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Catatan Sore: 

Togog dan Mbilung, ‘Punakawan yang Sering Terlupakan’ 

BERBICARA tentang  punakawan dalam dunia pewayangan, yang selalu 
ada dalam benak kita hanyalah  “Semar, Gareng, Petruk dan Bagong.” Sedikit 
dari masyarakat Indonesia -- kecuali orang Jawa Tulen – yang mengenal dua 
tokoh punakawan bernama Togog dan Mbilung. Berbeda dengan Semar, 
Gareng, Petruk dan Bagong  sebagai pendamping para Raja dan Ksatria yang 
hadir dengan sifat baik (berakhlak mulia), keduanya (Togog dan Mbilung) 
bertugas mendampingi  para Raja dan Ksatria yang hadir dengan sifat angkara 
murka (berakhlak tercela). 

Bagi yang sudah tahu Togog dan Mbilung akan mengkategorikan kedua 
tokoh itu sebagai punakawan oportunitis. Karena, keduanya tidak pernah setia 
pada satu raja saja. Sebenarnya, nomadennya mereka mengabdi bukan karena 
oportunitis, melainkan tugas mereka selesai dengan kalahnya raja mereka di 
tangan tokoh protagonis dalam sebuah lakon. 

Sebenarnya, tugas Togog dan Mbilung sama seperti Semar dan anak-
anaknya, yakni membimbing raja mereka. Namun, tugas Togog dan Mbilung 
lebih sukar, pasalnya mereka harus meluruskan bibit-bibit keangkaramurkaan 
yang telah nampak pada raja mereka. Saat sang raja sudah tidak menggubris 
mereka, sampai situlah tugas mereka. 

Kedua tokoh tersebut memiliki keunikan dalam dunia pewayangan 
Jawa. Togog dan Mbilung berbicara dengan dua bahasa yang berbeda. Togog 
berbahasa Jawa sedangkan Mbilung berbahasa melayu. Uniknya, meski 
berbeda bahasa, keduanya saling mengerti satu dengan yang lainnya saat 
berbicara. Dalam dunia pewayangan, Togog selalu digambarkan dengan sosok 
berbibir dower sedangkan Mbilung selalu menggunakan pakaian yang 
memiliki ciri khas pakaian melayu. 

Meskipun Togog dan Mbilung memiliki tugas yang sama dengan Semar 
dan anak-anaknya, yakni membimbing rajanya ke jalan yang lurus, Togog dan 
Mbilung lebih terjun pada raja yang sudah dzalim. Tugas mereka berdua jauh 
lebih berat ketimbang Semar dan anak-anaknya. Tugas Togog dan Mbilung 
seperti meluruskan benang basah atau mencari jarum di dalam tumpukkan 
jerami. 

Bila dibandingkan dengan Semar dan anak-anaknya, Togog dan 
Mbilung jauh lebih kritis, cenderung “pedas” mengritisi atasan mereka. Hanya 
saja, kritiknya tersebut kurang diperhatikan oleh sang raja. Banyak alasannya, 
namun mungkin saja apa yang dibicarakan Togog dan Mbilung tidak dipahami 
oleh sang raja. Maklum saja, dengan bibir yang dower, bahasa yang keluar dari 
mulut Togog kurang didengar dengan jelas dan bahasa melayu yang 
digunakan oleh Mbilung maka pesan yang disampaikan tidak dipahami oleh 
sang raja, karena sang raja tidak begitu mengerti bahasa melayu.  

Togog dan Mbilung memang digambarkan selalu mengikuti raja yang 
berwatak jahat, namun bukan berarti mengabdi kepada kejahatan. Sanggit 
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watak tersebut dapat diartikan bahwa keduanya selalu berkaitan dengan upaya 
memberantas kejahatan. Artinya, di mana ada keangkaramurkaan, di situ 
harus ada sosok Togog dan Mbilung. Bukankah itu sama dengan fungsi polisi? 
Di mana ada kejahatan, di situ harus ada polisi. Sekecil apapun bentuk 
kejahatan itu. Mungkin nama ‘Bayangkar’a hanya kebetulan, namun kenyataan 
menunjukkan bahwa tugas-tugas polisi selalu berdekatan dengan bebaya lan 
angkara atau bahaya, kejahatan dan keangkaramurkaan. Sama dengan tugas 
yang harus diemban oleh Togog dan Mbilung. Dan nasib Polisi – dalam banyak 
hal -- ‘sama’ dengan Togog dan Mbilung. Sering bertarung dengan ‘hati nurani 
sendiri’, karena harus berpihak pada para pemangku kepentingan yang lebih 
dominan. Memang berat, tetapi harus dilakukan demi tugasnya sebagai 
‘pendamping’ para Raja atau Ksatria yang kadang-kadang lupa akan 
amanahnya sebagai Pemimpin. 

Wallâhu A’lamu bish-Shawâb. 
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