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Dalam budaya Eropa, Punakawan mungkin bisa disetarakan dengan Jester (Inggris), 
atau Hofnarr (Jerman). Mereka adalah para pengiring kesatria, pangeran atau raja. 
Fisik punakawan biasanya tidak ideal, cenderung buruk rupa, ada yang gendut, kurus 
tinggi, hidung sangat panjang, pincang dan seterusnya. Dalam cerita-cerita Nusantara, 
Punakawan adalah tokoh yang menjadi pembantu dari para ksatria. Punakawan 
menghibur ksatria atau raja, menjadi teman, penasehat dan bahkan memperingatkan 
bila junjungannya melakukan kesalahan. Dalam cerita wayang1 dan Panji, atau cerita-
cerita lain yang memiliki latar belakang sejarah, punakawan biasanya muncul. 
Punakawan yang paling populer yaitu Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong yang 
muncul dalam kisah Mahabharata versi Nusantara (Indonesia). Epik Mahabharata, 
yang menceritakan konflik dan perang antara Pandawa dan Kurawa, sudah menjadi 
bagian dari kekayaan kesusatraan Nusantara hingga sekarang. Dalam kisah 
Mahabharata versi India, tidak ditemukan adanya Punakawan. Dalam pembahasan ini, 
Punakawan yang dimaksud yaitu punakawan yang muncul di epik Mahabharata. 
 

Asal usul Punakawan 
Semar, yang digambarkan sebagai “bapak” dari Petruk, Gareng, dan Bagong, 
sebenarnya adalah dewa yang karena suatu kesalahan menjadi berubah wujudnya 
menjadi seperti yang digambarkan di cerita-cerita wayang di Jawa. Untuk memahami 
siapa Semar dan “anak-anak”nya ini perlu diketahui silsilah para dewa menurut 
kepercayaan Jawa.  

 
 

                                                
1 Istilah “wayang” pada awalnya adalah istilah yang merujuk kepada suatu bentuk 
seni pertunjukan boneka. Kemudian karena cerita yang dibawakan oleh pertunjukan 
boneka tersebut sebagian besar adalah cerita yang diambil dari epos Mahabharata dan 
Ramayana maka di Indonesia, bila kita menyebut “cerita wayang” yang dimaksudkan 
adalah cerita tentang Mahabaharata atau Ramayana.  



 
 
 

Proses penciptaan Sang Hyang Batar Ismaya, Sang Hyang Batara Antiga, dan Sang 
Hyang Batara Guru sangat unik. Ketiganya diciptakan Sang Hyang Wening melalui 
satu telur. Telur tersebut kemudian diremas dan pecah menjadi 3 bagian, dan semua 
bagian melayang-layang. Bagian pertama adalah kulit atau cangkang telur yang 
walaupun remuk dan retak-retak tetapi tetap melayang-layang, begitu juga bagian isi 
yaitu putih telur dan kuning telur, akan tetapi pada awalnya bagian putih telur dan 
kuning telur masih menyatu dan tersambung. Kemudian oleh Sang Hyang Wening, 
bagian cangkang telur disabda menjadi sosok yang bernama Batara Antiga atau nama 
lainnya adalah Teja Mantri. Setelah itu putih telur dan kuning telur dipisah oleh Sang 
Hyang Wening. Bagian putih telur disabda menjadi sosok yang bernama Batara 
Ismaya sedangkan bagian kuning telur yang masih melayang-layang kemudian 
ditangkap dan disabda menjadi sosok yang bernama Batara Manik Maya. Ketiganya, 
yaitu Batara Antiga, Batara Ismaya dan Batara Manik Maya berparas sangat tampan 
dan tinggal rukun di Kahyangan. 
 

Sang Hyang Ogra Pesti
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Sang Hyang Wening merasa sudah saatnya setelah jagad (alam semesta) diciptakan, 
harus ada hirarki keseluruhan untuk menata alam semesta ini. Untuk memimpin 
jalannya kehidupan Alam Semesta akan dipilih pimpinan yang bergelar Ratu Tri Loka 
Buwana (Tri = tiga, Loka = tempat, Buwana = dunia) yang menguasai 3 dunia; 
Arcapada (Bumi, dunia di mana manusia tinggal), Madyapada (dunia gaib), dan 
Mayapada (Kadewatan, dunia luhur tempat mulai dari Hapsara-Hapsari sampai 
Batara-Batari). Maka sebelum dipilih siapa yang layak untuk menjadi Ratu Tri Loka 
Buwana, Sang Hyang Wening mencipta Kahyangan Jong Giri Saloka tempat bakal 
Ratu Tri Loka Buwana menetap dan mengatur Alam Semesta. Kahyangan Jong Giri 
Saloka ini terletak di bawah Kahyangan Alang- Alang Kumitir dan di atas Kahyangan 
Manik Maninten. Dua putra dari Sang Hyang Wening, yaitu Sang Hyang Batara 
Antiga dan Sang Hyang Batara Ismaya sangat meminati posisi Raja Tri Loka Buwana 
tersebut, maka kemudian disepakatilah antar mereka berdua untuk adu kesaktian guna 
membuktikan siapa yang lebih layak menjadi Raja Tri Loka Buwana. 
Bentuk adu kesaktian itu adalah lomba memakan atau menelan Jamur Dwipa (bentuk 
gunung yang sangat besar). Siapa yang berhasil akan menjadi Raja Tri Loka Buwana. 
Sang Hyang Batara Antiga menelan Jamur Dwipa, tetapi gagal dan mulut dari Sang 
Hyang Batara Antiga robek. Kemudian giliran Sang Hyang Batara Ismaya mencoba 
menelan Jamur Dwipa, walaupun berhasil ditelan tetapi tidak dapat dimuntahkan 
kembali. Pada saat itulah Sang Hyang Wening rawuh dan sangat tidak berkenan 
dengan adu kesaktian yang dilakukan oleh Sang Hyang Batara Antiga dengan Sang 
Hyang Batara Ismaya. 
Sebagai bentuk sanksi dari apa yang telah mereka lakukan, maka kemudian Sang 
Hyang Wening mengeluarkan sabda yang mengunci bentuk mereka seperti saat 
mereka berusaha menelan Jamur Dwipa. Mulut dari Sang Hyang Batara Antiga robek 
dan perut dari Sang Hyang Batara Ismaya besar karena terisi Jamur Dwipa. Dalam 
wujud seperti itulah Sang Hyang Batara Antiga dikenal dengan nama Togog atau Ki 
Lurah Togog, sedang Sang Hyang Batara Ismaya dikenal dengan nama Semar atau Ki 
Lurah Semar. Kemudian Sang Hyang Wening menunjuk Sang Hyang Batara Manik 
Maya menjadi Raja Tri Loka Buwana karena tidak ikut dalam adu kesaktian, hanya 
menjadi penonton saja. Sang Hyang Batara Manik Maya merasa sangat gembira 
apalagi sekarang di antara tiga bersaudara Sang Hyang Batara Manik Mayalah yang 
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wajahnya paling tampan. Kesombongannya itu tak luput dari perhatian Sang Hyang 
Wening, maka kemudian disabdalah sehingga wajah dari Sang Hyang Manik Maya 
menjadi buruk rupa. Hukuman ini sebagai peringatan untuk tidak mempunyai sifat 
sombong. Sebagai Raja Tri Loka Buwana, Sang Hyang Batara Manik Maya bergelar 
Sang Hyang Batara Guru, atau dikenal juga dengan nama Sang Hyang Syiwa atau 
Sang Hyang Jagad Pratingkah.  

Sang Hyang Wening kemudian menugaskan Ki Lurah Togog dan Ki Lurah Semar 
untuk menjadi pemomong bagi umat manusia di Arcapada. Ki Lurah Togog menjadi 
pemomong umat manusia di belahan Barat dan Utara dari Arcapada, sedangkan Ki 
Lurah Semar menjadi pemomong untuk umat manusia di belahan Timur dan Selatan 
dari Arcapada. Karena mereka berdua masing-masing memerlukan teman dalam 
perjalanan mereka menjadi pemomong di Arcapada, maka kemudian Ki Lurah Togog 
menciptakan teman seperjalanannya yang bernama Sarawita atau dikenal dengan 
nama lain Bilung. Ki Lurah Semar juga menciptakan teman seperjalanan yang 
diambil dari bayangannya sendiri yang diberi nama Bagong. Adapun, Petruk dan 
Gareng berasal dari Dang Hyang (penunggu atau penjaga bumi) yang mencoba 
menguasai Kahyangan, dengan cara menyerbu Kahyangan. Kedatangan kedua Dang 
Hyang Jagad itu disambut secepat kilat dengan cara menjambak rambut keduanya 
serta dibenturkan satu sama lain sehingga mereka berubah wujud dan langsung 
tunduk kepada Ki Lurah Semar. Setelah berubah wujud, Pecuk Pecu Kilan berubah 
nama menjadi Petruk dan Cakrawangsa berubah nama menjadi Gareng. Mereka 
berdua akan mengiringi kemanapun Ki Lurah Semar Badranaya dan Bagong 
berkelana memomong umat manusia di belahan Timur dan Selatan Arcapada. 



 
 

Kisah wayang (dan punakawan) sudah muncul pada media relief candi, naskah lontar, 
seni pertunjukan wayang kulit, wayang golek, wayang orang, novel, hingga kemudian 
memasuki media seni populer seperti komik, animasi dan kemudian game, dan 
menjadi pelengkap di aplikasi media sosial.   

 
Punakawan dalam komik 

Pada awalnya, sosok Semar, Petruk, Gareng dan Bagong, seperti halnya pada 
pertunjukan wayang kulit, muncul dalam komik bergenre wayang. Struktur cerita 
komik wayang sebagian besar menggunakan struktur wayang golek. Hal itu 
disebabkan karena komik wayang sangat banyak diterbitkan di Bandung Jawa Barat. 
Sebab lain adalah karena sebagian pencerita untuk komik wayang terbitan Bandung 
adalah dalang wayang golek, setidaknya merupakan pennggemar seni pertunjukan 
wayang golek. Perlu dicatat bahwa RA Kosasih, pelopor komik wayang Indonesia, 
membuat ceritanya berdasarkan Mahabharata versi India. Beliau tidak memasukkan 
punakawan dalam alur ceritanya. Sementara, tokoh pelopor komik wayang lain 
seperti A. Rosadhy, S. Ardisoma dan Oerip S. memunculkan punakawan. Peran dan 
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fungsi punakawan dalam komik wayang tidak jauh berbeda dengan seni pertunjukan 
wayang yang lain. Sosok dan perilaku punakawan dalam media manapun selalu 
berfungsi membuat cerita menjadi lucu, dan menghibur dengan percakapan-
percakapan. Peran dari karakter punakawan sendiri dalam alur cerita adalah menjadi 
tokoh yang mengingatkan tentang kebenaran yang harus dijalani oleh tokoh yang 
dilayaninya, yaitu kesatria Raden Arjuna.  

Contoh: 
 

 
 

Kemudian, Punakawan muncul sendiri terlepas dari dunia wayang. Komik karya Indri 
Sudono, merupakan komik pertama yang memunculkan tokoh Petruk Gareng, dan 
kadang Bagong. Semar hamper tidak pernah muncul dalam komik ini. Latar ceritanya 
suasana desa dan kota di Indonesia “modern”. Petruk dan Gareng memakai pakaian 
yang sesuai dengan masa komiknya dibuat, celana jin, t shirt, kemeja dan lain-lain. 
Tentang pakaian, memang saat mereka masih di dunia wayang terkadang si seniman 
memakaikan mereka pakaian yang terlepas dari jagad wayang. Mereka sudah 
dipakaikan pakaian yang “modern”, misalnya seperti yang dilakukan oleh seniman 
Oerip S. Di dunia modern ini punakawan seperti kehilangan junjungannya. Mereka 
bertingkah seenaknya bebas berkomentar terhadap situasi sosial, bahkan larut dalam 
kehidupan yang seharusnya dikritik. Keberadaan komik petruk gareng karya Tatang S 
dan pengikutnya itu sendirilah yang menjadi kritik bagi kita karena fungsi dan peran 
petruk gareng di saat yang paling kini merupakan cerminan dari kehidupan 
kebudayaan kita: hantu, dan seks. Itu karena mereka tidak lagi memiliki tujuan hidup, 
tidak ada lagi kesatria yang patut diikuti dan diperingatkan tentang jalan kebenaran 
yang harus diambil. Mereka bahkan seperti gamang mengkritik lawan politik 
(keluarga Miring) 
 

 


