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JALINAN SENI, TEKNOLOGI DAN SAINS DALAM MEMBENTUK 
PATUNG GARUDA WISNU KENCANA 
Nyoman Nuarta 

Pada masa laju pertumbuhan yang pesat, di penghujung dekade 1980-an, 

bangsa kita menemukan dirinya sebagai masyarakat yang perlu 

berkembang. Akselerasi ekonomi, kehidupan urban, infrastruktur, media; 

wacana dan pengalaman hidup sehari-hari mulai mengalami perubahan. 

Seiring terangkatnya nama negara Indonesia, di kawasan sendiri, dan juga 

di dunia sebagai bangsa yang sedang membangun dirinya sendiri, 

berlomba-lomba juga kita mendapatkan tempat perhatian dan kesan yang 

baik di mata dunia. Untuk memperlihatkannya, tidak ada jalan yang lebih 

baik, selain dari jalur budaya. Adalah gagasan dari satu sosok Joop Ave, 

yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pariwisata dan 

kemudian menjadi Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada 

dekade 1990-an, untuk membuat sebuah “megaproyek” budaya dan 

pariwisata. Ide Joop Ave ketika itu sederhana, untuk membuat patung 

setinggi 5 meter yang khas dan berkesan kuat, untuk ditempatkan di bandara 

Ngurah Rai, Bali, supaya semua pengunjung dari seluruh dunia dapat 

melihat ikon yang menjadi wajah dan simbol pengikat dari Indonesia yang 

bermartabat dan berkelas dunia. 

Ketika itu Joop Ave menemui saya untuk merancang dan membuat 

monumen tersebut. Tapi tentu saja membangun struktur besar di dekat 

bandara bukanlah ide yang baik, meskipun niatnya sangat mulia. Gagasan 
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yang muncul ketika itu adalah untuk memindahkan ide ini ke satu bukit kapur 

di Ungasan, sepuluh kilometer ke arah Selatan bandara Ngurah Rai. Di 

puncak bukit tersebut, dengan langit Bali yang cerah, dari udara dan dari 

kejauhan akan terlihat jelas satu monumen besar ditempatkan di atasnya. 

Hanya saja, justru monumen ini harus menjadi jauh lebih besar ketimbang 

gagasan awal Joop Ave. Gagasan baru ini disetujui setelah dikembangkan 

beberapa tahun kemudian lebih lanjut ide tentang bersama dengan Ida 

Bagus Oka dan Ida Bagus Sudjana, lahirlah kemudian konsep untuk patung 

Garuda Wisnu Kencana. 

Di sini terkandung suatu kesempatan, dan juga tumbuh suatu mimpi. Untuk 

Bali, untuk Indonesia, untuk dunia, mengapa kita hanya berhenti pada satu 

monumen? Mengapa kita tidak menjadikannya yang terbesar? Yang 

bervolume terluas? Yang tercanggih dan terumit? Yang punya kesan ikonis 

yang tidak tertandingi oleh semua monumen yang lain. Patung Garuda 

Wisnu, menggambarkan Wisnu menunggangi Garuda, merupakan sebuah 

ikon yang sangat berarti untuk masyarakat Bali. Sering kita temukan di 

seluruh penjuru Bali, makna dan kehadirannya jauh terkait hingga ke arca-

arca kuno dalam kebudayaan kita. Yang tertua adalah arca Garuda Wisnu 

yang kini ada di Trowulan yang menjadi inspirasi bagi penciptaan Garuda 

Pancasila lambang negara kita. Garuda Wisnu dari Trowulan ini menarik, 

sebab sangat trimatra, dipahat dari satu batuan utuh, dan menunjukkan 

kerumitan-kerumitan sejati dari sebuah patung. Rupa yang sama dan 

kandungan gagasan yang serupa jugalah yang menginspirasi pembuatan 

patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali. Menjulang 75 meter tinggi ke 
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angkasa, patung GWK juga seperti rupa klasiknya berdiri di atas sebuah 

pedestal, setinggi 46 meter. Maka ia berdiri, 121 meter, di puncak bukit di 

Ungasan 271 meter dari permukaan laut, untuk dilihat semua orang dari 

semua penjuru.  

Memuliakan patung GWK sebagai ikon, membuatnya tidak bisa diciptakan 

dengan bahan yang sembarang, selain juga ketahanan dari bahan-bahan 

monumen pada umumnya belum tentu sanggup menopang skala GWK. 

Riset yang menyeluruh harus dilakukan, dari tanah, kontur bentang alam, 

dan perencanaannya; struktur raksasa penopang patung, pedestal-nya yang 

menjadi gedung, kulit patung dan teksturnya yang kaya unsur dan detail, 

hingga ketahanannya terhadap cuaca, angin, dan waktu–GWK dirancang 

untuk dapat bertahan 100 tahun. Logam tembaga dan kuningan dipilih 

sebagai muka kulit yang menentukan rupa GWK. Konturnya, dirancang 

dalam sistem lapis-berlapis; patung diiris secara horizontal untuk dipotong 

menjadi segmen; yang lantas dibagi lagi menjadi modul-modul berukuran 3 

x 4 meter dengan kedalaman yang bervariasi.  

Permasalahan 
Ukuran patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang sangat besar dan 

tergolong realis, membuatnya jadi penuh dengan detail yang begitu rumit. 

Dalam pengerjaannya–dari model skala kepada patung ukuran asli–wajah 

Wisnu dan ekspresi Garuda tidak boleh berubah walaupun diperbesar 
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hingga dua puluh kali dari model yang setinggi tiga meter. Keberhasilan 

teknologi untuk menghasilkan rupa organik ini telah dibuktikan pada 

pembangunan monumen Jalasveva Jayamahe di Surabaya, dan untuk 

GWK, didorong lebih jauh lagi. Proses perancangan GWK menghasilkan 

beberapa patennya sendiri, beberapa teknologi dan pemecahan teknis 

harus kami ciptakan sendiri. Ini sangat penting mengingat bahwa ekspresi 

dari patung harus bisa tetap sama dengan model aslinya: Wisnu dengan 

ekspresinya yang bijaksana, dengan mata yang menampilkan kesan 

meditatif; sedangkan Garuda tampak gagah perkasa. 

Pada awal gagasan GWK kami telah mencoba mencari cara pembesaran 

tanpa deformasi atau distorsi. Di dunia pada saat itu belum ada teknik untuk 

memperbesar bentuk-bentuk tiga dimensi yang sulit dan rumit, juga belum 

ada perangkat lunak yang bisa melakukannya. Karenanya, saya harus 

berusaha sendiri untuk mencari dan memecahkan persoalan tersebut. 

Akhirnya pada tahun 1991 kami menemukan sebuah teori seiring dengan 

lahirnya perangkat lunak Autocad. Kami memberikan masukan di mana 

irisan-irisan dari hasil mould atau cetakan dari model GWK dikembangkan 

satu persatu secara tiga dimensi dengan perangkat lunak Autocad. 

Melaluinya, gagasan teoretis ini bisa terpecahkan. Dan selanjutnya 

Kementerian Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan hak paten 

bernomor 009388  untuk sistem pembesaran bentuk GWK pada tahun 1993. 

Itulah sebabnya kami berani memutuskan besaran patung, biaya patung, 

sistem struktur dan lain-lain dengan akurasi yang tinggi: dengan melibatkan 
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teknologi dan sains. GWK melibatkan biaya yang amat besar dalam 

pembangunannya. Tentu, seniman harus bertanggung jawab terhadap 

persoalan biaya, dan terhadap kekuatan struktur terbukti melalui sains yang 

dapat dipertanggungjawabkan kelak. Saya dan tim sebagai pematung 

menghendaki bagaimana sebuah patung yang diperkirakan berbobot 3000 

ton, bisa terjamin keselamatan konstruksinya. Maka beberapa cara kami 

tempuh. 

 

Pertama, beban patung tidak kami biarkan ada pada platform dari bangunan 

penyangga. Seluruh berat patung disalurkan melalui konstruksi core atau inti 

pada beton bertulang di pedestal  yang berukuran 30 x 30 meter dengan 

ketebalan dinding inti atau shearwall mencapai 50 m. Inti ini mencapai 

ketinggian tertentu untuk dipadukan dengan konstruksi baja. Dengan baja 

yang bersifat lebih lentur maka keseluruhannya tidak akan terlalu bergoyang 

bila mendapat dorongan angin atau gempa. Kombinasi ini membuat patung 

menjadi cukup rigid atau kaku, namun dengan sedikit sekali kemungkinan 

terjadinya fatique logam atau kelelahan akibat terlalu seringnya struktur 

bergerak.  

 

Dua kali uji terowongan angin juga dilakukan di Melbourne dan Toronto. Dari 

uji terakhir di Toronto, didapatkan masukan-masukan untuk penyesuaian 

bentuk, akibat besarnya dinamika bentuk GWK yang dapat menyebabkan 

perbedaan tekanan angin atau turbulensi. Tapi kami belum merasa puas bila 

tidak melihat kekuatannya secara nyata. Tes angin dilakukan hanya lewat 

model kecil dengan radius topografi lingkungan kurang lebih 500 meter–
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kami perlu lebih yakin lagi. Maka diputuskan untuk melakukan tes hancur 

pada satu bagian modul patung seukuran 4 x 3 meter di laboratorium 

PUSPIPTEK di Serpong, Tangerang Selatan. Ternyata kulit patung baru 

hancur setelah mendapatkan hempasan angin 250 kilometer per jam, setara 

tiga setengah kali embusan angin terkuat yang terekam di Bali: 70 kilometer 

per jam. 

 

Kenapa kami harus demikian berhati-hatinya? Karena patung ini akan 

dikunjungi oleh ribuan orang, maka memerlukan tingkat keselamatan / 

kehati-hatian yang sangat tinggi. Patung mutlak harus tahan angin, tahan 

gempa dan petir. Petir menjadi bahan pertimbangan yang serius karena 

patung ini merupakan sosok tertinggi kepada langit yang sangat terbuka, 

sehingga rawan tersambar. Kemungkinan besar apabila terjadi petir di 

sekitar patung, listrik yang hadir akan diserap oleh patung karena bahannya 

dari tembaga merupakan penghantar yang baik untuk menangkap petir. 

Patung ini harus bisa menghindari listrik statis yang tidak tersalurkan listrik 

secara sempurna ke bumi–yang dapat membayakan khalayak pengunjung. 

Maka patung GWK dengan bahan tembaganya menjadi Sangkar Faraday 

raksasa, dengan yang juga terbuat dari bahan tembaga ditanam sampai ke 

dasar tanah yang mengandung air. 

 

Bahan Patung 
Tembaga, adalah bahan terbaik untuk dapat menghadirkan lekuk-lekuk 

organik dan detail-detail ikonografi Bali yang mengisi karakter dari patung 

GWK dengan identitas budaya Bali dan Indonesianya. Pertimbangannya 
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adalah karena tembaga merupakan bahan pengantar panas yang baik; 

mudah menyebar ke seluruh permukaan, sehingga mudah berubah dan 

lentur–tidak mudah sobek atau patah . Dengan demikian, bahan ini mudah 

dibentuk dan dipiuh sesuai keinginan pematungnya. Namun sifat lentur tidak 

selalu menguntungkan bila menghadapi patung yang mempunyai luasan 

permukaan seperti GWK, yang kulitnya mencapai dua setengah hektar atau 

25.000 m2.  

Namun tembaga yang mudah dibentuk ini juga mudah berubah, bahkan 

pada suhu-suhu panas dan tekanan yang tidak terlampau tinggi. Maka perlu 

diciptakan struktur yang lebih detail lagi untuk memperkuatnya, dalam 

segitiga-segitiga bingkai dari kawat las kuningan yang menyambung 

lempeng-lempeng kecil tembaga itu. Proses ini dikerjakan perlahan-lahan 

dan dengan teliti, menyambung satu-persatu lempeng menggunakan 

tangan-tangan terampil, dari modul ke modul, lapisan ke lapisan, hingga 

disusun sepenuhnya nanti. Kini, proses produksi seluruh modul dan 

pembentukan sudah selesai. Keseluruhannya dikerjakan secara bertahap di 

Bandung, yang terakhir beberapa waktu lalu, dan telah semuanya dikirimkan 

ke Bali untuk dipasang. 

Menempelkan kulit ini ke dalam struktur raksasa juga menjadi tantangan 

tersendiri yang lainnya, tim perancangan harus membuat struktur rangka 

yang sangat rumit yang harus betul-betul presisi untuk menopang kulit dan 

struktur penguat kulitnya, seperti potongan-potongan puzzle raksasa. GWK 

maka tidak hanya menjadi suatu karya seni dan diproses secara kesenian, 
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tapi juga menjadi suatu terobosan ilmu dan teknologi. Dunia pengisahan 

tradisi dan kandungan kosmologinya, maka menjadi berada di zaman 

sekarang dengan sebenar-benarnya, menubuhkan dirinya lewat 

perkembangan terkini untuk mewujudkan inti gagasan dan semangat yang 

serupa ke tingkatan berikutnya. Inilah rasanya juga mimpi besar dari 

masyarakat kita sepanjang tahun kita menghayati hidup sebagai bangsa, 

dan juga gagasan-gagasan pendahulu yang menyatukan kepercayaan 

orang-orang sebagai suatu masyarakat yang berdaya, bebas menentukan 

nasibnya sendiri dalam arus zaman: yang merdeka. 

 

Warna hijau turquoise yang ada pada patung GWK merupakan yang disebut 

sebagai patina, sebuah proses oksidasi yang melindungi logam dari korosi 

dan sekaligus mewarnai logam tembaga atau kuningan secara artistik. 

Warna bagi GWK saya pilih untuk menjadi hijau toska atau biru hijau. Warna 

ini merupakan warna alam yang terbentuk akibat kandungan ether yang 

membuatnya secara alami akan berwarna hijau toska. Hanya saja proses 

alami ini memerlukan waktu yang cukup panjang–sekitar 15 tahun. Sehingga 

dalam rentang waktu itu, patung akan tampak kurang baik dan kotor. Untuk 

mempercepat proses patinasi kami memanfaatkan bahan kimia yang hanya 

memerlukan waktu beberapa jam saja, memperhitungkan kelembaban dan 

cahaya matahari. Beruntung lantai kerja kami di bukit Ungasan yang dari 

kapur bermanfaat untuk menetralkan bahan kimia yang dipergunakan. 

 

Menyambut GWK 
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Perjalanan GWK tidaklah mudah. Suatu aspirasi besar, tentu saja 

mempunyai risiko yang besar dan usaha yang besar pula. Sejak mulai 

digagas pada tahun 1989, baru pada pertengahan 1990-an tanah bukit 

kapur di Ungasan mulai diolah dan pengerjaan patung dimulai di Bandung. 

Bukit Ungasan merupakan sebuah tambang batu kapur besar, yang juga 

ditinggali sejumlah orang, amat gersang, tandus, dan punya bentang alam 

yang banyak menyisakan bekas galian. Kontur ini justru yang 

didayagunakan dan direspons dalam pembangunan GWK, supaya dibangun 

di antara balok-balok tebing batu kapur raksasa, menciptakan ceruk-ceruk 

dan mengolahnya untuk diisi dengan satu kompleks menyeluruh yang 

terpusat pada patung GWK: taman parkir, restoran, toko-toko, perhotelan, 

convention center atau balairung, dan lain-lain, sehingga GWK menjadi 

pusat pariwisata yang lengkap dan memiliki efek pelipatgandaan kepada 

lingkungan yang besar.  

 

Ribuan orang dari berbagai tempat membaur dengan masyarakat setempat 

di Ungasan diajak bekerja sama untuk menggali dan membentuk kontur di 

situs GWK, mereka juga merupakan bagian penting dari pengolahan 

lingkungan ini. Anak-anak mereka turut diberi pendidikan keterampilan 

sebagai bagian dari pembangunan, orang-orang dewasa terus boleh 

melakukan penambangan hingga kompleks ini selesai. Orang-orang dari 

seluruh Bali pun perlahan-lahan mulai memalingkan perhatiannya kepada 

patung raksasa dan kompleks besar yang sedang dibangun ini. Beberapa 

bersikap menentang, seirama dengan nada protes terhadap komersialisasi 

lahan-lahan serta seolah "dijualnya" kebudayaan Bali kepada khalayak 
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pengunjung. Namun kami bersikeras bahwa sikap dalam mewujudkan GWK 

ini adalah untuk kebesaran masyarakat kita sendiri. Berbagai ritual juga 

diikuti, sesuai dengan alam dan lingkungan Bali beserta ihwal keilahiannya, 

kami berkeliling dari pura ke pura, bertemu satu mangku dengan yang 

lainnya, melintasi tebing-tebing terjal, air, atau apa pun rintangan alam 

lainnya, untuk memastikan pembangunan GWK ini aman, selamat, serta 

juga harmonis dengan lingkungan di Bali.  

 

Banyak yang kemudian melihatnya sebagai perwujudan identitas, kisah 

besar, filosofi, dan juga laku hidup. Ini terbukti pada GWK Expo pada tahun 

2000 yang begitu ramai dan padat dikunjungi orang, menjadi perayaan dan 

petanda tersendiri bagi masyarakat. Perjalanan menuju tahun 2000 sendiri 

juga sesuatu yang sungguh berat, dengan kepala Garuda sempat terbakar 

habis pada tahun 1997, tahun yang sama dengan mulai dibukanya kompleks 

GWK, yang diisi dengan kegiatan-kegiatan kesenian terlebih dahulu. 1997 

juga sangat berat dengan terjadinya krisis ekonomi Asia dan segala 

perubahan yang mengikuti kemudian, setelah reformasi dan berubahnya 

segala tatanan struktural. Lahan GWK yang dimiliki oleh pemerintah, 

menjadi dipersoalkan oleh pemerintahan baru. Sokongan dana dan jaminan 

yang tadinya memiliki perencanaan tersendiri yang stabil, menjadi 

terganggu, dan sekian banyak masalah lain juga turut menyertai.  

 

Selepas tahun 2000, dengan semua yang telah dibuat, dipasang, dan 

ditempatkan di kompleks GWK sebagai bukti pencapaian, pembangunan 

melambat. Baru pada tahun 2013, sebuah kepastian baru muncul untuk 
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menyelesaikan GWK. Namun apa pun risiko, harga, dan upaya yang 

diperlukan untuk menyelesaikannya, semua harus ditempuh dan dicoba. 

Sebab GWK sendiri sudah berjalan untuk menempati relung di ingatan dan 

hati masyarakat. Menjadi suatu pengingat besar akan siapa kita, dan apa 

yang mampu kita capai: identitas dan juga harapan. Pada 25 Oktober 

kemarin, telah secara berhasil dilakukan pemasangan kepala Garuda 

dengan proses GWK yang sudah dimulai kembali. Telah hampir satu tahun, 

GWK dibangun di lahan baru yang berdekatan, telah terbangun 35% dan 

direncanakan akan diresmikan pada Agustus 2018, dan selesai sepenuhnya 

pada November 2018. Dengan dukungan dari semua pihak, capaian ini telah 

berhasil diwujudkan, dan mudah-mudahan akan terus berjalan dengan cepat 

dan selamat. 

 

Terwujudnya GWK merupakan suatu kebanggaan yang saya bagi dengan 

masyarakat kita, sebab ia merupakan persembahan bagi dunia. Hanya 

dengan masyarakat yang besar, dengan hati yang besar, semangat dan 

perjuangan serta keragaman yang berpadu, kita mampu bergerak maju 

sebagai budaya besar dengan segala kekayaannya. Semoga GWK juga 

selalu menjadi pengingat akan semangat persatuan dan kesatuan yang 

dimimpikan oleh pendahulu-pendahulu kita, dan kita sebagai masyarakat 

terus ter-cerahkan dalam menuju masa depan. 


