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Penelitian ini memfokuskan pada kajian

1. Perbandingan bentuk, fungsi dan makna tinggalan arca Wisnu di atas Garuda di

Pura Gelang Agung dengan beberapa arca Wisnu di atas Garuda, arca Wisnu dan arca

Garuda di tempat lain berdasarkan kajian sumber pustaka

2. kajian bentuk fungsi dan makna tinggalan struktur bangunan yang ditemukan di

situs PurGelangAgung dalam kurun waktu penelitian 2013‐2019

Tujuan Peneltian :

Mendapatkan data perbandingan dalam usaha mengungkap bentuk, fungsi dan

makna dari tinggalan arkeologi di situs Pura Gelang Agung. Pada tahun ini penelitian

difokuskan pada arca wisnu diatas garuda dan temuan stuktur bangunan



PENELITIANSEBELUMNYATERKAIT
SITUS PURA GELANGAGUNG 
 Inventarisasi Dinas Kebudayaan Kab. Badung tahun 2012 

 Karya Tulis Ilmiah I Wayan Suantika ---- arca Garuda Wisnu adalah arca perwujudan

 I Kadek Sudana Wira Darma ---- memperbadingkan temuan arca Wisnu pada masa Hindu-Buddha di 
Bali dengan ikonografi Wisnu di India, terdapat perbedaan yang menonjol. Arca-arca Dewa Wisnu di 
Bali menunjukkan variasi ikonografi antara satu sama lain, baik itu dalam perhiasan, busana, laksana, 
wahana, dan sikap tubuh. Periodesisasi arca-arca ini menunjukkan gaya seni yang berasal dari abad VII-
XIV Masehi. Arca Wisnu dan dibahas dalam penelitian ini salah satunya adalah arca Wisnu diatas
Garuda GLA 

 Laporan penelitian tahun 2019 Tim Penelitian Situs Pura Gelang Agung ---- arca-arca tinggalan
arkeologi yang ditemukan di situs Pura Gelang Agung merupakan arca yang istimewa karena arca ini
dibuat berbeda dari pakem tradisi pembuatan arca pada abad ke XII Masehi



DATA PEMBANDINGARCA WISNUDI ATAS
GARUDA PADA SITUS PURA GELANGAGUNG 
Arca Wisnu

 Arca Wisnu Di Pura Petapan

 Arca Wisnu Di Pura SamuanTiga

 Arca Wisnu Di Pura Pucak Pegamet

 Arca Wisnu Di Pura Bajra SingaMurti

 Arca Wisnu Cibuaya

 Arca Wisnu Koleksi BPCB Inventaris
1256/Bta/TRW/24/PIM

 Arca Wisnu Koleksi BPCB Inventaris
1873/Bta/‐/‐/PIM

Arca Garuda

 Garuda Koleksi BPCB Jatim Inventaris
1713/Bta/TRW/-/PIM

 Arca Garuda di Pura Puseh Batuan

 Arca Garuda di BPCB Bali

Arca Wisnu di atasGaruda

 Arca Garuda Wisnu Koleksi BPCB 
Inventaris

 Arca Dewa Wisnu di atas Garuda 
Koleksi BPCB Jawa Timur inventaris
1256/Bta/TRW/24/PIM



ARCA DEWA WISNU





ARCA GARUDA 



Arca Garuda di Pura Puseh Batuan

Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbali



ARCA WISNU DIATASGARUDA 



PERBANDINGAN LAKSANA
LAKSANAMERUPAKANBENDA‐BENDAYANG DIPEGANGDANMENJADITANDA‐TANDA KHUSUS DARI

SEBUAHARCA. SECARAUMUM LAKSANA YANG MENJADITANDA KHUSUS DARI DEWAWISNUSEPERTI

CAKRA, SANGKHA DANGADA

No Arca Tangan kanan depan Tangan kanan

belakang

Tangan kiri depan Tangan kiri 

belakang

1 AW1 bulatan/padma cakra tidak diketahui sangkha

2 AW2 bulatan/padma cakra gada sangkha

3 AW3 tidak diketahui ‐ ‐ ‐

4 AW4 padma cakra padma sangkha

5 AW5 menusuk leher ‐ menjambak ‐

6 AW6 gada cakra padma sangkha

7 AW7 yogamudra cakra yogamudra sangkha

8 AW8 gada cakra padma sangkha

9 AW9 ‐ ‐ ‐ ‐



BENTUK
Perbandingan arca Wisnu di Pura Gelang Agung ‐‐‐‐‐ data

komperatif. Perbandingan melalui sikap arca, laksana,

wahana, dan perhiasan arca.

Perbandingan Sikap
TubuhArca

Sikap tubuh merupakan sikap yang ditunjukkan
dengan melibatkan bagian tubuh tertentu dari
suatu arca. Sikap tubuh dalam ikonografi dapat
dibagi di antaranya sikap berdiri (sthanaka atau
bhanga), sikap duduk (asana)



 Berdasarkan pengamatan terhadap arca-arca Dewa Wisnu yang menjadi data dalam penelitian

ini, baik Arca Dewa Wisnu yang berdiri sendiri maupun yang berada di atas garuda, Arca Dewa 

Wisnu yang berada di Situs Pura Gelang Agung memilik kesamaan sikap Sikap tubuh dengan

AW3, AW5, AW7, dan AW9 yang menunjukkan sikap asanamurti. Sedangkan Laksana yang 

dipegang oleh Arca Dewa Wisnu yaitu berupa padma, cakra dan sangkha di memiliki kesamaan

dengan AW4, dan Sebagian laksana memiliki kesamaan dengan dengan AW 2, AW6 dan AW8. 

Dari laksana yang dipegang oleh arca di Situs Pura gelang Agung dapat dinyatakan bahwa arca 

tersebut adalah arca Dewa Wisnu dengan sikap tubuh asanamurti



 Penggambaran Arca garuda

 Bentuk penggambaran Garuda sebagai arca secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai wahana Dewa Wisnu dan

yang berdiri sendiri atau bukan sebagai wahana.

 Wahana merupakan wujud makhluk yang menjadi kendaraan dari suatu dewa tertentu. Selain berfungsi sebagai kendaraan,

wahana juga dapat dirujuk sebagai simbol dari dewa tertentu. Dewa Wisnu memiliki wahana berupa burung Garuda.

 secara keseluruhan menggambarkan setengan manusia setengah hewan (antroformof ik). Sikap Arca Garuda memiliki

penggambaran yang berbeda-beda. Penggambarannya juga terlihat sangat agresif dengan penggambaran mata melotot,

ekspresi alis mencerung, peruh menganga dan kedua kakinya mencengkram Naga ( mirologi kelahiran Garuda )

 Ikonografi umum dari Garuda : terdiri dari bentuk kepala Garuda yang berbentuk binatang ( burung ) yang ditandai dengan

adanya paruh, sayap, badan yang berbentuk badan manusia dan kaki yang dilengkapi dengan taji. Penggambaran paruh

garuda dapat berupa posisi menganga atau terbuka dan bentuk tertutup. Penggambaran sayap dapat ditemukan dalam dua

bentuk yaitu variasi bentuk penggambaran sayap menyatu dengan penggambran sayap yang terpisah dengan bentuk

gambaran tangan



N

o
Arca SikasArca

1 AG1 Duduk bersimpuh (kaki kanan garuda dalam posisi jongkok dan kaki kiri dalam

posisi bersimpuh)

2 AG2 Tidak diketahui

3 AG3 Duduk bersimpuh (kaki kanan garuda dalam posisi jongkok dan kaki kiri dalam

posisi bersimpuh)

4 AG4 Jongkok (kedua kaki dalam posisi jongkok)

5 AG5 Duduk bersimpuh (kaki kiri garuda dalam posisi jongkok dan kaki kanan dalam

posisi bersimpuh)

6 AG6 Berdiri

7 AG7 Jongkok (kedua kaki dalam posisi jongkok)

8 AG8 Jongkok (kedua kaki dalam posisi jongkok)



Berdasarkan perbandingan dengan arca‐

arca wisnu di tempat lain, arca wisnu di

Pura Gelang menunjukkan persamaan

langgam dengan Arca Wisnu koleksi BPCB

Jawa Timur yang diduga sebagi arca

perwujudan Airlangga, walaupun terdapat

perbedaan juga dalam penggambaran

garudanya, garuda di gelang agung

menunjukkan bentuk yang tidak

proposional. Hal ini memperkuat pendapat

sebelumnya dari Suantika (2013).





FUNGSI
ARCA PERWUJUDAN ( SUANTIKA 2013 ) : 

* Ciri umum : lambing pembebasan : bunga mekar/ kuncup

(lotus-rozet/ lotus-knop) yang ada ditangan arca-arca

perwujudan itu melambangkan pelepasan jiwa (Moens) . Ciri lain

adalah adanya siput yang keluar dari rumah siput sebagai

pengganti sangkha pada beberapa arca

* Ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari atribut yang dipegang oleh

tangan kanan depan arca Wisnua GLA yang memegang bunga

mekar (lotus-rozet). Tangan kiri depan yang patah kemungkinan

juga memegang hal yang sama seperti tangan kanan depan.

* Pemujaan kepada Dewa Wisnu --- untuk kesejahteraan

masyarakatnya. Wisnu merupakan salah satu dari Dewa Trimurti

(Brahma, Wisnu, dan Siwa), yang bertugas sebagai pemelihara

alam semesta. Dewa Wisnu dipuja karena melindungi umatnya

dari segala gangguan dan pengaruh buruk.



MAKNA
 Pemaknaan dalam penelitian berkaitan dengan ide atau gagasan yang dimiliki oleh para seniman

dalam pembuatan simbol untuk pemujaan terhadap roh leluhur.

 Atribute atau laksana yang dibawa dewaWisnu menunjukkan makna simbolis tertentu, yang kehadiran

bukan hanya untuk memenuhi unsur estetika semata, tetapi makna yang lebih mendalam yaitu makna

religi dalam kaitannya bahwa arca tersebut sebagai sebuahmedia pemujaan.

 makna pengarcaan Wisnu di atas Garuda di Situs Pura Gelang Agung juga bermakna religi dan

esuburan. Dewa Wisnu dipuja karena dipercayai dapat melindungi umatnya dari segala marabahaya.

Disebutkan bahwa dewaWisnu sebagai pelindung umat akan menjelma menjadi awatara apabila dunia

terancam kehancuran. Makna kesuburan dapat dikaitkan dengan penyebutanWisnu sebagai Dewa air.

Dalam Kitab Weda disebutkan bahwa Wisnu bersama Indra mengalahkan Vitra (demon sumber

kekeringan). Dengan ikut sertanya Wisnu melawan Witra sebagai demon kekeringan maka terlihat

Wisnu sebagai dewa penolong untukmembawa kesuburan (Ferdinandus, 1983:243).


