
0 
 

 

 

DISKUSI WAYANG 

LAKON GATOTKACA WINISUDA 

 

Oleh : Engkus Ruswana 

 

 

Dipaparkan dalam rangka Saresehan Anggara Kasih  

Bulan Desember 2016 

 

 

 



1 
 

Gatotkaca Winisuda 

A. Ringkasan Ceritera 

Ceritera wayang purwa dimulai dari keberadaan Sanghyang 

Wenang yang berada di kahyangan bernama Undar-andir 

Buwana, yang kemudian mempunyai keturunan Sanghyang 

Tunggal yang bersemayam di Kahyangan Langlangkumitir 

(Langlayang Kumitir). 

Dari hasil perkawinannya dengan Dewi Rakatawati (putri dari 

kahyangan Samodralaya yang bernama Rakatatama), Sanghyang 

Tunggal mempunyai tiga putra yang berasal dari sebuah telor, 

yaitu Sanghyang Ismaya (dari putih 

telor), Sanghiyang Antagajaya (dari 

kulit telor) dan Sanghyang 

Manikmaya (asal dari kuning telor). 

Dalam pewayangan dikisahkan di 

kahyangan terjadi perkelahian 

tanding siang malam tanpa henti  

antara Sanghyang Ismaya dengan 

Sanghyang Antagajaya, tiada yang 

kalah maupun menang, sehingga 

akhirnya mereka beradu kesaktian 

untuk menelan gunung. Dalam hal 

ini Antagajaya tidak mampu menelannya, bahkan mulutnya sampai robek, sedangkan Ismaya 

mampu menelannya, tetapi tidak mampu mengeluarkannya kembali, sehingga perutnya 

menjadi besar. 

Mengetahui kejadian tersebut, maka Sanghyang Tunggal menjadi marah dan mengucapkan 

supata (sumpah), sehingga Ismaya dan Antagajaya berubah wujud menjadi buruk rupa dan 

diusir turun ke Marcapada (dunia), yang kemudian berubah nama menjadi Semar Badranaya 

yang bergelar Lurah Kudapawana, dan Togog Tejamantri atau Togog Saraita, sedangkan 

Sanghyang Manikmaya tetap tinggal di Kahyangan (Mayapada dan menempati istana 

Tengguru 

Waktu turun ke dunia, Semar ditemani Cepot (S) Astrajingga yang berasal dari bayangannya 

Semar (sehingga Semar menjadi tidak lagi punya bayangan), selanjutnya Petruk/Dawala 

(dicipta dari angin), dan Gareng (dari ranting pohon/rerenteng) yang kemudian ketiganya 

diangkat menjadi anak. Semar menikahi seorang istri yang sangat cantik tiada tara bernama 

Sutiragen dan tinggal di Karangtumaritis 
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Di dunia Togog kerjanya mengabdi pada raja-raja kaya dan selalu berpindah-pindah majikan, 

sedangkan Semar mengabdi setia terhadap keluarga Pandawa turunan Pandu Dewanata, di 

Kerajaan Amarta, yang terdiri atas: 

1. Samiaji/Darmakusumah 

2. Bimasena 

3. Arjuna 

4. Nakula 

5. Sadewa 

Salah satu tokoh yang terkenal dalam pewayangan adalah Raden Gatotkaca, yaitu seorang 

kesatria perkasa yang digambarkan berotot kawat bertulang besi. Ia adalah anak Bimasena, 

ibunya bernama Dewi Arimbi. Dalam pewayangan, Gatotkaca adalah seorang raja muda di 

Pringgadani, yang rakyatnya hampir seluruhnya terdiri atas bangsa raksasa. Negeri ini 

diwarisinya dari ibunya.  

Begitu lahir di dunia, Gatotkaca yang sewaktu bayi bernama Jabang Tetuka telah membuat 

heboh, karena hingga usia 1 tahun tali pusarnya tidak bisa dipotong. Tali pusarnya tidak dapat 

diputus, walau sudah dicoba dengan berbagai macam pisau dan senjata pusaka tak mampu 

memotong tali pusar itu. Akhirnya keluarga Pandawa sepakat menugasi Arjuna (adik 

Bimasena) mencari senjata ampuh untuk keperluan itu. Selanjutya  Arjuna  pergi bertapa 

untuk mendapatkan petunjuk dewa demi menolong nasib keponakannya itu. Pada saat yang 

sama Karna, panglima Kerajaan Hastina juga sedang bertapa mencari senjata pusaka. 

Sementara itu para dewa pun tahu peristiwa itu, sehingga untuk menolongnya Batara Guru 

mengutus Batara Narada turun ke bumi membawa senjata pemotong tali pusar Gatotkaca 

untuk diserahkan kepada Arjuna. Namun Batara Narada membuat kekeliruan, karena wajah 

keduanya mirip, Batara Narada selaku utusan kahyangan memberikan senjata Kontawijaya 

kepada Karna, bukan kepada Arjuna. Setelah menyadari kesalahannya, Narada pun menemui 

Arjuna yang sebenarnya. Arjuna lalu mengejar Karna untuk merebut senjata Konta. 

Pertarungan pun terjadi. Karna berhasil meloloskan diri membawa senjata Konta, sedangkan 

Arjuna hanya berhasil merebut sarung pembungkus pusaka tersebut. Namun sarung pusaka 

Konta terbuat dari Kayu Mastaba yang ternyata bisa digunakan untuk memotong tali pusar 

Tetuka. 

Akan tetapi keajaiban terjadi. Kayu Mastaba musnah dan bersatu dalam perut Tetuka. Kresna 

yang ikut serta menyaksikannya berpendapat bahwa pengaruh kayu Mastaba akan menambah 

kekuatan bayi Tetuka.  

Setelah tali pusarnya putus, atas izin Bima dan keluarga Pandawa lainnya, Gatotkaca dibawa 

Batara Narada ke Kahyangan untuk menghadapi Kala Sakipu dan Kala Pracona yang 

mengamuk. Mula-mula Bima dan Dewi Arimbi tidak merelakan anaknya yang baru lahir itu 

dibawa Narada. Namun, setelah dewa itu menjelaskan bahwa menurut ramalan para dewa, 

Kala Sakipu dan Kala Pracona memang hanya dapat dikalahkan oleh bayi yang dinamakan 

Tutuka itu, Bima dan Arimbi mengizinkan. 
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Di kahyangan, Bayi Tutuka langsung ditaruh di hadapan kedua raksasa sakti itu. Kala Sakipu 

langsung memungut bayi itu dan mengunyahnya, tetapi ternyata Tutuka bukan bayi biasa. 

Tubuhnya tetap utuh, walaupun raksasa itu mengunyah kuat-kuat, dan karena kesal bayi itu 

dibantingnya sekuat tenaga ke tanah, sehingga Tutuka pingsan. 

Setelah ditinggal pergi kedua raksasa itu, Bayi Tutuka diambil olah Batara Narada, dan 

dimasukkan ke Kawah Candradimuka di Gunung Jamurdipa dan para dewa kemudian 

melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Di sini Gatotkaca digembleng 

oleh Empu Batara Anggajali, dan beberapa saat kemudian setelah penggemblengan selesai, 

Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa yang gagah perkasa.  Segala 

jenis pusaka para dewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya. Ia mengenakan Caping 

Basunanda, penutup kepala gaib, yang menyebabkannya tidak akan kehujanan dan tidak pula 

kepanasan. Ia juga mengenakan terompah Padakacarma yang jika digunakan menendang, 

musuhnya akan mati. 

Para dewa lalu menyuruhnya berkelahi melawan bala tentara raksasa pimpinan Prabu Kala 

Pracona dan Patih Kala Sakipu lagi. Gatotkaca ternyata sanggup menunaikan tugas itu 

dengan baik. Kala Pracona dan Kala Sakipu dapat dibunuhnya. 

Dalam Baratayuda Gatotkaca diangkat menjadi senapati dan gugur pada hari ke-15 oleh 

senjata Kunta yang dilemparkan Karna. Senjata Kunta Wijayandanu itu melesat menembus 

perut Gatotkaca melalui pusarnya dan masuk ke dalam warangkanya. Saat berhadapan 

dengan Adipati Karna sebenarnya Gatotkaca sudah tahu akan bahaya yang mengancam 

jiwanya. Karena itu ketika Karna melemparkan senjata Kunta, ia terbang amat tinggi. Namun 

senjata sakti itu terus saja memburunya, sehingga akhirnya Gatotkaca gugur. Ketika jatuh ke 

bumi, Gatotkaca berusaha agar jatuh tepat pada tubuh Adipati Karna, tetapi senapati Kurawa 

itu waspada dan cepat melompat menghindar sehingga yang hancur hanyalah kereta 

perangnya. 

Sebenarnya, sewaktu berhadapan dengan Gatotkaca, Adipati Karna enggan menggunakan 

senjata Kunta. Ia merencanakan hanya akan menggunakan senjata sakti itu bila nanti 

berhadapan dengan Arjuna. Namun ketika Prabu Anom Duryudana menyaksikan betapa 

Gatotkaca telah menimbulkan banyak korban dan kerusakan di pihak Kurawa, ia mendesak 

agar Karna menggunakan senjata pamungkas itu. 

Akibatnya, sesudah Gatotkaca gugur, sebenarnya Karna sudah tidak lagi memiliki senjata 

sakti yang benar-benar dapat diandalkan. 

Sebagai raja muda Pringgadani, Gatotkaca bergelar Prabu Anom Kacanagara. Namun, gelar 

ini hampir tidak pernah disebut dalam pergelaran wayang. Nama lain Gatotkaca yang lebih 

terkenal adalah Tutuka, Guritna, Gurubaya, Purbaya, Bimasiwi, Krincingwesi, Arimbiatmaja, 

dan Bimaputra. Pada Wayang Golek Purwa Sunda, ada lagi nama alias Gatotkaca, yakni 

Kalananata, Kancingjaya, Trincingwesi, dan Mladangtengah. 
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Gatotkaca memiliki berbagai ilmu dan kesaktiannya, diantaranya adalah Aji Narantaka hasil 

berguru dari Resi Seta, Ajian Brajamusti pada telapak tangan kiri dan Brajadenta pada 

telapak tangan kanan. 

 

B. Makna berdasarkan arti kata 

1. Pegertian berdasarkan Kamus Bahasa Kawi-Jawa (C.F.Winter Sr. & R.Ng. 

Ranggawarsita), dan Kamus Jawa Kuna Indonesia (L.Mardiwarsita). 

 Wayang berasal dari kata “wah” dan “hyang” 

Wah = wewah (Kw) = banjir/pemberian/anugrah dan hyang = Tuhan, sehingga 

wayang berarti pemberian/anugrah Tuhan, yang maksudnya, bahwa hidup dan 

kehidupan, serta alam raya dan pengisinya adalah merupakan anugrah Tuhan 

Hyang Maha Esa. 

 Sebelum pertunjukan wayang dimulai, tahap awal adalah ditancapkannya 

gegunungan yang juga berbentuk lidah api, yang menggambarkan kehidupan di 

alam raya.  

 Wayang menceriterakan hakekat kehidupan manusia yang diawali dengan 

keberadaan Sanghyang Wenang yang bersemayam di Undar-andir Buwana,  

Sanghiyang , asal dari prasa Sang = kang/ing = yang, dan hiyang = dewa, gaib, 

utama, Gusti/Tuhan, sedangkan Dewa adalah orang yang telah mencapai puncak 

keutamaan (kemanusiaan). 

Wenang = kuasa; Undar-andir = membereskan/menata, mengelola; buwana = 

dunia. 

 Sanghyang wenang adalah Kuasa Tuhan YME yang ada (ngancik) pada diri 

manusia  untuk menata dunia. 

 Sanghyang Tunggal beristrikan Dewi Rekatawati putri Dewa Rekatatama dari 

kahyangan Samodralaya 

Tunggal = esa = satu = ingsun, yang berarti tunggal dari Tuhan YME, yang 

bersemayam di Langlangkumitir. 

Langlang = mengitari/berputar; kumitir = ngatur/teratur  Langlangkumitir = 

berputar secara teratur. 

Dewi = linangkung/utama; wati = rasa/semsem/jagat;  

Rekatatama, reka = tulis/gambar; kata = carios/ucapan; tama = utama 

Samodra = lautan luas; laya = tempat  tempat yang sangat luas 

 Menceriteraan titis tulis ingsun dan diri manusia utama yang berasal dari 

Tuhan YME yang terjadi di alam raya  
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 Ismaya berasal dari putih telor, Is = isi/dalam dan maya = cahaya memancar, 

gemerlap, utama  cahaya utama nu memencar dari dalam (= rasa/batin).  

Di dunya ngabdi ka Pandawa dengan gelar Lurah Badranaya dan Semar 

Kudapawana. 

Lurah = leluhur rahayat; Badra = budi /rembulan; naya = ulah, pasemon/paningal 

 laku penglihatannya menggunakan budi pekerti yang jadi panutan rahayat 

Semar, berasal dari prasa semsem = keiginan besar/cita-cita/mendambakeun; mar 

= getaran; mara = ingsun/dewa/moncorong; samara = papan/dewata.  getaran 

keinginan/ cita-cita untuk mewujudkan sifat kadewan/kesucian 

Kuda = kapal/parahu/laku kehidupan; pawana = angin; pawa-na = pakaiannya; 

pwana = dening; pwa = punika/panas ; wana = tempat  

 Rasa/batin yang mendampingi manusia utama dalam perilaku hidup 

dengan menggunakan budipekerti luhur untuk mewujudkan sifat kesucian. 

Semar di dunia beristrikan Sutiragen/Sitiragen 

Istri dalam bahasa Sunda disebut pamajikan = pangancikan = tempat ngancik/ 

bersemayam, suti/siti = bumi/tanah; ragen = ragi-an = saripati,  tempat 

ngancik/bersemayam rasa (batin) adalah dalam raga (saripati bumi).  

Pandawa, berasal dari pan dan dawa, pan = sebab, karena; dawa = dewa = 

manusia utama ==> Pandawa berarti karena manusia utama  

 Bimasena memiliki nama lain yaitu Bayusuta (putra Batara Bayu); 

Balawa/Bilawa (= besar dan tinggi); Bima/Bhima (=dasyat); Kusumadilaga dan 

Kusumayuda (= Pahlawan perang); Nagata (=nyata) 

 Gatotkaca mempunyai arti:  gata = kelonting dan utkaca = keala, yang berarti 

orang yang berkepala seperti koanting besar, yang maksudnya adalah seorang 

yang sangat pandai. Gatot kaca memiliki nama lain: Arimbiatmaja (Putra Dewi 

Arimbi); Bimasiwi (turunan Bima); Kacanagara (teladan cintanya terhadap 

negara); Purbaya (Cinta kepada Negara); Kancingjaya (kunci kemenangan); 

Senaputra; Guritna; Gurudaya dan lain-lain. 

 

C. Makna Filsafat Wayang  

Wayang pada dasarnya mengejawantahkan pemahaman leluhur bangsa Indonesia tentang 

makna hidup dan kehidupan yang berawal dari penggalian diri. 

Leluhur bangsa kita memahami, bahwa sebelum dunia dan segala isinya terbentuk atau 

terwujud, maka Tuhan Yang Maha Esa telah eksis, yang oleh dalang wayang disebutkan 

“Awang-awang, uwung-uwung can aya, Gusti Nu Mah Suci geus aya, Indung lajang 
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Bapa bujang kuring geus aya” (awangawang, uwung-uwung belum ada Tuhan sudah 

ada, Ibu masih perawan dan bapak masih bujangan aku sudah ada). 

Hasil penggalian terhadap diri, dipahami bahwa di dalam diri manusia terdapat kuasa 

Tuhan yang dapat mengatur dunia, dan dipahami juga bahwa setiap manusia pada 

dasarnya adalah tunggal, karena berasal dari sumber dan bahan yang sama. 

Hasil pendalaman terhadap diri menghasilkan pemahaman bahwa di dalam diri manusia 

terdapat Rasa/batin, Raga/lahir dan Urip/ingsun yang gumulung menyatu dalam diri 

manusia yang seutuhnya. 

Sepintas lalu kita sulit membedakan siapa yang lebih duluan ada (lebih tua) antara 

rasa/batin (Ismaya) dengan raga/lahir (Antagajaya), karena begitu manusia lahir ke dunia 

bersama-sama sudah lengkap lahir dan batinnya. Namun apabila ditelusuri lebih jauh, 

maka leluhur bangsa kita menemukan bahwa rasa/batin itulah yang lebih dulu ada  

sebelum raga/lahir terbentuk. 

Raga yang digambarkan sebagai Togog dalam kehidupannya mempunyai nafsu duniawi, 

karena berasal dari saripati dunia, sehingga Togog di dunia mengabdi pada raja-raja/ 

kaya dan tidak pernah akan mencapai kepuasan bila tidak diimbangi dengan budi pekerti, 

sedangkan rasa/batin akan selalu mengabdi pada manusia utama yang selalu mempunyai 

getaran cita-cita untuk menggunakan budipekertinya dalam rangka mewujudkan sifat 

keutamaan/kesucian. 

Manusia utama digambarkan oleh leluhur bangsa kita seperti karakter Pandawa, yang 

harus memiliki sifat dan karakter: 

a. Samiaji/Darmakusuma (Berhati suci) 

Orang yang memiliki sifat berhati suci memadang diri orang lain sebagaimana 

memandang pada dirinya sendiri (sami = sama; aji = nilai) dan selalu mengabdikan 

dirinya untuk kebajikan (darma = laku; kusumah = bunga = kebajikan), sehingga 

Samiaji digambarkan darahnya pun berwarna putih. 

b. Bimasena/Wrekudara (Berilmu) 

Digambarkan tinggi besar, tubuhnya jujul ke langit amblas ke bumi, dengan 

pusakanya kuku pancanaka dan gada si Rujakpolo. Karena kesaktiannya gunung pun 

bisa dilebur laut pun bisa dikuras. Yang artinya manusia yang berilmu (rujak polo) 

dan berkarya/berbuat (pancanaka), sehingga akan dapat melahirkan (berputra) ilmu 

teknologi untuk menembus bumi (Antareja), Ilmu/teknologi untuk mengaruhi dan 

menelam lautan (Jayakatwang), dan Ilmu/teknolgi untuk bergerak di angkasa dan 

luar angkasa (Gatotkaca). Untuk itu Bima memakai anting-anting buah manggu, yang 

luarnya pahit tapi dalamnya manis (kritik dan koreksi untuk perbaikan dalam 

keilmuan itu biasa), memakai gelang Candrakirana (candra=bulan = penerangan yang 

meneduhkan, kirana = tulisan), 

c. Arjuna (Berjiwa sosial) 
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Digambarkan Lelaki langit - lelanang jagat, suka menolong siapa pun, dan membantu 

kesusahan orang lain, ahli bertapa dan berjiwa perwira dalam membela negara. 

d. Nakula (Tahu Diri) 

Nakula berarti orang yang telah menemukan jati dirinya, sehingga mampu menguasai 

diri sendiri (Na = hana = ada, kula = abdi, ingsun), yang bersaudara kembar dengan 

Sadewa. Ia memiliki watak jujur, setia, taat, belas kasih, tahu membalas budi dan 

dapat menyimpan rahasia. 

e. Sadewa/Sahadewa (Manusia utama) 

Sadewa berarti tunggal manusia utama (sa/saha = tunggal; dewa = manusia utama), 

sehingga bila manusia sudah menemukan jati dirinya maka akan memahami bahwa 

semuanya tunggal sebagai manusia utama, sehingga akan memiliki ilmu kasidan/ 

mistis dan Aji Purnamajati (penerangan dari Tuhan). 

Peranan besar generasi muda yang berilmu dibutuhkan sebagai penerus bangsa yang 

tangguh dan menjadi benteng pertahanan negara yang dalam hal ini dilambangkan dalam 

bentuk wayang Gatotkaca, yang sejak kecil digodok di kawah Candradimuka dengan 

dicampuri (dibekali) berbagai pusaka  dan senjata yang sakti dari para dewa.  

Gatotkaca memiliki karakter berani tak mengenal takut, teguh tangguh, cerdik pandai, 

waspada, gesit, tangkas dan trampil, tabah dan mempunyai rasa tanggungjawab yang 

besar. Ia sangat sakti, sehingga digambarkan sebagai kesatria berotot kawat balung wesi, 

sumsum gagala kulit tembaga, griji gunting dengkul paron dan sebagainya. Dia memiliki 

Aji Narantaka pemberian dari Resi Seta, memiliki Siungkencana dari Brajadenta dimana 

siapa pun yang tergigit akan binasa, yang dapat membinasakan, tangan kanannya 

memiliki Aji Brajamusti dan di tangan kirinya Aji Brajalamatan, serta Aji Perisai di 

punggungnya pemberian dari Brajawikalpa.   
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