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Dirgahayu, selamat ulang tahun ke lima bagi Brutus, para pemburu batu berbendera Gana. 

Terus terang, saya tidak tahu mengapa Bol Brutu mengambil simbol Gana (dari Candi Morangan ?) 
sebagai logo perkumpulan ini. Entah mungkin karena pesan konsistensi yang digambarkan mahluk 
cebol penyangga dunia ini, mungkin karena postur tubuhnya yang mirip dengan salah satu penggagas 
gerombolan ini, atau mungkin hanya sekedar iseng belaka. Sebagai Brutus, saya pribadi lebih suka 
dengan opsi jawaban terakhir..  

Masih dalam suasana ulang tahun, dalam tulisan ini saya ingin menampilkan tokoh Ganesa, sosok 
sang pemimpin para Gana. Dua arca Ganesa dari masa Kerajaan Singasari dalam tulisan ini memiliki 
bentuk dan ukuran yang mirip. Saat ini keduanya menghuni dua museum besar di negeri orang, yaitu 
Rijksmuseum Volkenkunde, Leiden dan Bangkok National Museum. Perjumpaan saya dengan 
koleksi-koleksi tersebut merupakan hasil blusukan, dengan perjumpaan di museum pertama betul-
betul direncanakan dengan baik, sedangkan perjumpaan dengan yang koleksi kedua karena faktor 
kebetulan alias tidak sengaja.

Mitologi Ganesa

Nama Ganesa terdiri dari kata ”Gana” yang sering dihubungkan dengan mahluk setengah Dewa 
pengikut Siwa, dan kata ”Isa” berarti pemimpin. Nama lainnya yang sering disebut adalah Ganapati 
(pengatur para Gana), Winayaka (penghancur segala rintangan), dan Ekadanta (bergading satu). Peran 
penting Ganesa adalah sebagai Dewa pengetahuan dan pelindung mara bahaya. Dalam tradisi 
pewayangan Jawa, Ganesa disebut Bhatara Gana anak Bhatara Guru (Siwa). Ciri yang sangat mudah 
dikenali dari Ganesa adalah kepalanya yang berbentuk gajah. Selain itu atribut utama yang biasa 
dikenakan oleh Ganesa adalah Parasu (kapak), Pasa (jerat), dan Angkusa (kait). Namun kebanyakan 
Ganesa dari Jawa hanya mengenakan Parasu dan Aksamala (tasbih), dan mahkota dengan hiasan 
ardhacandra kapala (bulan sabit tengkorak) sebagai simbol keluarga Siwa.

Ada banyak versi mengenai kelahiran Ganesa, namun kisah yang paling populer berasal dari kitab 
Siwapurana. Suatu ketika Dewi Parwati (istri Siwa) ingin mandi dan tidak ingin diganggu. Ia 
menciptakan seorang anak laki-laki dan berpesan agar anak tersebut tidak mengizinkan siapapun 
masuk ke rumahnya ketika Parwati mandi. Ketika Siwa hendak masuk ke rumahnya, ia dihadang oleh 
anak kecil yang menjaga rumahnya. 

Akhirnya terjadi pertarungan yang amat sengit hingga akhirnya Siwa menggunakan Trisulanya dan 
memenggal kepala si anak. Ketika Parwati selesai mandi, ia mendapati puteranya sudah tak bernyawa. 
Ia marah dan menuntut agar anaknya dihidupkan kembali. Atas saran Brahma, Siwa mengutus para 
Gana untuk memenggal kepala makhluk apapun yang dilihatnya pertama kali dan menghadap ke 
utara. Ketika turun ke dunia, Gana mendapati seekor gajah sedang menghadap utara. Kepala gajah itu 
pun dipenggal untuk mengganti kepala sang anak. Akhirnya sang anak dihidupkan kembali oleh Siwa 
dan sejak itu diberi nama Ganesa (disarikan dari Wikipedia).

Dua Ganesa Singasari

Sudah lama tersiar kabar bahwa di Leiden tersimpan harta karun Singasari, yaitu arca-arca Brahma, 
Nandi, Durga, Ganesa, Bhairawa, Mahakala, dan Nandiswara yang sangat indah dan berukuran cukup 
besar. Karena itu, jika kita ke Candi Singasari kita hanya akan menemukan arca Agastya di bilik 
selatan, dan fragmen arca Candra dan Surya, serta unfinished  Parwati di pelataran candi tersebut. 
Masterpiece lainnya yaitu arca Prajnaparamita yang dipercaya sebagai perwujudan Ken Dedes dan 
konon ditemukan di candi Cungkup Putri yang lokasinya tidak jauh dari Candi Singasari, telah 



kembali ke tanah air dan bersemayam di Museum Nasional Indonesia, Jakarta setelah sebelumnya 
juga menghuni Rijksmuseum Volkenkunde, Leiden.

Bangkok juga dikenal menyimpan beberapa peninggalan kesenian Jawa yang dibawa oleh Raja 
Chulalongkorn, raja Siam saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Hindia Belanda pada bulan Maret 
1871. Namun koleksi yang terkenal adalah satu paket arca Buddha dari Borobudur yang sekarang 
ditempatkan di kuil Wat Phra Kaeo (the Emerald Buddha Temple), di dalam kompleks istana 
kerajaan. Padahal di Museum Nasional Bangkok, yang dulu merupakan front palace bagi putra 
mahkota atau adik raja, juga tersimpan berbagai koleksi arca dan relief dari Prambanan, Plaosan, dan 
Jawa Timur. Di museum inilah dapat kita temukan kembaran arca Ganesa Singasari (Leiden) yang 
ditempatkan di tengah-tengah Java Room, dan dilengkapi dengan altar yang nampaknya digunakan 
oleh sebagian pengunjung.

Kedua Ganesa Singasari tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang hampir sama, dengan tinggi 
sekitar 1,5 meter. Kedua arca bertangan empat, membawa Parasu dan Aksama pada kedua tangan 
belakang dan membawa mangkuk dari tengkorak pada kedua tangan depan. Anehnya, kedua gading 
tampak utuh. Padahal Ganesa juga dikenal sebagai Ekadanta atau bergading satu, dengan patahan 
gadingnya yang dibawa di tangan kanan depan. Hiasan tengkorak mendominasi pada kedua arca ini, 
mengelilingi mahkota, lapik, dan kedua anting. Selain itu, kedua arca memakai penutup bagian bawah 
berupa kain batik ceplok dengan motif hias ardhacandra kapala. Pada sandaran kedua arca terdapat 
relief Surya dan Candra di kanan-kiri arca. 

Arca Ganesha Singasari di Rijksmuseum Volkenkunde, Leiden (Kiri) dan Bangkok National Museum 
(Kanan)

Sedikit perbedaan pada kedua arca tersebut adalah orientasi penggambaran atribut pada kedua tangan 
belakang, posisi tangan kanan depan, serta bentuk dan jumlah tengkorak pada bagian lapik arca. 
Orientasi atribut pada Ganesa Leiden ke arah depan, sedangkan Ganesa Bangkok ke arah samping. 
Posisi tangan kanan depan yang membawa mangkuk tengkorak pada Ganesa Leiden berada di 
samping lutut, sedangkan Ganesa bangkok di atas lutut. Hal ini mebuat posisi duduk 
ardhaparyankasana (separuh bersila) Ganesa Leiden terlihat lebih ramping dan dinamis dari pada 
Ganesa Bangkok. Kemudian, bentuk tengkorak pada lapik Ganesa Leiden lebih besar, sehingga 
jumlahnya lebih sedikit dari pada Ganesa Bangkok. Perbedaan terakhir adalah pakaian penutup tubuh 
bagian atas Ganesa Bangkok berbentuk seperti baju berlengan pendek, sedangkan Ganesa Leiden 
seperti mengenakan rompi tanpa lengan.

Puncak Seni Arca Jawa



Masa Kerajaan Singasari, khususnya pada pemerintahan Raja Kertanegara (1268-1292 Masehi) 
merupakan puncak seni arca batu Jawa. Pada masa ini arca-arca dibuat berukuran besar, dari bahan 
batuan andesit berkualitas, dengan pahatan yang khas dan lebih halus. Ornamen arca biasanya lebih 
detail dan rumit, namun mendekati kenyataan atau natural. Anatomi tubuh arca juga lebih 
proporsional dibandingkan dengan arca masa setelahnya. 

Jika kita perhatikan, kedua arca Ganesa Singasari ini menggunakan hiasan yang sangat lengkap mulai 
dari mahkota, anting, kelat bahu, gelang tangan, sabuk, gelang kaki, bahkan cincin ibu jari tangan dan 
kaki  yang dihias dengan motif untaian permata dan tengkorak. Kain atas diukir batik ceplok dengan 
motif bunga, sedangkan kain penutup bagian bawah berhias batik ceplok yang diukir tidak terlalu 
dalam namun sangat halus, dengan pola bulan sabit tengkorak, sebagai identitas keluarga Siwa. 

Ciri seni arca yang paling khas dari periode Singasari adalah motif hias teratai yang tumbuh dari umbi 
pada kanan kiri arca. Pada Ganesa Leiden motif hias teratai dapat kita jumpai pada bagian kanan arca, 
di samping kaki kanan yang ditekuk ke atas sedangkan di samping kaki kirinya polos. Pada Ganesa 
Bangkok motif hias tersebut digambarkan di samping kanan dan kiri arca. Pada masa sebelumnya, 
tidak kita jumpai motif hias teratai yang tumbuh dari umbi pada kanan kiri arca, sedangkan pada masa 
Majapahit motif hias teratai mengalami perubahan dan digambarkan tumbuh dari dalam jambangan 
(vas).

Hal lain yang sangat khas dari masa Singasari adalah kuatnya pengaruh Tantrisme dalam kehidupan 
keagamaan baik Hindu maupun Buddha. Hal ini nampak pada penggambaran detail hiasan kedua arca 
Ganesa Singasari yang didominasi oleh tengkorak. Mungkin inilah karena pengaruh Tantrisme inilah 
yang menyebabkan ikonografi Ganesa Singasari agak melenceng dari pakemnya. Ganesa yang 
biasanya digambarkan bergading satu (Ekadanta), digambarkan membawa dua mangkuk dari 
tengkorak manusia di kedua tangan depannya. Bahkan belalai terlihat meraih sesuatu di dalam 
mangkuk tengkorak yang dipegang pada tangan kiri.

Tantrisme dicirikan dengan ajaran yang bersifat esoteris dan upacara-upacara yang dilakukan dengan 
rahasia. Ajaran ini bersifat tertutup dan ditularkan hanya antara guru dan murid. Karena sifatnya yang 
rahasia sering kali upacara ini dilakukan di kuburan dan tempat pembakaran mayat. Pada akhir 
Singhasari masa pemerintahan Kertanegara, aliran Tantrisme berpengaruh sangat kuat di Jawa. 
Menurut catatan sejarah Paparaton diungkapkan bahwa pada saat serangan Jayakatwang dari Kadiri, 
Kertanegara sedang mengadakan upacara Tantris dengan pesta minum-minuman hingga mabuk dan 
terbahak-bahak. Rupanya kondisi religuisitas semacam ini yang melatarbelakangi pembuatan arca-
arca dengan motif yang penuh dengan hiasan tengkorak manusia.

Penutup

Mudah-mudahan tulisan sederhana ini dapat mengobati rasa kangen para Brutus yang belum sempat 
bernarsis ria di depan kedua arca Ganesa Singasari tersebut. Kemudian, pertanyaan yang menarik 
untuk dijawab dikemudian hari adalah, mengapa di kompleks Candi Singasari terdapat dua arca 
Ganesa (Leiden dan Bangkok) dan dua arca Nandi (Leiden dan Jakarta) ? Jawabannya mungkin 
membutuhkan blusukan pada arsip-arsip kuna dan ke situs-situs tersebut.. Akhirul kalam, mari meng-
Gana dan salam Brutus..


