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1.Pendahuluan 

 Dalam mitologi Hindu, Dewi Durga adalah sakti (Istri) Dewa Siwa. Nama lain Dewi 

Durga adalah  Uma, Parwati, Giri Putri, dan masih ada banyak nama lainnya, terutama berkaitan 

dengan  tugasnya mengalahkan musuh para dewa, satu diantaranya adalah Durga 

Mahisasuramardini. Nama ini berarti ‘Durga  menhancurkan kerbau siluman raksasa’. 

 Perwujudannya dalam bentuk arca ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Di Jawa 

Timur berdasarkan penelitian Santiko (1992:19,239) didapatkan tidak kurang dari 76 buah. 

Sementara itu di Bali berdasarkan survie Boedhijono (2012:122-123)  didapatkan 21 arca. 

Jumlah ini bisa bertambah bila diakan penelitian di tempat-tempat lainnya di Indonesia. 

Memperhatikan wujudnya ini, Dewi ini selalu digambarkan dalam keadaan membunuh Mahisa 

(kerbau). Durga berdiri di atas punggung kerbau, satu kaki Durga menginjak leher kerbau 

sehingga kerbau siluman seperti tidak berdaya menghadapi Sang Dewi. Jumlah tangan Sang 

Dewi bervariasi. Dari 76 Arca di Jawa Timur, 56 arca bertangan delapan. Sisanya, 3 arca 

bertangan dua, 10 arca bertangan  empat, dan 7 arca bertangan enam.  Durga bertangan sepuluh 

belum ditemukan di Jawa Timur tetapi di Jawa Tengah ada banyak, sedangkan di  Bali ada satu. 

Akan tetapi di India, tangan Durga ada yang lebih dari sepuluh. Durga bertangan enam belas atau 

dua puluh sangat umum di India. Bahkan dalam kitab Purana disebutkan bahwa Durga bertangan 

seribu (Santiko, 1992:20-40). 

 Persoalannya, mengapa Dewi Durga, yang notabene seorang perempuan (feminism) 

bertugas membunuh raksasa? Apakah para dewa, tokoh tergolong  maskulin, yang umumnya 

lebih berotot, tidak mampu mengalahkan raksasa? Persolan inilah yang akan dipaparkan dalam 

pembahasan berikut. Namun sebelum pembahasan perlu juga disampaikan mitologi kelahiran 

Dewi ini. 
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2. Durga Mahisasuramardini dalam Mitologi Kelahirnnya 

 Salah satu aspek terpenting dari Dewi Durga, menurut Kumar (Santiko:1992:200) adalah 

“sebagai pembunuh asura dan makhluk demonis lainnya”. Banyak asura telah dibinasakan, 

antara  lain Durgama anak Ruru, Samba, Nisamba, Madhu, Kaitabha, Bhandsura, Raktabija, 

Upasunda, Mahisa dan sebagainya. Pembinasaan asura ini acapkali diartikan sebagai lambang 

dari tugas utama dewi tersebut, yaitu melindungi para pemujanya dari kesulitan hidup. 

 Dikemukakan lebih lanjut, oleh Kumar, mitologi kelahiran Dewi ini termuat dalam 

naskah Mahatnya. Adapun ceritanya  adalah sebagai berikut. Para Dewa pada suatu ketika 

dikalahkan oleh para asura  atau raksasa dibawah  pimpinan Mahisasura. Para Dewa memohon 

bantuan Dewa Siwa dan Wisnu  untuk dapat mengalahkan dan mengusir para asura yang telah 

mengganggu kahyangan. Mendengar peristiwa  yang menimpa para dewa, Dewa Siwa dan 

Wisnu menjadi sangat marah akan perbuatan para asura, sehingga dari mulut mereka keluar  

lidah api menyala-nyala. Lidah api juga keluar   dari tubuh para dewa lainnya.. Kekuatan lidah 

api ini bergabung menjadi satu menerangi  semua  penjuru yang akhirnya membentuk seorang 

wanita cantik dan menjadi Dewi Durga. Para dewa sangat senang menyaksikan  peristiwa ini 

bahwa pahlawan  mereka yang akan  membinaskan asura telah lahir. Para  dewa menyerahkan 

senjata mereka masing-masing sebagai hadiah kepada Durga. Siwa misalnya, memberikan 

trisulanya,Wisnu memberikan  cakra,  Baruna memberikan Cakra. Agni memberikan tombak dan 

sebaginya. Dengan demikian, Durga harus memiliki banyak tangan untuk memegang banyak  

senjata. Dengan senjata-senjata ini, Durga maju ke medan perang. Dan, dalam peperangan Durga 

dapat mengalahkan raksasa. 

 

3. Pembahasan 

 Dalam pembahsan ini, konstruksi mitologi dan wujud arca Dewi Durga ini akan diurai 

atau dipisah-pisahkan (didekonstruksi), paling tidak menjadi dua pragmen yaitu Durga  disatu 

aspek  dan Mahisa dalam aspek lainnya. Masing-masing pragmen ini diasosiasikan dengan hal 

lain, dan selanjutnya dikonstruk kembali dengan maksud sepaya didaptakan makna baru. Cara 

kerja ini, walaupun tidak sama tetapi mirip dengan teori dekonstruksi. 

 Durga, sesuai dengan mitosnya, yang sudah dipaparkan  sebelumnya, adalah lahir dari  

kekuatan (sakti) para dewa. Mengapa sakti lebih ditonjolkan?  Jawabannya kurang lebih 

demikian.  Dari pandangan para pemuja Sakti,  bahwa Sakti dipandang  sebagai energi yang 
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aktif, yang berbuat sehingga muncul ciptaan, dan juga Sakti ini  yang dapat  berbuat untuk 

memenuhi  keinginan para pemuja, Sementara itu, para dewa sebagai  pasangan sakti, dianggap 

pasif, tenang dan karena itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dianalogikan seperti  api dengan 

kekuatannya berupa “panas”. Api adalah dewa, sedangkan panas adalah kekuatan atau saktinya. 

Diantara pasangan ini, yang dipentingkan adalah panasnya atau saktinya. Itu sebabnya Sakti 

lebih menonjol untuk mendapatkan pemujaan para Sakta (pemuja Sakti). 

 Akan halnya Sakti dalam pengertian ‘ibu”, secara makrokosmis bahwasanya bumi ini 

adalah ibu, tempat segala sesuatu lahir, dihidupkan, dipelihara dan sebagainya. Binatang, 

tumbuh-tumbuhan,  dan semuanya: lahir, hidup dan mati berada di atas pangkuan sang ibu bumi 

(Ibu Pertiwi). Termasuk juga memelihara, menyiapkan sumber kehidupan adalah Ibu Pertiwi 

(Mother Goddess dalam bahasa asing). 

 Berdasrkan paparan di atas, bumi ini diwujudkan dalam bentuk personal sebagai Ibu 

Pertiwi (Mother Goddess), dan juga diwujudkan dalam bentuk antropomorfis berupa arca 

(patung). Bentuk arcanya yang paling kuna disebut arca venus (Gb…..). Arcanya 

menggambarkan sosok wanita, tampilannya sederhana tanpa pakaian dan perhiasan. Akan tetapi 

bentuknya tidak proporsioanal, misalnya kepalanya sangat kecil dibandingkan dengan badanya 

yang begitu besar. Dan, acapkali menonjolkan bagian-bagian tertentu anggota badannya. 

Misalnya, buah dadanya berkepanjangan menggelayut pada dadanya. Atau pinggulnya lebar 

berlebihan atau perutnya sangat buncit. Sosok arca seperti ini acapkali dikaitkan denga dewi 

kesuburan. 

 Tipe arca Venus tersebut di atas berasal dari daratan Eropa. Arca Venus, yang disebut 

Mother Goddess (Dewi Ibu) juga didapatkan di daratan Asia. Mother Goddess dari Asia tepatnya 

ditemukan di Mahenjodaro dan Harrapa, lembah Sungai Sindhu. Bentuk arcanya, tidak begitu 

tambun seperti yang didapatkan di Eropa, tetapi agak kepanjang-panjangan (Gb..). Peradaban 

lainnya, arca dari dari lembah Sindhu memakai hiasan pada pundak, lengan, pinggang dan kaki. 

sedangkan yang dari Eropa tanpa hiasan. Arca-arca  dari lembah sunagi Sindhu ini berasal dari 

milinium 3000-2000 S.M 

 Dalam perjalanan waktu, di India pada zaman dinasti Maurya (abad IV- III S.M), arca-

arca yang disebut Dewi Ibu  (dari lembah Sindhu) berkembang  menjadi arca yaksa-yaksi. 

Yaksa-yaksi ini adalah  makhluk kedewataan tetapi bukan dewa utama dalam panteon 

Hinduisme. Yaksa-Yaksi ini adalah dewa-dewi kesuburan.  Sebagai dewa-dewi  kesuburan, 
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sosok arcanya tampil dengan perhiasan  permata dan biasanya merangkul tumbuh-tumbuhan. 

Dengan  menggunakan hiasan permata, ia adalah lambang kesejahteraan. Diantara makhluk 

yaksa-yaksi ini ada diantaranya berbadan manusia berkepala binatang. Satu diantaranya terdapat 

yaksa  berkepala gajah, yang oleh para ahli diduga sebagai prototipe wujud  Ganesa. Dilihat dari 

badannya yang gemuk, perut buncit, jelas bahwa wujud arca Ganesa adalah perkembangan lebih 

lanjut dari wujud yaksa.  Dewa Kuwera juga, sebagai dewa kekayaan, dari segi wujud arca  

berasal dari wujud yaksa. 

 Sekitar abad I Masehi, di  Mathura, India didapatkan yaksi mengendarai mahisa  (Gb..). 

Ini prototipe perwujudan Durga Mahisasuramadini. Tinggalan dari abad I ini adalah indikator 

kalau Dewi Durga berkaiatan dengan kesuburan. Dewi Ibu penguasa bumi. 

 Dalam  konteks filsafat Sakti menurut Siwananda (1993:258) Maya atau  Prakerti ada di 

dalam kandungan Sakti. Maya merupakan potensi pada keadaan penghancuran dan dinamis 

dalam penciptaan. Maya berkembang menjadi beberapa unsur material dan bagian-bagian fisik 

lain dari makhluk-makhluk perasa, di bawah pengarahan Sakti. Dikatakan lebih lanjut bahwa 

Sakti adalah ibu alam semesta dan alam itu sendiri. Dia adalah Jagad-Janani, ”pencipta alam 

semesta”  Mahisasuramardini ”penghancur mahisa”, Brantinasini “penghancuran hayalan atau 

awidya” dan Daridriyanasini ”penghancur kemelaratan” (Sivananda, 1993:259). 

 Filsafat Sakti tersebut di atas analog dengan filsafat Samkhya, Purusa-Prakerti, azas 

rohani dan azas jasmaniah, alam atas dan alam bawah, langit dan bumi, yang dapat disamakan 

dengan Siwa (yang disebut duluan) dan Durga atau Dewi Ibu ( yang disebut belakang). 

Demikianlah Durga sudah dipaparkan maknanya bahwa dia kekuatan potensial atau personifikasi 

energi bumi alam semesta ini. Pragmen berikutnya yang masih perlu mendapat penjelasann 

adalah Mahisasura lawan dalam peperangan yang dihadapi Dewi Durga. 

 Mahisa yang berarti “kerbau” adalah lambang awidya “kebodohan”, “kedunguan”, tidak 

berpengetahuan” dan sebagainya. Unsur-unsur bumi yang terdiri atas panca mahabuta betul-betul 

buta, dungu masa bodo dan sebagainya. Sebelum terwujud, mereka berada dalam kandungan 

sakti (Dewi Ibu). Dan, lahir berwujud bila dipengaruhi oleh triguna : satwam, rajas, tamas (bila 

dianalogikan dengan filsafat samkhya). 

 Berikut, perlu dijelaskan, apa rujukannya kalau Mahisa (kerbau) tersebut sebagai 

lambang bumi? Kerbau sebagai binatang, multi fungsi bagi manusia : tenaganya sebagai alat 

transportasi dan menarik bajak untuk mengolah pertanian; daging dan susunya untuk  
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dikonsumsi. Dalam ritual tertentu, kerbau juga fungsional. Di Bali ada upacara titimanah yaitu 

upacara yang berkaitan dengan kematian, dengan mengorbankan kerbau sebagai sarana upacara. 

 Fungsi kerbau dalam upacara titimanah adalah sebagai jembatan penyebrangan roh orang 

yang telah meninggal menuju alam baka. Dalam upacara ini, kerbau yang sudah disembelih, 

darah dan dagingnya diambil terlebih dahulu untuk keperluan lain dalam upacara tetapi kepala 

kaki dan belulangnya dibiarkan utuh untuk diletakkan di atas sesajen. Karena berkaitan dengan 

upacara kematian, maka kerbau ini menjadi simbolis kematian (Ardana, 1980:21). Dewa Yama 

sebagai dewa yang berurusan dengan kematian menunggang kerbau sebagai wahananya. 

 Dalam Hinduisme kematian adalah sebuah konsep yang berarti “badan jasmaniah telah 

ditinggalkan oleh roh”. Badan jasmaniah menjadi cerai berai setelah ditinggalkan roh dan 

kembali kepada unsur-unsurnya semula (panca mahabuta) yang ada di bumi. Dalam kondisi ini, 

badan jasmaniah tidak aktif lagi alias awidya (bhs inggris : ignorance) tidak berpengetahuan, 

gelap, acuh dan lain sebagainya. Keadaan yang tidak aktif ini disimbolkan dengan binatang 

kerbau. Dalam kaitan ini Sivaramamurti (1974:16) menyatakan bahwa kerbau itu badannya 

tambun karena itu geraknya lamban, maka dijadikan simbol kemalasan, pasif dan masa bodoh. 

Lebih lanjut dikemukakan (Sivaramamurti, 1974:17) bahwa Mahisa (kerbau raksasa itu) adalah 

tanda kebodohan, kemalasan, perasaan tanpa pengharapan. Juga dikatakan bahwa Mahisa adalah 

personifikasi kematian dan takdir untuk mati. 

 

4. Penutup 

Bertitik tolak dari paparan di atas, jelaslah bahwa Mahisa adalah simbolisasi bumi. 

Mahisa dibunuh oleh Durga dalam medan pertempuran adalah simbolisasi bumi berada di bawah 

kendali Durga. Sebagai pengendali sekaligus penguasa, Durga mempunyai tugas kodrati : 

mengandung, melahirkan (mencipta) dan memeliharanya. 

Dengan mengemban tugas seperti itu, wajar kalau Dewi Durga menjadi Dewi Ibu yang 

dipuja sepanjang masa karena selama manusia perlu hidup dan kehidupan ia tidak bisa lepas dari 

pangkuan sang Ibu ilahi ini. 
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