
 

i

 
ABSTRAK  

Putra, Candra Kurnia. 2005. Arca Dwarapala di Kompleks Candi Penataran  
(Tinjauan Fungsi Ikonografis). Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.  
Pembimbing: (I) Drs. Mudzakir Dwi Cahyono, M. Hum, (II) Drs. Slamet 
Sujud Purnawan Jati, M. Hum.  

Kata kunci: Dwarapala, Fungsi, Ikonografi.   

Penelitian ini dilatari oleh permasalahan bahwa percandian di Indonesia pada 
umumnya dilengkapi oleh arca dwarapala sebagai arca penjaga pintu gerbang ke 
kompleks percandian. Di samping itu arca dwarapala dimaksudkan sebagai media 
penolak dan pelindung dari bahaya gaib yang ditujukan kepada bangunan suci 
bersangkutan. Namun, untuk kompleks candi Penataran arca dwarapala tidak hanya 
difungsikan sebagai penjaga pintu gerbang ke bagian-bagian halaman pada kompleks 
candi melainkan juga sebagai penjaga pintu ke bangunan suci. 
Masalah yang diteliti bertalian dengan, (A) ciri-ciri ikonografis, yang terdiri atas ciri-
ciri umum dan ciri-ciri khusus arca dwarapala, (B) hubungan antara ciri-ciri khusus 
arca dwarapala dengan tarikh relatif, (C) hubungan antara bentuk arca dengan fungsi 
arca dwarapala di kompleks candi Penataran (D) tata letak arca dwarapala, dan (E) 
hubungan antara tata letak arca dengan fungsi arca dwarapala. 

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji arca-arca dwarapala di kompleks 
candi Penataran adalah pendekatan kualitatif yang berusaha mengungkapkan gejala 
secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik kontekstual) yang 
menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini bersifat analitis yang memerlukan 
observasi untuk pengumpulan data dan komparasi untuk analisis data. Objek terteliti 
keseluruhan arca-arca dwarapala di kompleks candi Penataran. Metode observasi 
tepat digunakan untuk jenis penelitian deskriptif-arkeologi, yakni membuat 
pencandraan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat arca-
arca dwarapala di kompleks candi Penataran. 

Hasil penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, 
mengetahui perian bentuk arca-arca dwarapala di kompleks candi Penataran, yang 
diperinci menjadi ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus arca dwarapala di kompleks 
candi Penataran. Kedua, terdapat hubungan antara ciri-ciri khusus arca-arca 
dwarapala di kompleks candi Penataran dan tarikh relatif (relative dating) pembuatan 
arca dwarapala yang diperkirakan pada masa Singhasari dan Majapahit. Ketiga, 
terdapat pertalian antara spesifikasi bentuk arca dwarapala dan fungsi utamanya, di 
mana tampilan fisiknya disesuaikan dengan fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang 
komponen-komponen candi. Keempat, mengetahui perian tata letak arca-arca 
dwarapala di kompleks candi Penataran. Kelima, terdapat korelasi antara tata letak 
arca-arca dwarapala dan fungsi arca dwarapala di kompleks candi Penataran. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut. Pertama, 
perian bentuk arca-arca dwarapala di kompleks candi Penataran yang 



 

ii

 
menggambarkan ciri-ciri umumnya terbukti bahwa memang memiliki kesamaan 
dengan arca dwarapala lainnya berupa aksesoris, laksana dan karakteristik fisiografis 
arca dwarapala. Sementara itu perian bentuk arca-arca dwarapala di kompleks candi 
Penataran yang menggambarkan ciri-ciri khususnya terbukti juga terdapat pada detil-
detil dari ciri-ciri umum arca dwarapala. Kedua, dengan menelaah ciri-ciri khusus 
arca-arca dwarapala, tarikh relatif pembuatan arca-arca dwarapala yang tak berangka 
tahun di kompleks candi Penataran diperkirakan pada masa Singhasari dan Majapahit 
yakni antara tahun 1214 saka (1292 M) sampai dengan 1297 saka (1375 M). Ketiga, 
terdapat korelasi antara bentuk arca dwarapala di kompleks candi Penataran dengan 
fungsi utamanya sebagai penjaga pintu gerbang. Penggambaran fisiknya yang 
demonis, memberi kesan menyeramkan, sehingga fungsi protektorik terdukung oleh 
penggambaran arca yang demikian. Keempat, perian tata letak arca-arca dwarapala 
di kompleks candi Penataran dapat diketahui memiliki berbagai letak yang telah 
tertentu. Berbagai letak tersebut adalah berada di depan pintu masuk kompleks candi, 
di depan suatu halaman masuk dari komplek candi dan di depan pintu masuk ke 
bangunan. Kelima, hubungan antara tata letak arca-arca dwarapala dan fungsi arca-
arca dwarapala di kompleks candi Penataran bersifat resiprokal yakni tata letak dan 
fungsi saling menentukan. Berkaitan dengan ruang sakral dan profan, penempatan 
arca dwarapala di depan pintu gerbang masuk kompleks candi, menjadi sarana 
perlintasan dari satu ruang ke ruang yang lain, yakni dari ruang yang profan menuju 
ruang yang sakral. 

Saran-saran yang dapat disumbangkan berkenaan dengan tubuh keilmuan dan 
hal praksis. Bertalian dengan tubuh keilmuan yang mewadahi penelitian ini, yakni 
gaya seni, kiranya hasil penelitian ini dapat lebih diperdalam lagi, yakni dengan 
mengkaji gaya seni untuk gaya seni bangun (arsitektur), relief cerita maupun ragam 
hias di kompleks candi Penataran. Adapun kaitannya dengan hal praksis, disarankan 
agar hasil penelitian tentang fungsi arca dwarapala di kompleks candi Penataran dan 
tarikh relatifnya ini dapat disosialisasikan ke publik. 

    


