelan melambangkan harmonisasi peristiwa-

peristiwa di dunia (Sri Mulyono, 1983:46). Pada lakon wayang, misalnya Petruk 

Dadi Ratu, Kresna Duta, Begawan Cipta Ning, Dewa Ruci dan lain sebagainya, 

terkandung makna simbolisme yang tinggi bagi kehidupan, karena lakon tersebut 

melambangkan jalan hidup, nilai-nilai religius, sosial, politik dan melukiskan 

berbagai peristiwa hidup manusia. 

4.1 Gaya / Pakem Pakeliran Wayang Kulit  

 

Pertunjukan wayang kulit pada awalnya merupakan bentuk upacara 

keagamaan atau upacara yang berhubungan dengan kepercayaan untuk memuja 

‘Hyang’ yang dikerjakan pada malam hari. Upacara ini dipimpin oleh seorang 

medium yang disebut  Syaman atau dikerjakan sendiri oleh kepala keluarga. 

Maksud diadakannya upacara adalah untuk memanggil roh nenek moyang guna 

dimintai pertolongan dan restu apabila dalam sebuah keluarga itu akan memulai 

atau telah selesai melaksanakan suatu tugas. Pertunjukan yang dilangsungkan 

masih sangat sederhana. Cerita yang disajikan diambil dari cerita leluhur mereka. 

Pertunjukan ini semakin berkembang dalam waktu yang cukup lama. Istilah 

syaman  tidak digunakan lagi. Sebagai gantinya digunakan istilah  dalang. Selain 

itu terdapat berbagai peralatan yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan 

yaitu adanya penyanyi (pesinden).  

Demikian juga dalam cerita, diambil dari cerita Mahabrata dan Ramayana. Di 

Yogyakarta sejak masa pemerintahan Hamengkubuwono I banyak dalang yang 

mengabdi pada kraton yang berpengaruh dalam membangun seni pedalangan gaya 

Yogyakarta yang lebih dikenal dengan gaya Mataram. Pada masa Hamengku 



Buwono V ditulis kitab lakon wayang gaya Yogyakarta yaitu Kitab 

Purwakandha.
1
 Kitab ini kemudian menjadi  pakem atau  babon wayang kulit 

gaya Yogyakarta.
2
 Usaha perbaikan dan penyempurnaan wayang kulit terus 

dilakukan oleh pihak kraton. Keberadaan wayang kulit pada 1920-an sampai akhir 

1930-an mendapat ‘saingan’ dari wayang orang yang pada masa itu mencapai 

zaman keemasan. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII yang menyukai seni sangat 

memperhatikan wayang orang, bahkan beliau berhasil menciptakan  beberapa  

lakon.  Pada masa itu wayang orang begitu populer di  kalangan  istana,  bahkan  

sering digunakan untuk menyambut kedatangan tamu penting sehingga lingkup 

perkembangannya masih terbatas di kalangan  istana.  Namun  demikian wayang 

kulit masih tetap dipertunjukkan di kalangan istana terutama untuk acara  wiyosan 

dalem (hari kelahiran raja) dan setelah upacara Garebeg selesai yang dikenal 

dengan  bedhol songsong.
3
 Begitu besar perhatian Hamengku Buwono VIII 

terhadap wayang orang, tetapi tidak mengesampingkan wayang kulit. Sebenarnya  

keduanya  mempunyai kaitan erat, sebab cerita yang dipakai dalam wayang orang 

diambil dari cerita dalam wayang kulit, demikian juga dengan pakaian yang 

dikenakan. Ada keprihatinan Sultan akan terjadi penurunan kualitas dalang di 

wilayah Yogyakarta pada masa itu. Atas inisiatif Djajadipuro didirikanlah seko-

lah dalang yang dinamakan Habirandha yang  merupakan  kepanjangan  dari 

Hamurwani Biwara Rancangan Dalang  pada Minggu Wage tanggal 5 Muharram 

tahun Be 1856 atau tahun 1925.
4
 Adanya sekolah dalang tersebut menjadi era baru 

dalam perkembangan seni pedalangan. Seni pedalangan menjadi bersifat formal 

                                                             
1  Sri Mulyono, Wayang, Asal-usul, Filsafat, danMasa Depannya. Jakarta: PT Gunung Agung, 

1982, hlm. 92. 
2  Pakem atau babon adalah suatu kumpulan aturan dalam memainkan pertunjukan wayang kulit 

yang disusun  

dalam satu buku atau tulisan. Aturan itu berkaitan  dengan  sabetan (cara memainkan wayang),  
suluk  (lagu-lagu yang dinyanyikan oleh dalang), dan bentuk dari wayang itu sendiri. Terdapat dua 

gaya besar wayang kulit di Jawa yaitu gaya Yogyakarta yang terkenal dengan gaya Mataram dan 

gaya Solo/Surakarta. Kedua gaya ini berkembang di masing masing wilayah, namun yang banyak 

berkembang ke wilayah di luar adalah gaya Solo. Gaya Solo dianggap lebih mudah dan enak 

didengarkan dibanding gaya Yogyakarta. 
3 Bedhol Songsong adalah upacara yang diselenggarakan setelah upacara Garebeg selesai yang 

ditandai dengan pencabutan payung dan dilanjutkan dengan pergelaran wayang kulit sebagai tanda 

bahwa acara Garebeg  telah selesai. 
4  Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756 – 7 Oktober 1956,  Jogjakarta: Panitia Peringatan 

Kota Jogjakarta, 1956, hlm. 98 



dengan mata pelajaran yang terjadwal yang bersumber pada Kitab Purwakandha. 

Pada masa sebelumnya dalang hanya belajar berdasar pada tradisi lisan yang 

diperoleh dari kakek atau orang tuanya sendiri, dan dengan berguru pada dalang 

yang mempunyai kemampuan lebih. Tradisi lisan ini juga masih berjalan terutama 

dalang di pedesaan.         

 Gaya atau pakem pakeliran dibagi menjadi gaya pakeliran Yogyakarta dan 

gaya pakeliran Surakarta Masing-masing gaya memiliki semacam aturan-aturan 

atau waton yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi penganutnya. 

Untuk membedakan antara gaya satu dengan lainnya, dapat ditinjau dari unsur 

garap pakeliran seperti sabet (gerak), catur (bahasa) dan iringan (karawitan) 

termasuk sulukan. Sulukan adalah lagu vokal dalang untuk memberikan efek 

suasana tertentu di dalam pertunjukan wayang, yang memiliki peran sangat 

penting, sebagai pemantap, pemanis, penguat, dan pembangun suasana adegan (B. 

Murtiyoso, 1982/1983:25). Suasana adegan yang dimaksud meliputi suasana 

gembira,lega (tenang) damai, sedih, mangu, emeng, marah, prenes (cinta kasih), 

greget (terkejut), dan lain sebagainya. Menurut Soedarsono, seperti yang dikutip 

Kasidi, bahwa sulukan dalam pertunjukan wayang mampu mewarnai peristiwa 

lakon yang disajikan oleh dalang (Soedarsono,1984:1985). Pihak lain mengatakan 

bahwa sulukan merupakan fragmen puisi klasik yang biasa digunakan dalam 

pertunjukan wayang (Clara Brakel, 1981;15). Dalam pertunjukan wayang tradisi 

gaya Surakarta terbagi atas tiga pathet, yaitu Paathet Nem,Pathet Sanga, dan 

Pathet Manyura. Pathet Nem mepunyai nada dasar 2(gulu, Pathet Sanga 

mempunyai nada dasar 5(lima) atau 1(barang), sedangkan Pathet Manyura 

memiliki nada dasar 6 (nem). Kedudukan pathet ini sangat penting kaitannya 

dengan sulukan, melalui grimingan dalang dengan mudah menyesuaikan nada 

dalam melakukan sulukan, agar tidak salah dalam menentukan angkatan suluk. 

Pathet yang dimaksud dalam hal ini adalah selain disebut batasan wilayah 

gending,juga sebagai penunjuk nada dasar pada sulukan biasanya disebut 

grimingan dan atau tintingan instrumen gender.  

 



Pertunjukan wayang yang tersebar luas ke berbagai daerah itu, menimbulkan 

bermacam gaya, antara lain gaya Surakarta dan Yogyakarta. Perupaan wayang 

kulit sebagai peraga pertunjukan dari kedua gaya tersebut ternyata tidak hanya 

dari segi dimensi dan proporsi bentuk, melainkan juga banyak unsur lain yang 

membedakannya. Perbedaan perupaan wayang dari kedua gaya pada sejumlah 

tokohnya bahkan tampak sangat tajam sehingga masing-masing memiliki identitas 

dan penampilan yang berlainan. Penggambaran atribut dan irah-irahan, jenis 

busana, aksesori, pola muka, lengan dan tangan sampai kaki, serta tatah 

sungging wayang memiliki kontribusi yang nyata terhadap perbedaan perupaan 

kedua gaya wayang itu ( Haryanto, 1992:58).  

 

1.2  Lakon 

Seperti dimaklumi dalam dunia pertunjukan wayang kulit purwa yang lazim 

disebut pakeliran adalah salah satu cabang seni pertunjukan tradisional 

bermedium ganda yang perwujudannya merupakan jalinan berbagai unsur, yaitu 

lakon, sabet (seluruh gerak wayang), catur (wacan berupa narasi dan cakapan), 

karawitan dan iringan (sulukan, dodogan-keprakan). Jika  orang melihat sebuah 

pertunjukan wayang, sebenarnya yang dilihat adalah pertunjukan lakon. Dengan 

demikian kedudukan lakon di dalam pakeliran sangat vital sifatnya. Melalui 

garapan lakon akan terungkap nilai-nilai kemanusian yang dapat memperkaya 

pengalaman kejiwaan. 

Istilah lakon ternyata mengandung cakupan pengertian yang cukup luas. Kata 

lakon tidak saja dikenal di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara terdapat beberapa 

genre pertunjukan yang menggunakan kata lakon pula, nama-nama lakon seperti 

di Thailand ada lakon nai, lakon nang nai, lakon nok, lakon jatri dan lakon 

dukdamban, sedangkan di Kamboja terdapat lakon kawl dan lakon bassac, 

sehingga kata lakon tidak hanya terdapat di Indonesia tetapi ada juga dibagian 

negara lain (Brandon,1989:5). Dikalangan pedalangan pengertian lakon sangat 

tergantung dari konteks pembicaraanya. Lakon dapat diartikan alur cerita, hal ini 

tampak pada ungkapan bahasa Jawa yang berbunyi “ lakone kepriye,lakone apa 

dan lakone sapa?” Dari ungkapan pertama menunjukkan bahwa lakon diartikan 



sebagai jalan cerita, kemudian dari ungkapan kedua berarti judul cerita, sedangkan 

ungkapan terakhir diartikan sebagi tokoh utama dalam cerita (Kuwato,1990:6).  

       

4.3 Makna Lakon 

Orang Jawa yang memilih sebuah repertoar lakon untuk disajikan dalam 

perhelatan apapun hampir selalu mengharap keselamatan dan anugerah Sang 

Maha Pencipta. Sajian suatu repertoar lakon dalam pertunjukan wayang 

khususnya untuk keperluan hajatan seperti khitan,perkawinan, politik dan lain-lain 

dipersyaratkan agar lakon yang dipentaskan dapat membawa tuah baik  terhadap 

keluarga atau lingkungan penanggap wayang. Hal ini berkaitan dengan 

kepercayaan Jawa bahwa peristiwa yang terjadi diatas kelir akan berpengaruh 

terhadap kehidupan senyatanya (V.M. Clara Van Groenendael,1987:165). Dengan 

demikian dalam perhelatan keluarga tidak akan dipentaskan repertoar lakon yang 

menggambarkan peristiwa kesengsaraan,seperti: Anoman Obong, Pandhu Papa, 

Bharathayuda dan sejenisnya. Sebaliknya akan dipilih lakon yang disesuaikan 

dengan hajatnya, seperti : hajat mitoni disajikan lakon kelahiran , lakon 

perkawinan disajikan lakon raben, lakon jenis wahyu dan lakon politik atau 

kenegaraan disajikan lakon keraton. 

 

4.4  Petruk sebagai Punakawan 

Sebelum  membahas mengenai sosok Punakawan, terlebih dulu kita kupas arti 

dari Punakawan. Kata Punakawan juga bisa disebut Panakawan. Panakawan 

terdiri dari kata Pana = Memahami ; Kawan;Teman. Teman dalam hal ini yang 

dimaksud adalah teman hidup yang senantiasa mendampingi kita. Secara tersirat, 

keempat sosok Punakawan itu merupakan gambaran dari pemahaman Kawruh 

Kejawen,SedulurPapat,LimaPancer.  Keempat sosok Punakawan tersebut sangat 

terkenal, mereka antara lain Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Mereka 

digambarkan sangat setia mengawal kemana pun ksatria yang menjadi tuannya 

pergi. Tuan dari Panakawan yang sering dikawal adalah Arjuna. Umumnya, para 

Panakawan mengiringi kemana pun Arjuna pergi untuk melakukan tapa brata. 



Punakawan adalah karakter yang khas dalam wayang Indonesia. Mereka 

melambangkan orang kebanyakan. Karakternya mengindikasikan bermacam-

macam peran, seperti penasihat para ksatria, penghibur, kritisi sosial, badut 

bahkan sumber kebenaran dan kebijakan. Dalam wayang Jawa karakter 

punakawan terdiri atas Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Didalam karakter itu 

menggambarkan bagaimana sifat dan watak manusia dalam kehidupan didunia ini. 

Tokoh-tokoh pewayangan tersebut menjadi tonggak yang utama dalam dunia 

pewayangan karena sebagaimana kita ketahui dalam dunia pewayangan ada 

bersikap buruk dan bersifat baik, disinilah punakawan yaitu Semar, Gareng , 

Semar dan Petruk menjadi penetralan dan tauladan kepemimpinan bagi 

masyarakat bahkan raja-raja didalam keraton.     

 Semar adalah pengasuh dari Pendawa. Alkisah, ia juga bernama Hyang 

Ismaya. Mekipun ia berwujud manusia jelek, ia memiliki kesaktian yang sangat 

tinggi bahkan melebihi para dewa dan para raja-raja. Walaupun hanya sebagai 

seorang abdi dalem yang  melayani para raja-raja namun Semar sangat dihormati 

dan disegani. Teladan kepemimpinan yang sangat baik bagaimana menjadi 

seorang pemimpin dan rakyat yang saling bekerja sama dengan baik dalam 

membangun sebuah kenegaraan yang baik dan dapat memajukan negara. Gareng 

adalah anak Semar yang berarti pujaan atau didapatkan dengan memuja. 

Nalagareng adalah seorang yang tak pandai bicara, apa yang dikatakannya 

kadang- kadang serba salah. Tetapi ia sangat lucu dan menggelikan. Ia pernah 

menjadi raja di Paranggumiwang dan bernama Pandubergola. Ia diangkat sebagi 

raja atas nama Dewi Sumbadra. Ia sangat sakti dan hanya bisa dikalahkan oleh 

Petruk.         

 Bagong berarti bayangan Semar. Alkisah ketika diturunkan ke dunia, 

Dewa bersabda pada Semar bahwa bayangannyalah yang akan menjadi temannya. 

Seketika itu juga bayangannya berubah wujud  menjadi  Bagong. Bagong itu 

memiliki sifat lancang dan suka berlagak bodoh. Ia juga sangat lucu. Petruk anak 

Semar yang bermuka manis dengan senyuman yang menarik hati, pandai 

berbicara, dan juga sangat lucu.  Ia suka menyindir ketidakbenaran dengan 

lawakan-lawakannya.  Petruk pernah menjadi raja di negeri Ngrancang Kencana 



dan bernama Prabu Kantong Bolong. Dikisahkan ia melarikan ajimat Kalimasada. 

Tak ada yang dapat mengalahkannya selain Semar.    

 Petruk memiliki peran yang cukup menonjol di samping cara berbicaranya 

seperti satria, Beda dengan Gareng atau Bagong yang disengaukan oleh Sang 

Dalang, maka Petruk berbicara lantang dan terkadang kelewat berani.Lakon yang 

digemari adalah Petruk jadi Ratu. Dalam lakon ini Petruk mendapat kesempatan 

menemukan pusaka " Jamus Kalimasada " milik Prabu Darmakusuma atau 

Puntadewa yang meninggalkan pemiliknya karena sang pemilik meninggalkan 

amalan-amalan yang menjadi syaratnya.      

   Gambar.1  (Punakawan) 

  

  

(Sumber: Tempointeraktif- BontangKreatif.com) 

 

Semar, Bagong dan Petruk merupakan sebuah teladan tokoh yang unik dalam 

sebuah cerita pewayangan dimana disatu sisi mereka merupakan dewa yang 

menjelma sebagai seorang abdi dalem atau pengikut para Pandawa dalam 

memerintah keraton dengan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh para 

pemimpin atau raja. Banyak hal yang dapat diambil dari filosofi wayang. Secara 

tersirat empat sosok Punakawan memiliki arti filosofis yang tinggi. Dalam 

berbagai cerita di wayang, Punakawan adalah merupakan empat sosok yang 

memiliki kesetiaan tinggi pada bendaranya (tuannya). Mereka selalu mengawal 

kemanapun bendaranya pergi dan menurut apa yang dilakukan bendaranya dalam 

jalan yang benar, dan mengingatkan ketika  para bendara melakukan hal yang 



buruk. Mereka adalah tokoh multi-peran yang dapat menjadi penasihat para 

penguasa/ksatria bahkan dewa, penghibur, kritikus hingga menjadi penyampai 

kebenaran dan kebajikan. Dari mereka kita dapat banyak mengambil hikmah 

bahkan dengan tanpa terasa sebenarnya menertawakan diri sendiri. 

Karakter Punakawan ini memang tidak ada dalam versi asli mitologi Hindu 

epik Mahabarata dari India. Punakawan adalah modifikasi atas sistem penyebaran 

ajaran-ajaran Islam oleh Sunan Kalijaga dalam sejarah penyebarannya di 

Indonesia terutama di Pulau Jawa. Walaupun sebenarnya pendapat ini pun masih 

diperdebatkan oleh banyak pihak. Jika melihat ke biografi karakter-karakter 

Punakawan, mereka asalnya adalah orang-orang yang menjalani metamorfosis 

(perubahan karakter yang berangsur-angsur) hingga menjadi sosok yang 

sederhana namun memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. 

4.5  Profil Petruk Dadi Ratu dalam Pewayangan  

 Petruk diadaptasi dari kata fatruk yang artinya tinggalkan yang jelek. 

Selain itu, Petruk juga sering disebut Kanthong Bolong artinya kantong yang 

berlobang. Maknanya bahwa setiap manusia harus menzakatkan hartanya dan 

menyerahkan jiwa raganya kepada Yang Maha Kuasa secara ikhlas, dan tanpa 

pamrih, seperti bolongnya kantong yang tanpa penghalang. Sejalan dengan orang 

berusaha, sikap kemantapan dan keteguhan yang tanpa pamrih dan ikhlas niscaya 

akan memberikan hasil yang terbaik. Sayangnya, banyak orang yang mengartikan 

terbaik itu adalah mendapatkan atau memperoleh sesuatu, padahal tidak 

dimaksudkan seperti hal tersebut.  

Petruk adalah anak Gandarwa (sebangsa jin), menjadi anak angkat kedua 

Semar setelah Gareng. Nama lain Petruk adalah Kanthong Bolong, artinya suka 

berderma.  Doblajaya, artinya pintar. Diantara saudaranya (Gareng dan Bagong) 

Petruklah yang paling pandai dan pintar bicara.Petruk tinggal di Pecuk Pecukilan. 

Ia mempunyai satu anak yaitu Bambang Lengkung Kusuma (seorang yang 

tampan) istrinya bernama Dewi Undanawati. Sebagai punakawan Petruk selalu 

menghibur tuannya ketika dalam kesusahaan menerima cobaan, mengingatkan 



ketika lupa, membela ketika teraniaya. Intinya bisa momong, momot, momor, 

mursid dan murakabi. 

Adapun pengertian momong, momot, momor, mursid dan murakabi, yang 

menjelaskan : 

1. Momong : Artinya bisa mengasuh. 

2. Momot : Artinya dapat memuat segala keluhan tuannya, dapat    

merahasiakan masalah. 

3. Momor: Artinya tidak sakit hati ketika dikritik dan tidak mudah bangga 

kalau       disanjung. 

4. Mursid     : Artinya pintar sebagai abdi, mengetahui kehendak tuannya. 

5. Murakabi   : Artinya bermanfaat bagi sesama. 

Petruk adalah tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa, di pihak 

keturunan/trah Witaradya. Petruk tidak disebutkan dalam kitab Mahabarata. Jadi 

jelas bahwa kehadirannya dalam dunia pewayangan merupakan gubahan asli 

Jawa. Di ranah Pasundan, Petruk lebih dikenal dengan nama Dawala atau Udel. 

Menurut pedalangan, ia adalah anak pendeta raksasa di pertapaan dan 

bertempat di dalam laut bernama Begawan Salantara. Sebelumnya ia bernama  

Bambang Pecruk Panyukilan. Ia gemar bersenda gurau, baik dengan ucapan 

maupun tingkah laku dan senang berkelahi. Ia seorang yang pilih tanding/sakti di 

tempat kediamannya dan daerah sekitarnya. Oleh karena itu ia ingin berkelana 

guna menguji kekuatan dan kesaktiannya. 

Di tengah jalan ia bertemu dengan Bambang Sukodadi dari pertapaan 

Bluluktiba yang pergi dari padepokannya di atas bukit, untuk mencoba 

kekebalannya. Karena mempunyai maksud yang sama, maka terjadilah perang 

tanding. Mereka berkelahi sangat lama, saling menghantam, bergumul, tarik-

menarik, tendang-menendang, injak-menginjak, hingga tubuhnya menjadi cacat 

dan berubah sama sekali dari wujud aslinya yang tampan. Perkelahian ini 

kemudian dipisahkan oleh Smarasanta (Semar) dan Bagong yang mengiringi 

Batara Ismaya. Mereka diberi petuah dan nasihat sehingga akhirnya keduanya 

menyerahkan diri dan berguru kepada Smara/Semar dan mengabdi kepada 



Sanghyang Ismaya. Demikianlah peristiwa tersebut diceritakan dalam lakon 

Batara Ismaya Krama. 

Karena perubahan wujud tersebut masing-masing kemudian berganti nama. 

Bambang Pecruk Panyukilan menjadi Petruk, sedangkan Bambang Sukodadi 

menjadi Gareng. Petruk mempuyai istri bernama Dewi Ambarwati, putri Prabu 

Ambarsraya, raja Negara Pandansurat yang didapatnya melalui perang tanding. 

Para pelamarnya antara lain: Kalagumarang dan Prabu Kalawahana raja raksasa di 

Guwaseluman. Petruk harus menghadapi mereka dengan perang tanding dan 

akhirnya ia dapat mengalahkan mereka dan keluar sebagai pemenang. Dewi 

Ambarwati kemudian diboyong ke Girisarangan dan Resi Pariknan yang 

memangku perkawinannya. Dalam perkawinan ini mereka mempunyai anak lelaki 

dan diberi nama Lengkungkusuma. Oleh karena Petruk merupakan tokoh 

pelawak/dagelan (Jawa), kemudian oleh seorang dalang digubah suatu lakon 

khusus yang penuh dengan lelucon-lelucon dan kemudian diikuti dalangdalang 

lainnya, sehingga terdapat banyak sekali lakon-lakon yang menceritakan kisah-

kisah Petruk yang menggelikan, contohnya lakon Petruk Ilang Pethele 

menceritakan pada waktu Petruk kehilangan kapak/pethel-nya. 

Dalam kisah  Ambangan Candi Spataharga/Saptaraga, Dewi Mustakaweni, 

putri dari negara Imantaka, berhasil mencuri pusaka Jamus Kalimasada dengan 

jalan menyamar sebagai kerabat Pandawa (Gatutkaca), sehingga dengan mudah ia 

dapat membawa lari pusaka tersebut. Kalimasada kemudian menjadi rebutan 

antara kedua negara itu. Di dalam kekeruhan dan kekacauan yang timbul tersebut, 

Petruk mengambil kesempatan menyembunyikan Kalimasada, sehingga karena 

kekuatan dan pengaruhnya yang ampuh, Petruk dapat menjadi raja menduduki 

singgasana kerajaan Lojitengara dan bergelar Prabu Welgeduwelbeh (Wel Edel 

Bey). 

 Lakon ini terkenal dengan judul Petruk Dadi Ratu. Prabu 

Welgeduwelbeh/Petruk dengan kesaktiannya dapat membuka rahasia Prabu 

Pandupragola, raja negara Tracanggribig, yang tidak lain adalah kakaknya sendiri, 

yaitu Nala Gareng. Dan  sebaliknya  Bagonglah  yang menurunkan Prabu 

Welgeduwelbeh dari tahta kerajaan Lojitengara dan badar/terbongkar rahasianya 



menjadi Petruk kembali. Kalimasada kemudian dikembalikan kepada pemilik 

aslinya, Prabu Puntadewa. 

Gambar.2   Petruk 

                  

    (Sumber: Tempointeraktif- BontangKreatif.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


