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Abstrak

Candi merupakan salah satu wujud warisan kekayaan intelektual nenek
moyang nusantara yang sudah terkenal ke seluruh dunia. Dalam perwujudannya
dikenal ada banyak varian wujud candi yang keberadaan tersebar di pelosok Pulau
Jawa. Candi-candi sebagai bentuk bangunan suci pra-Islam nusantara itu juga
dapat digolongkan atas dua tipe berdasarkan masa pembangunannya, yaitu candi
periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur. Hasil studi pustaka menunjukkan
bahwa telah banyak literatur tentang makna filosofis bangunan candi yang ditulis
oleh para sarjana dari dalam dan luar negeri. Hasil telaah pustaka yang dilakukan
memperlihatkan bahwa temuan para ilmuwan tentang makna filosofis candi
tersebut ternyata masih menyisakan adanya beberapa macam konsepsi tentang
candi yang tidak sempat terulas. Konsepsi-konsepsi yang belum terulas itu justru
banyak  disebut  sebagai konsepsi-konsepsi  dasar yang lazim  menjadi landasan
fundamental bangunan-bangunan kuil Hindu dan Buddha di Asia. Kenyataan ini
selanjutnya mendorong dilakukan kajian yang lebih komprehensif tentang makna
filosofis arsitektur candi Jawa. Fokus amatan dan kajian akan lebih diarahkan
pada perwujudan candi secara   utuh dan secara parsial. Penelitian akan
menerapkan metode kajian hermenetik secara multidisipliner berdasarkan
penghayatan pada nilai-nilai fundamental ajaran Hinduistis dan Buddhis. Produk
akhir penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa candi pemujaan Jawa memuat
beberapa konsepsi simbolis, di antaranya sebagai Gunung Meru; kepala Dewa
Brahma; pertemuan manusia dan Tuhan.

kata kunci: candi, filosofi, konsepsi, fundamental, hermenetik

Abstract

As one of Indonesia’s cultural heritages,  Candi in Java island can be
classified into two types based on the time of its construction: the Central Java-
period candi and the East Java-period candi. Although there are a number of
important literature (written by Indonesian and foreign scholars) that discuss the
philosophy of Candi, there is a lack of analysis on its architectural concepts. The
architectural concepts of Candi are in fact an importat element in its construction
as they are based on fundamental characteristics of similar religious buildings in
Asia, especially Hindu and Buddhist  temples. The current  research  discusses
these architectural concepts of Candi based on its whole and partial
manifestations. With multidisiplinary hermeneutics on Hindu and Buddist
conceptions, the current research shows that Candi in Java consists of important
symbolic elements: the representationof Mount Meru, the head of God Brahma,
and the relationship between human and God.

keyword: candi, philosophy, concept, fundamental, hermeneutic.
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.

1.1 Latar Belakang

Candi merupakan wujud warisan budaya luhur nusantara yang juga sangat

terkenal dan telah memperoleh apresiasi sangat baik dari bangsa lain. Sudah tidak

terhitung pula jumlah orang asing yang telah  meluangkan waktu untuk dapat

melihat secara langsung karya cipta leluhur nusantara ini. Dalam dunia

pengetahuan dan kepustakaan,   sudah   banyak pula   literatur tentang candi

Indonesia ditulis oleh para sarjana luar negeri. Ulasan yang disusun dapat

dikatakan sudah cukup baik, hanya saja tentunya masih ada beberapa tema kajian

tentang kuil asli Indonesia itu yang terlewatkan oleh para penulis asing tersebut.

Berkenaan dengan literatur yang telah terpublikasikan tentang candi, karya

tulis yang dihasilkan para sarjana pribumi juga memuat beberapa kekurangan

yang cukup mendasar. Kekurangan ini berkaitan dengan belum lengkapnya

pemahaman tentang konsepsi fundamental candi yang menyebabkan terjadinya

missing link antara landasan filosofi candi-candi Indonesia dan kuil-kuil Hindu

dan Buddha di negara lain. Beberapa konsepsi utama yang melandasi wujud kuil-

kuil klasik Asia seolah disimpulkan “tidak terterapkan” pada candi-candi Jawa.

Kenyataan ini menjadi semakin janggal ketika disadari bahwa pada bangunan

pura  di Bali, konsepsi-konsepsi tersebut ternyata teraplikasikan dalam bentuk

yang telah “mengindonesia”. Beberapa konsepsi yang “hilang” atau belum terulas

penerapannya pada candi-candi Jawa tersebut antara lain (a) konsepsi kesetaraan

makro kosmos dan mikro kosmos, (b) konsepsi Panca Mahabhuta, (c) konsepsi

gunung Meru, dan (d) konsepsi candi sebagai simbolisasi purusha dan Brahma.

Berdasarkan realita seperti itu, maka disusunlah sebuah rencana penelitian

yang bertujuan untuk mengkaji secara lebih komprehensif makna-makna filosofis

pada perwujudan candi  di Jawa. Kajian yang akan dilakukan ini menerapkan

metode hermenetik-rasionalistik dengan melibatkan peneliti dan ahli candi yang

memiliki penghayatan mendalam terhadap konsepsi-konsepsi Hinduistis dan

Buddhis.
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1.2 Tujuan Khusus

Di samping memiliki tujuan yang sejalan dengan upaya melakukan kajian

nilai-nilai luhur filosofis arsitektur candi Indonesia, rencana kegiatan penelitian

yang diusulkan ini juga memiliki beberapa tujuan khusus lainnya, sebagai berikut.

a. Menginvetarisasi dan mendeskripsikan berbagai perwujudan arsitektur

candi-candi utama Indonesia, khususnya yang terdapat di Jawa.

b.   Menemukan makna filosofis khusus yang termuat dalam wujud arsitektur

candi di Jawa. Makna filosofis ini agaknya belum banyak diungkap dan

dikaji oleh para sarjana dan arkeolog sebelumnya. Oleh karena itu hasil

kajian yang diperoleh diharapkan dan ditargetkan akan menjadi materi

yang mampu melengkapi hasil ulasan tentang bangunan candi yang

dipublikasikan oleh para sarjana dalam dan luar negeri sebelumnya.

c. Menghasilkan luaran wajib berupa satu buah artikel yang akan terbit

dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional. Apabila memungkinkan

dihasilkan pula satu buah makalah yang akan dipresentasikan dalam

seminar nasional yang relevan dengan topik penelitian ini.

d.   Menghasilkan luaran tambahan berupa rangkuman makna-makna filosofis

candi yang selanjutnya akan disusun menjadi sebuah buku pengetahuan

tentang arsitektur candi yang akan dipublikasikan untuk masyarakat umum

secara menasional.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian tentang kajian makna-makna filosofis arsitektur candi ini juga

sangat layak untuk segera dilaksanakan, berdasarkan beberapa pertimbangan

sebagai berikut.

a. Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan upaya inventarisasi, kajian,

publikasi, dan pelestarian nilai-nilai warisan luhur budaya Indonesia.

b. Penelitian ini juga sejalan dengan salah satu harapan yang dicanangkan

oleh pemerintah kepada para sarjana dalam negeri, yaitu mampu

menghasilkan berbagai macam produk penelitian yang berkenaan dengan

nilai-nilai budaya asli Indonesia.
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c. Penelitian ini memiliki nilai yang sangat strategis mengingat hasil yang

akan diperoleh sangat bermanfaat bagi berbagai disiplin ilmu, antara lain

pengetahuan sosial budaya, arsitektur, agama, filsafat, sejarah, arkeologi,

dan seni.

d.   Hasil penelitian yang sedianya akan dibukukan sebagai sebuah buku teks

tentang filosofi candi yang diterbitkan secara menasional. Rencana

semacam ini memiliki manfaat yang besar bagi penyebaran informasi dan

atau pengetahuan hasil penelitian akademisi kepada masyarakat luas di

seluruh Indonesia.
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BAB II STUDI PUSTAKA

Bagian ini menguraikan beberapa hasil telaah pustaka yang berkaitan dengan

topik studi tentang makna filosofis arsitektur candi Jawa.

2.1 Teori Simbol dan Pemaknaannya

Istilah simbol yang dikenal dalam pengetahuan dan seni budaya saat ini

sesungguhnya berasal dari satu kata dari bahasa Yunani, yaitu sym + ballō yang

sesungguhnya berarti 'menyusun'. Definisi yang dimaksud seperti itu adalah

berkenaan dengan peran simbol dalam mengarahkan tata   pikiran para

pengamatnya dalam menangkap muatan esensial makna sejati yang termuat atau

dimiliki suatu simbol yang dimaksud (Livingstone, 1962: 97). Satu buah simbol

juga memiliki kapasitas tertentu dalam mengekspresikan baik secara langsung

maupun secara tidak langsung satu atau beberapa makna yang tingkat

kontinuitasnya  tidak dapat secara nyata  terlihat langsung (Eliade, 1959, 98).

Simbol pada umumnya memuat berbagai makna yang bersifat multivalentif, baik

secara vertikal maupun secara horizontal. Makna-makna tersebut saling

berhubungan antarsemua makna lain dalam berbagai tingkatannya (Guénon, 1962:

xii-xiv). Sebuah simbol tertentu tidak memuat makna yang bersifat terpisah, akan

tetapi harus ditafsirkan atau dimaknai secara berelasi dengan beberapa simbol lain

di sekitarnya (Snodgrass, 1985: 5).

Perwujudan suatu karya arsitektural bangunan suci pada umumnya dapat

memuat beberapa sistem sinkretisasi dari banyak simbol. Hal ini dimungkinkan,

mengingat ada sedemikian banyak simbol yang pada   umumnya   dapat

dipergunakan dalam mewujudkan berbagai muatan makna, filosofi, dan konsepsi

keyakinan yang dipahami suatu agama. Tata simbol yang termuat dalam wujud-

wujud bangunan suci tidak akan bernilai optimal apabila cenderung hanya

termaknai dalam tata visual dan perwujudan spasial saja. Esensi simbol yang

termuat pada wujud bangunan suci dapat dimaknai secara lebih fundamental dan

mendalam hanya apabila  dalam proses pemaknaannya  melibatkan pula  suatu

upaya pengkaitan terhadap berbagai rangkaian mitos maupun kepercayaan (belief)

untuk kajian ekspresi verbalnya; aspek ritual sebagai esensi ekspresi prosesi gerak
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isyaratnya; serta berbagai doktrin atau pandangan keagamaan yang bermuatan

ekspresi konseptualnya (Snodgrass, 1985: 6). Dalam ilmu semiotika disebutkan

bahwa adanya tiga macam tanda yang berlaku dalam bidang arsitektur, yaitu tanda

yang bersifat simbolik, indeksikal, dan ikonik. Ketiga tipe tanda ini merupakan

tiga jenis tanda yang diklasifikasikan oleh Zoest. Tanda-tanda simbolis cenderung

dapat dimaknai berkat adanya beberapa perjanjian, tradisi, konvensi, maupun

rangkaian kesepakatan secara berlaku dalam suatu kelompok atau komunitas

(Zoest, 1993: 27). Dalam upaya memahami makna esensial dari suatu simbol,

dibutuhkan suatu pemahaman-pemahaman awal yang berkenaan dengan berbagai

dasar pandangan hidup yang berlaku dalam kelompok penggunanya itu.

Makna produk atau fenomena budaya juga cenderung berkerakter pluralistik.

Kebenaran dalam pemaknaannya dijalankan dengan beberapa metode yang lebih

berdasar pada berbagai kemampuan nalar fiksi persuasif, normatif, relativitas,

lokalitas, pluralis, dan penafsiran makna (Endraswara, 2006: 148).

2.2 Deskripsi singkat tentang Candi Tunggal Pemujaan di Jawa

Bangunan candi tunggal yang dimaksud dalam kajian ini memiliki

karakteristik bentuk menyerupai bangunan tugu besar dengan ruang suci pada

bagian badan bangunannya. Bangunan candi semacam ini lazimnya memiliki

empat tampak bangunan yang hampir serupa dan menghadap keempat arah yang

berbeda. Bangunan-bangunan candi yang termasuk jenis semacam ini di antaranya

adalah Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu yang terdapat dalam

kompleks Candi Prambanan, serta candi-candi tunggal seperti Candi Kidal, Candi

Sewu, dan Candi Jawi. Pada bagian berikut ini dipaparkan beberapa hal yang

berkenaan dengan bangunan candi tunggal di Jawa (Paramadhyaksa, 2010).

a. Bagian-bagian utama bangunan candi tunggal

Bangunan candi tunggal memiliki beberapa bagian utama yang masing-

masing muat makna-makna simbolis tiga tingkatan alam semesta seperti yang

dikenal dalam ajaran Hindu dan Buddha sebagai konsepsi Tri Loka. Ketiga bagian

utama candi tersebut adalah:
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(1) bagian kaki atau dasar bangunan sebagai simbol alam bhur-loka atau

kama-loka,

(2) bagian badan bangunan sebagai simbol alam bvar-loka atau rupa-loka, dan

(3) bagian  kepala atau atap bangunan sebagai  simbol alam svar-loka atau

arupa-loka.

Bagian kaki bangunan candi   tunggal   lazimnya berlantai   tinggi yang

dilengkapi pahatan-pahatan ornamen pada dinding kaki bangunannya. Kaki

bangunan candi tunggal dilengkapi pula dengan elemen tangga pada sisi tampak

depan atau pada keempat sisi tampak bangunannya. Elemen tangga bangunan ini

pada umumnya dilengkapi dengan figur sepasang  binatang  mitologis, makara

yang mengapit seluruh anak tangga bangunan candi. Kaki bangunan candi juga

dilengkapi dengan keberadaan elemen teras atau lorong yang mengelilingi ruang

suci atau  badan  bangunan candi. Elemen  teras ini disebut dengan istilah

pradaksina patha (Anonim. 1981: 73). Ada kalanya pula bagian kaki candi

memiliki beberapa tingkatan lantai yang juga memuat berbagai makna simbolis.

Pada bagian badan bangunan candi tunggal dapat ditemukan adanya sebuah

atau beberapa ruang suci (garbhagrha) (Anonim, 1985: 434). Ruang suci candi ini

memiliki lubang pintu masuk utama yang terdapat pada bagian depan bangunan.

Pada bangunan Candi Siwa Prambanan, misalnya, terdapat empat buah ruang suci

dengan empat buah pintu masuk yang menghadap keempat arah yang berbeda. Di

dalam keempat ruang suci ini ditempatkan arca Siwa Mahadewa, Siwa Mahaguru,

Ganesha, dan Durga (Anom, 1991: 60) (lihat gambar 2). Pada beberapa candi ada

kalanya pula dijumpai badan bangunan candi tunggal yang  pejal dan tidak

memiliki ruang suci sama sekali, seperti Candi Muara Takus di Riau.

Bagian atap bangunan candi tunggal lazimnya memiliki beberapa tingkatan

dengan puncak tertingginya dihiasi ornamen lingga, rátna, maupun stūpika.
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Rátna

Ornamen
kala

Garbhagrha

Arca
Ganesha

Arca
Durga

Arca Siwa Arca Siwa
Mahaguru Mahadewa

Gambar 1. Bagian-bagian Candi Tunggal Jawa Gambar 2. Denah Candi Siwa, Prambanan
sumber: analisis, 2012 sumber: analisis, 2012

b. Perbedaan bentuk bangunan candi tunggal Hindu dan candi tunggal Buddha

Bangunan-bangunan candi pemujaan di Jawa dibangun berdasarkan konsepsi

ajaran agama Hindu, Buddha, atau sinkretisasi keduanya (Siwa-Buddha).

Perbedaan ketiga jenis bangunan candi yang berdasarkan ajaran tiga agama

berbeda ini dapat ditelusuri dengan mencermati wujud beberapa elemen penting

yang  terdapat pada bangunan candi yang  bersangkutan. Bangunan-bangunan

candi tunggal Hindu dapat dikenali dengan adanya relief-relief cerita Hindu pada

badan bangunannya, adanya arca-arca dewa Hindu di dalam ruang sucinya, serta

terdapatnya ornamen lingga atau rátna pada puncak bangunannya. Candi tunggal

beraliran Buddhis ditandai dengan keberadaan relief-relief Tantri pada badan

bangunan, adanya arca Buddha atau dewa-dewi Buddha dalam ruang suci, dan

keberadaan ornamen stūpika di puncak atap bangunannya. Candi tunggal beraliran

Siwa-Buddha menggunakan elemen-elemen Hinduistis dan Buddhis secara

bersama. Candi-candi tunggal yang termasuk kelompok bangunan ini adalah

bangunan-bangunan candi dalam kompleks Candi Prambanan (Anonim, 1989:

20). Di dalam ruang-ruang suci bangunan candi utama dapat dijumpai adanya

arca-arca Hinduistis, akan tetapi pada bagian puncak atap bangunan terdapat

ornamen rátna Hindu yang menyerupai bentuk stūpika Buddha. Kompleks Candi

Prambanan juga ditata menyerupai pola mandala Buddhis (Jordaan, 1993: 23).
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Gambar 3.
Candi Siwa, Prambanan

Gambar 4. Detail Puncak
Prambanan

Gambar 5. Pola Mandala dalam Tata
Denah Candi Prambanan

sumber: survey, 2008 sumber: survey, 2009 sumber: http://files.myopera.com

c. Perbedaan bentuk bangunan candi tunggal di Jawa Tengah dan di Jawa Timur

Dalam sejarah perkembangan arsitektur candi di Jawa, tercatat adanya dua

periode perkembangan seni arsitektur candi. Periode pertama dikenal dengan

nama periode Jawa Tengah yang berlangsung pada abad 8 – abad 10 Masehi

(Santiko, 1995: 108). Pada masa ini banyak dibangun candi-candi besar di

wilayah Jawa Tengah, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Periode ini

selanjutnya digantikan oleh periode Jawa Timur yang berlangsung pada abad 11 –

abad 15 Masehi (Santiko, 1995: 108). Pada rentang periode Jawa Timur dibangun

candi-candi dengan karakter yang berbeda dengan karakter candi-candi Jawa

Tengah. Candi-candi yang dibangun dalam periode ini lebih banyak berada di

wilayah Jawa Timur, seperti Candi Jago, Candi Penataran, dan Candi Kidal.

Candi-candi yang dibangun pada periode Jawa Tengah umumnya berukuran

lebih besar, memiliki karakter bangunan lebih ramping, dan memiliki gaya dan

teknik pahat bangunan menyerupai gaya dan teknik pahat bangunan di India.

Bangunan candi periode Jawa Timur berukuran lebih kecil, memiliki proporsi

badan bangunan lebih ramping, dan menggunakan bahan bangunan dan teknik

pengerjaan yang sudah disesuaikan dengan karakter lokal Indonesia. Seni ragam

hias pada candi periode Jawa Timur juga telah mengadopsi langgam lokal, seperti

adanya bentuk figur tokoh lebih menyerupai sosok-sosok wayang Jawa masa kini

pada relief-reliefnya.

Candi-candi periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur juga dapat

dibedakan berkenaan dengan relief kedok wajah raksasa yang terpahat di atas
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Gambar 8. Detail Ornamen Kala
pada candi di Jawa Tengah

Gambar 6.
Contoh Candi Jawa Tengah

Gambar 7.
Contoh Candi Jawa Timur

Gambar 9. Detail Ornamen
Banaspati pada candi di Jawa

Timur

lubang pintu masuk ruang sucinya masing-masing. Relief kedok wajah raksasa

pada candi periode Jawa  Tengah disebut dengan nama kala. Ornamen  ini

berwujud pahatan kepala raksasa tanpa rahang bawah (Anonim, 2002: 122).

Adapun relief kedok wajah raksasa pada Candi Jawa Timur adalah dinamai

banaspati. Ornamen ini berwujud pahatan wajah raksasa yang lengkap dengan

rahang atas dan rahang bawahnya (Asmito, 1992: 97).

sumber: survey, 2007                sumber: survey, 2008 sumber: survey, 2008

2. 3. Penelitian dan pendapat para sarjana tentang ornamen kala pada candi

Sebuah ornamen multimakna yang lazim dijumpai terdapat pada bangunan

candi Jawa adalah Kala-makara. Ornamen ini memiliki berbagai makna yang

telah  banyak  diulas oleh  para peneliti selama ini.  Kala-makara terpahat pada

daerah bagian atas lubang pintu garbhagrha (ruang utama) bangunan candi.

Ornamen ini disebutkan juga berelasi kuat dengan beberapa bentuk ornamen yang

berwujud semacam dengannya, seperti ornamen kīrthimukha yang dikenal dalam

seni bangunan kuil India dan Nepal, ornamen banaspati pada bangunan candi di

Jawa Timur, dan ornamen karang bhoma yang dikenal pada bangunan gerbang

bangunan suci Bali. Pada bagian berikut ini diuraikan beberapa pendapat dari para

sarjana berkenaan dengan wujud, makna, dan  mitologi tentang berbagai jenis

ornamen bermotif dasar berupa wajah tokoh raksasa tersebut.
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a. Pendapat Heinrich Zimmer, 1992 dalam buku berjudul Myth and Symbols in

Indian Art and Civilization.

Ornamen wajah raksasa pada relung  pintu kuil di India dikenal dengan

sebutan kīrthimukha. Ornamen ini disebut-sebut berelasi dengan adanya suatu

mitologi tentang satu tokoh raja raksasa (asura) bernama Jalandara yang sakti dan

kejam. Suatu ketika, Jalandara menitahkan satu tokoh raksasa sakti bawahannya

yang bernama Rahu ke sorga guna menghancurkan daearah dan kewibawaan

kekuasaan dewa yang tertinggi di jagat raya, yaitu Dewa Siwa. Serangan Rahu ke

sorga ini membuat Sang Mahadewa menjadi murka sekali. Dalam kemarahannya

ini, dari satu titik di antara alis di keningnya (ajna cakra) terlahirlah satu makhluk

sangat dahsyat yang  selanjutnya ditugaskan membasmi dan menelan Raksasa

Rahu. Kekuatan raksasa ciptaan Siwa yang dahsyat itu menyebabkan Rahu pun

menjadi takluk dan mememohon ampunan dari Dewa Siwa.

Dikisahkan bahwa pada tahap selanjutnya, diceritakan bahwa raksasa ciptaan

Dewa Siwa ini selanjutnya secara tanpa henti-hentinya memakan segala sesuatu

yang dijumpainya. Dewa Siwa yang menyadari masalah baru ini selanjutnya

dengan segera memerintahkan agar sang raksasa sakti cipataanya ini segera

memakan bagian tubuhnya sendiri. Titah penciptanya  itu dipatuhi oleh sang

raksasa sakti. Ia pun kemudian segera   memulai memakan bagian-bagian

tubuhnya, mulai dari bagian kaki, lengan, bagian paha, bagian perut dan dada,

hingga seluruh bagian tubuhnya sendiri. Hanya bagian wajah (kepalanya) saja

yang masih tersisa. Selanjutnya, atas kejadian ini bersabdalah Dewa Siwa lagi:

“Sejak saat ini engkau anakku bernama Kīrthimukha, dan aku nobatkan engkau

untuk menjaga istanaku (kuilku), engkau tinggal di ambang pintuku, engkau akan

termasyur. Barang  siapa yang  masuk [ke dalam kuil] tanpa menyembahmu,

mereka tidak akan mendapatkan rahmatku.”

b. Claire Holt, 1967 dalam buku Art in Indonesia, Continuity and Changes.

Banaspati yang dikenal dalam budaya percandian di Jawa Timur juga

merupakan bentuk  varian  dari  ornamen kīrthimukha.  Dalam  mitologi lama di

India, disebutkan  bahwa  sosok Kīrthimukha adalah  raksasa  (monster) yang

terlahir atau keluar dari titik di antara kedua alis Sang Dewa Siwa yang sedang
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murka. Holt berpendapat bahwa ornamen kala pada candi-candi di Jawa Tengah

maupun ornamen banaspati candi Jawa Timur, pada dasarnya memuat makna

yang sama dengan ornamen karang bhoma yang dikenal pada bagunan pura di

Bali. Kala, banaspati, ataupun bhoma diyakini memiliki latar sumber yang sama,

yaitu berdasar pada kisah mitologi India kuno, Kīrthimukha.

c. I Made Titib, 1983 dalam hasil studinya yang berjudul Arti dan Fungsi Bhoma

pada Kori Agung di Bali.

Karang  bhoma berkaitan erat dengan  mitologi tokoh Bhoma Narakasura,

sosok putera dari Dewa Wisnu (dewa hujan) dengan Dewi Pertiwi (dewi bumi)

yang termuat dalam lontar klasik Bali, Bhomāntaka. Bhoma dalam konteks ini

juga dapat dimaknai sebagai simbolisasi keberadaan hutan maupun tetumbuhan

yang  hidup di daerah dataran dan lereng  pegunungan. Karang bhoma juga

memiliki kaitan yang erat dengan sosok Kīrthimukha yang  dikenal dalam

konsepsi dan mitologi Hindu India. Mitologi tentang sosok Kīrthimukha India ini

diduga di Indonesia tidak sepopuler cerita tokoh Bhoma yang berkembang di

Jawa dan Bali pada masa lalu. Hal ini diperkirakan menjadi dasar terciptanya

bentuk ornamen bentuk wajah raksasa versi Bali ini yang diwujudkan berdasarkan

mitologi sosok Bhoma Narakasura itu. Ornamen karang bhoma juga disebut

sebagai merupakan rangkaian kelanjutan dari kreasi ornamen banaspati yang

dikenal dalam seni bangunan percandian Jawa  Timur. Di Bali, keberadaan

ornamen karang bhoma juga dimaknai sebagai satu spirit penjaga sakralitas stau

area atau bangunan pura di Bali.

2.4. Telaah Singkat terhadap Beberapa Pustaka tentang Candi

Hasil studi pustaka yang telah dilakukan juga menghasilkan gambaran

substansi konseptual candi yang telah terulas pada buku-buku teks tulisan para

sarjana dalam dan luar negeri. Gambaran substansi konseptual tersebut

selanjutnya dapat dirangkum sebagai tabel berikut ini. Dalam tabel berikut juga

ditampilkan gambaran umum tentang rencana penelitian ini.

No. Penulis (tahun) Judul buku Konsepsi/topik yang terulas

1.
R. Soekmono
(1974)

Candi, Fungsi dan
Pengertiannya

Fungsi, langgam, pola denah,
wujud ornamentasi, dan
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karakter relief.

2.
Parmono Atmadi
(1979)

Beberapa patokan
perancangan bangunan
candi: suatu penelitian
melalui ungkapan bangunan
pada relief candi Borobudur

Tafsir tentang aturan
pembangunan candi

3.
Jacques
Dumarçay
(1981)

Candi Sewu: dan arsitektur
bangunan agama buda di
Jawa Tengah

Korelasi wujud perwujudan
candi dengan konsep agama,
politik, dan mitos.

4.
Marijke J. Klokke
(1993)

The Tantri Reliefs on
Ancient Javanese Candi

Kajian tafsiran makna relief
candi

5.
Nurhaidi
Magetsari (1997)

Candi Borobudur:
Rekonstruksi Agama dan
Filsafatnya

Landasan Filosofi Buddhis
pada Candi Borobudur

6.
Ann R. Kinney,
dkk (1993)

Worshiping Siva and
Buddha: the temple art of
East Java

Karakteristik candi Siwa-
Buddha, dwarapala

7.
Daigorō Chihara
(1996)

Hindu-Buddhist
Architecture in Southeast
Asia

Sejarah dan wujud fisik candi

√ Paramadhyaksa,
dkk (2012)

Kajian Komprehensif
tentang Makna Filosofis
Arsitektur Candi Jawa

Filosofi, mitologi, kosmologi,
kosmogoni, ritual, belief,
ajaran agama, simbol, seni
arca, ragam hias, dan relief
Hinduistis dan Buddhis

2.5. Konsepsi-konsepsi fundamental pada kuil-kuil Hindu dan Buddha di Asia

Berdasarkan hasil studi pustaka terhadap literatur tentang bangunan candi di

Jawa, bangunan pura di Bali, dan kuil-kuil Asia lainnya, ditemukan pula adanya

beberapa macam konsepsi fundamental yang “terlupakan”. Konsepsi-konsepsi

fundamental yang “terlupakan” tersebut merupakan konsepsi utama yang umum

terterapkan pada bangunan-bangunan kuil di Asia dan di Bali. Akan tetapi,

penerapan konsepsi-konsepsi tersebut justru belum banyak terulas pada bangunan-

bangunan candi di Jawa. Beberapa konsepsi fundamental kuil yang dimaksud

tersebut dapat disebutkan pada bagian di bawah ini. Konsepsi-konsepsi

fundamental tersebut dalam kesempatan ini tidak diuraikan secara mendetail

mengingat adanya batasan jumlah halaman untuk pengajuan proposal ini.

(a) Konsepsi kesetaraan antara makro kosmos dan mikro kosmos (Bali:

Bhuwana Agung-Bhuwana Alit, Jepang: Daiuchu-Shouchu).

(b) Konsepsi lima elemen utama pembentuk alam semesta (India: Panca

Bhuta, Tiongkok: Wuxin, Jepang: Gorin Gainen, Bali: Panca Mahabhuta).

(c) Konsepsi candi sebagai simbol gunung Meru (Jepang: Sumisen).
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(d) Konsepsi candi/kuil sebagai simbol purusha.

(e) Konsepsi kuil sebagai simbolisasi wujud Dewa Brahma.

(f) Konsepsi kosmologi dan kosmogoni kuil.

(g) Konsepsi keberadaan pasangan dua karakter alam semesta yang saling

berlawanan (oposisi biner)(Bali: Rwa Bhineda).

(h) Konsepsi tentang elemen deposit pada bangunan kuil (Jawa: pripih, Bali:

pedagingan).

(i) Konsepsi tentang makna dan gambaran rangkaian prosesi ritual pada

bangunan-bangunan kuil Hindu dan Buddha.

Konsepsi-konsepsi di atas selanjutkan akan dijadikan sebagai konsepsi pedoman

dalam melakukan kajian fundamental tentang makna filosofis bangunan-bangunan

candi di Jawa yang diajukan ini.
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BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai materi penelitian, metode penelitian,

tahapan penelitian, target, dan indikator penelitian.

3.1 Materi Penelitian

Materi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen,

manuskrip, arsitektur, relief, arca, dan ornamen yang berkenaan atau berkaitan

dengan wujud candi Jawa. Beberapa contoh materi yang akan diteliti tersebut

antara lain:

a. Literatur  tentang sejarah,  wujud,  dan tafsiran  makna filosofis candi  di

Jawa.

b. Literatur tentang sejarah, wujud, dan tafsiran makna filosofis pura di Bali.

c. Literatur tentang wujud dan tafsiran makna filosofis kuil di negara-negara

Asia.

d. Literatur berkenaan dengan ornamen-ornamen dan arca kuil Hindu dan

Buddha di Asia.

e. Literatur tentang kosmologi dan kosmogoni dalam pandangan Hindu dan

Buddha

f. Literatur tentang filosofi dan konsepsi dalam ajaran Hindu, Buddha, dan

ajaran sinkretisme Hindu-Buddha, semacam punarbhawa, karma phala,

dan rwa bhineda.

g. Benda-benda arkeologis yang berkaitan dengan candi.

h. Literatur tentang prosesi ritual untuk bangunan candi dan pura.

i. Objek bangunan candi  di Jawa serta bangunan meru, kori agung, dan

padmasana di Bali.

j. Objek-objek lain berkenaan dengan candi yang ditemukan pada saat

penelitian ini dijalankan.

Adapun objek candi yang  dijadikan sebagai objek amatan dan objek

komparasi dalam penelitian ini terpilih berdasarkan metode purposive sampling

sesuai topik utama penelitian ini. Beberapa objek candi dan pura yang berpeluang
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akan dikunjungi dan dijadikan sebagai materi kajian dan materi komparasi dalam

penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No Nama Objek Lokasi
1. Candi Borobudur Jawa Tengah
2 Candi Pawon Jawa Tengah
3 Candi Mendut Jawa Tengah
4 Candi Prambanan Jawa Tengah-Yogyakarta
5 Candi Lumbung Jawa Tengah
6 Candi Sewu Jawa Tengah
7 Candi Sukuh Jawa Tengah
8 Candi Cetho Jawa Tengah
9 Candi Kalasan Yogyakarta

10 Candi Sari Yogyakarta
11 Candi Singasari Jawa Timur
12 Candi Jago Jawa Timur
13 Candi Jawi Jawa Timur
14 Candi Kidal Jawa Timur
15 Candi Penataran Jawa Timur
16 Pura Besakih Karangasem, Bali
17 Pura Batur Bangli, Bali
18 Pura Magening Gianyar, Bali
19 Pura Yeh Gangga Tabanan, Bali
20 Pura Jagatnatha Denpasar Denpasar, Bali

3.2 Metode Penelitian

Penelitian yang dijalankan ini direncanakan akan menempuh tiga macam

tahapan utama penelitian, yaitu (1)  tahapan pengumpulan data, (2) tahapan

analisis atau tahap kajian, dan (3) tahapan penyimpulan hasil penelitian. Dalam

tahapan pengumpulan data, tim peneliti akan melakukan kegiatan pengumpulan

data melalui cara; (a) studi literatur yang berkenaan dengan pengetahuan tentang

bangunan candi dan berbagai latar belakang konseptual yang telah terpublikasikan

sebelumnya, (b) studi lapangan atau observasi terhadap berbagai objek candi

(Jawa) dan pura (Bali), dan (c) wawancara dan diskusi dengan berbagai informan,

pemuka agama, dan akademisi yang berkompenten tentang topik candi, pura, dan

kuil-kuil Hindu dan Buddha di Asia.

Metode analisis yang diterapkan pada kajian dalam penelitian ini adalah

metode hermenetik dengan paradigma rasionalistik. Metode ini pada intinya

menitikberatkan pada kajian penafsiran terhadap makna yang  termuat pada

bagian-bagian bangunan candi dan pura, seperti tingkatan bangunan, ruang suci,
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ornamen, arca, relief, aktivitas ritual, dan elemen deposit bangunan candi (Jawa:

pripih, Bali: pedagingan). Penafsiran yang dilakukan berpedoman pada filosofi

dan konsepsi yang telah umum dikenal dan diterapkan dalam ajaran Hindu dan

Buddha.

Dalam kajian tafsiran makna ini, peneliti juga akan berupaya menemukan

makna tafsir terdekat dari objek yang ditelitinya. Dalam melakukan kajian

penafsiran ini, peneliti akan berupaya menemukan makna tafsir berdasarkan

beberapa macam pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan berdasarkan atas mitologi Hindu-Buddhis tentang gunung

Meru.

b. Pendekatan berdasarkan atas mitologi tentang tingkatan alam sorga, alam

dunia, dan alam neraka.

c. Pendekatan berdasarkan kosmologi dalam pandangan Hindu dan Buddha.

d. Pendekatan berdasarkan konsepsi-konsepsi keagamaan Hindu dan

Buddha.

e. Pendekatan berdasarkan konsepsi tentang candi, pura, dan bangunan-

bangunan kuil di Asia.

f. Pendekatan berdasarkan aspek morfologi bangunan candi.

g. Pendekatan berdasarkan aspek estetika bangunan candi.

h. Pendekatan berdasarkan aspek posisi, fungsi, dimensi, sejarah, dan filosofi

candi.

i. Pendekatan berdasarkan panduan manuskrip tradisional tentang pura di

Bali.

j. Pendekatan berdasarkan tafsiran para sarjana tentang makna ornamen dan

arca candi.

k. Pendekatan berdasarkan cerita rakyat dan kepercayaan lokal tentang candi

dan pura.

l. Pendekatan berdasarkan  hasil komparasi antara candi di Jawa, pura di

Bali, dan kuil-kuil Hindu dan Buddha di negara-negara Asia lainnya.

m. Pendekatan berdasarkan hasil wawancara   dan pendapat dari para

akademisi, arsitek bangunan pura, dan para pemuka agama tentang

bangunan suci Hindu, Buddha, dan aliran sinkretisme Hindu-Buddha.
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Pendekatan-pendekatan di atas akan membantu peneliti untuk menemukan

makna tafsir yang terdekat, komprehensif, dan menyatu berkenaan dengan makna

simbolis perwujudan arsitektur candi di Jawa. Pendekatan-pendekatan yang

digunakan juga akan membantu peneliti untuk dapat memahami konsepsi candi

dari berbagai sisi dan aspek. Hasil dari kajian ini tentunya akan membantu peneliti

untuk merumuskan simpulan temuan yang lengkap dan mendalam berkenaan

makna filosofis bangunan candi di Jawa.

Pada tahapan akhir akan dilakukan tahapan penyimpulan hasil penelitian yang

akan merangkum hasil kajian secara menyeluruh dan komprehensif. Hasil akhir

yang diperoleh diharapkan mampu menyempurnakan dan melengkapi hasil kajian

makna simbolis tentang bangunan candi yang ditulis oleh para sarjana dalam dan

luar sebelumnya.

3.3 Tahapan dan Target Hasil Penelitian

Penelitian yang  diajukan ini direncanakan akan berlangsung selama dua

tahun, yaitu dalam (1) delapan bulan kalender pada tahun 2012 (tahun pertama)

untuk studi literatur dan pendataan, serta (2) delapan bulan kalender pada tahun

2013 (tahun kedua) untuk studi analisis dan penyimpulan. Selama jangka waktu

itu, tim peneliti akan menjalankan penelitian berdasarkan beberapa tahapan yang

dapat dirinci seperti di bawah ini.

(1) Penelitian Tahun Pertama (2013)

Tahun Pertama merupakan tahun untuk tahapan pengumpulan data penelitian

yang akan dilakukan selama delapan bulan kalender.

Kegiatan Target hasil Keterangan

Studi literatur
(dalam 3 bulan)

a. Konsepsi kuil di negara Asia
b. Berbagai mitologi dan

kosmologi Hindu-Buddha
c. Konsepsi keagamaan tentang

bangunan suci Hindu-Buddha
d. Filosofi dasar dalam ajaran

Hindu dan Buddha
e. Wujud, sejarah, filosofi candi
f. Manuskrip tentang pura
g. Literatur tentang prosesi ritual

Hindu dan Buddha

Data berkenaan dengan
mitologi, kosmologi,
konsepsi, makna
simbolis, manuskrip,
cerita rakyat dan
kepercayaan berkenaan
bangunan suci dan ritual
dalam pandangan Hindu,
Buddha, dan sikretisme
Hindu-Buddha.
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h. Cerita rakyat dan kepercayaan
tentang pura

Studi lapangan
(dalam 4 bulan)

Rekaman data dan gambar tentang
bangunan kuil, candi dan pura.

Morfologi kuil, candi,
dan pura teridentifikasi.

Wawancara dan
diskusi (dalam
1 bulan)

Pengetahuan secara oral tentang
bangunan suci dan prosesi ritual
yang umum dilakukan oleh umat.

Berbagai pendapat secara
emik tentang bangunan
suci dan ritual Hindu-
Buddha.

Penyusunan
makalah
seminar
nasional

Sebuah makalah untuk
dipresentasikan dalam seminar
nasional dapat diselesaikan

Substansi: data lapangan
dan sebagian hasil
analisis

Pelaporan
tahun pertama

Laporan penelitian tahun pertama
dihasilkan

Laporan dapat tersusun
tepat waktu

sumber: analisis, 2012

Pada tahapan ini, tim peneliti akan melakukan pengumpulan data ke seluruh

pelosok Bali, yaitu ke beberapa tempat, seperti perpustakaan, museum, candi,

pura, dan kediaman beberapa informan utama. Dalam perjalanan kegiatan

penelitian, dipastikan jumlah objek bangunan suci yang dikunjungi menjadi

bertambah.

Informan yang dipilih antara lain  pemuka agama, budayawan, akademisi,

undagi (perancang bangunan suci tradisional Bali), sejarawan, seniman, dan

arkeolog. Objek dan informan dipilih berdasarkan metode purposive sampling dan

snowballing process.

(2) Penelitian Tahun Kedua (2014)

Tahun Kedua merupakan tahun untuk tahapan analisis dan penyimpulan yang juga

akan dilakukan selama delapan bulan kalender.

Kegiatan Target hasil Keterangan
Analisis
bentuk Morfologi candi teridentifikasikan

Varian dan klasifikasi
wujud, makna, fungsi,
sejarah, filosofi
fundamental, dan
korelasi antara candi  dan
konteks eksistensinya
dapat diperoleh.

Analisis
makna Makna candi diidentifikasikan

Analisis fungsi Fungsi candi diidentifikasikan
Analisis
sejarah

Sejarah candi dikumpulkan

Kajian
filosofis
agama

Filosofi dan makna simbolis candi
yang lebih lengkap dapat diperoleh
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Kajian
kontekstual

Korelasi antara makna candi dengan
segala elemennya dan konteks
keberadaannya dapat diperoleh

Penyimpulan
Simpulan substansional secara
parsial dan secara menyeluruh
diperoleh

Simpulan mampu
menjawab rumusan
permasalahan penelitian

Penyusunan
sebuah artikel

Penyusunan artikel untuk jurnal
terarkreditasi

Artikel tentang makna
candi dapat diselesaikan

Pelaporan
akhir

Laporan penelitian tahun pertama
dan kedua dihasilkan

Laporan dapat tersusun
tepat waktu

Penyusunan
draft buku*)

Draft buku yang siap diterbitkan
secara nasional

Diskusikan dengan pihak
penerbit
*) catatan: topik utama dan
judul masih tentatif
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BAB VI PEMBAHASAN

Pada bagian berikut ini dipaparkan tentang hasil pembahasan tentang filosofi

arsitektur candi Jawa.

6.1 Mitologi sebagai Dasar Konseptual Bangunan Candi

Gambaran empat wajah serupa yang terdapat pada perwujudan bangunan

candi tunggal di Jawa berkorelasi dengan konsepsi empat wajah serupa dari

Gunung Meru. Keempat yang wajah tersebut masing-masing menghadap ke

empat arah utama; yaitu ke arah utara, timur, selatan, dan barat. Konsepsi empat

wajah serupa pada bangunan candi dengan keempat ruang suci (garbhagrha),

empat buah pintu masuk, serta empat buah elemen tangga yang terdapat pada

masing-masing sisi bangunannya tersebut juga sangat berkesesuaian dengan

gambaran empat wajah serupa dari Sang Dewa Brahma (Sanghyang Caturmukha).

Keempat wajah serupa dewa pencipta jagat raya ini dalam banyak sumber juga

dikorelasikan dengan gambaran proses terlahirnya empat buah kitab suci Agama

Hindu, Weda, yang terdiri dari kitab Rgveda, kitab Yajurveda, kitab Samaveda,

dan kitab Atharvaveda (Sullivan, 1999: 86).

Berkenaan dengan adanya konsepsi empat wajah serupa Dewa Brahma ini,

terdapat juga suatu keyakinan bahwa bagi siapa pun umat yang secara khusyuk

memasuki ruang suci candi (garbhagrha) maka proses tersebut dapat dimaknai

sebagai prosesi melangkah masuk ke dalam rongga mulut Sang Dewa Brahma

serta bersatu kembali dengan jagat raya yang mahaluas ini. Melangkah keluar dari

bilik ruang suci garbhagrha ini selanjutnya dapat dimaknai setara dengan proses

keluar dari rongga mulut Sang Maha Pencipta serta terlahirkan suci untuk kedua

kalinya di dunia ini.

Konsep ini sekaligus memberikan pesan moral yang sangat edukatif bagi

umat, yaitu agar mereka secara rajin dan disiplin bersembahyang memasuki

garbhagrha untuk bersembahyang  memuliakan Tuhan Yang  Mahaesa. Pada

bagian lainnya, barang siapa pun yang memasuki grabhagrha candi dengan tujuan

mulia, mereka juga akan mendapat percikan air suci kehidupan abadi yang mulut
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Kala yang terdapat di atas lubang pintu grabhagraha. Mereka yang memperoleh

percikan tersebut akan mendapat keabadian dan keterbebasan dari ikatan duniawi

selayaknya keabadian dan kesucian para dewata yang dalam mitologi diceritakan

telah terberkati oleh air suci Amrta itu.

Meskipun eksistensi konsepsi tentang empat wajah serupa dan kepala Sang

Dewa Brahma tersebut telah cukup dikenal dalam tatanan seni bangunan kuil

Hindu maupun Buddha di India, di daratan Jawa konsepsi semacam ini agaknya

tidak popular bahkan “tidak dipahami“ di kalangan masyarakat maupun para

sarjana peneliti bangunan percandian. Karakter perwujudan candi monolit Jawa

yang variatif dan hampir selalu tidak tersusun atas adanya empat ruang suci

(garbhagrha); empat lubang pintu; serta empat jalur tangga di keempat bagian

bangunan candi secara nyata dan arsitektural, agaknya “ikut” berperan dalam

mengaburkan keberadaan konsepsi keutamaan kepala Sang Dewa Brahma

tersebut pada perwujudan bangunan candi-candi di Jawa. Konsepsi candi sebagai

wujud simbolik  kepala Dewa Brahma pun seolah-olah menjadi terlupakan di

Jawa. Mata rantai relasi konseptual antara candi Jawa dan mandir India berkenaan

mitologi ini menjadi sulit dipahami komunitas umum.

6.2 Candi sebagai Representasi Gambaran Alam Semesta

Pada bagian berikut ini dipaparkan tentang   konsepsi candi sebagai

representasi gambaran alam semesta.

a. Candi sebagai simbolisasi tiga tingkatan alam semesta

Dalam ajaran Hindu dan Buddha dikenal adanya konsepsi yang menjelaskan

tentang adanya tiga tingkatan alam semesta. Ketiga tingkatan tersebut masing-

masing terdiri dari  (a) tingkatan alam  bawah (Bhurloka, Kamadhatu) sebagai

tempat  hidup  manusia, (b)  tingkatan alam  peralihan (Bhuvarloka,  Rupadhatu)

sebagai alam menengah, dan (c) tingkatan alam atas (Svarloka, Arupadhatu)

sebagai sorga yang menjadi tempat bersemayamnya para dewa dan roh-roh suci

alam semesta. Ketiga tingkatan alam tersebut disimbolisasikan pada bangunan-

bangunan candi sebagai bagian kaki candi (dasar bangunan), bagian badan candi

(ruang suci, garbhagrha), dan bagian kepala candi (atap bangunan yang memiliki

sebuah ornamen khusus di puncaknya).
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Bangunan candi juga memuat makna simbolis sebagai tempat penyatuan

pikiran antara manusia dengan Tuhan. Candi pemujaan di Jawa pada masa lalunya

juga dijadikan sebagai tempat persembahyangan dan tempat umat manusia dari

alam bawah (dunia) menghubungkan dirinya dengan para dewata yang

bersemayam di alam atas (sorga). Pemahaman semacam ini sangat sejalan dengan

konsepsi tentang keberadaan sebuah gunung kosmik utama dalam ajaran Hindu

dan Buddha yang dinamai dengan Meru. Gunung mahasuci alam semesta ini

berfungsi sebagai penyangga seluruh jagat raya, tempat hunian umat manusia,

dewata, dan berbagai makhluk di alam semesta. Meru juga digambarkan berperan

sebagai tiang penghubung antara alam manusia (alam bawah) dan alam dewata

(alam atas).

Gunung dalam mitologi dan ajaran agama Hindu sering kali diposisikan

sebagai suatu tempat yang paling suci di dunia. Dalam kosmologi Hindu pun

disebutkan adanya gunung mahasuci penyangga alam semesta yang bernama

Meru. Gunung ini diyakini memiliki sebuah puncak suci bernama sorga, sebagai

tempat para dewata bersemayam. Kesucian gunung   kosmik Meru ini

diterjemahkan sebagai konsepsi gunung-gunung suci di alam nyata, seperti Mount

Everst dan Kailasa (India), Semeru dan Penarungan (Jawa), dan Agung (Bali).

Konsepsi-konsepsi tentang kesucian Gunung Meru dan gunung-gunung mitologis

lainnya itu diejawantahkan juga dalam seni arsitektur bangunan suci.

Fisik Gunung Meru dan gunung-gunung pada umumnya dapat dibagi atas

tiga bagian sesuai konsepsi Tri Angga5, yaitu bagian puncak gunung, badan

gunung, dan kaki gunung. Konsepsi tiga bagian gunung ini selanjutnya diterapkan

pada dalam perwujudan arsitektur bangunan suci Hindu Bali sebagai tiga buah

bagian bangunannya. Ketiga bagian bangunan tersebut terdiri dari bagian atap

bangunan (raab), bagian ruang   suci (rong), dan bagian kaki bangunan

(bebaturan). Rong bernilai setara dengan ruang suci arsitektur candi Jawa serta

kuil India yang disebut garbhagṛha. Rong maupun garbhagṛha pada dasarnya

memiliki makna yang setara dengan rongga gua pada daerah badan gunung

(Kramrisch, 1976: 162, cf. Paramadhyaksa, 2009: 57).

5 Tri angga adalah sebuah konsep dalam budaya Bali yang menganalogikan setiap benda sebagai
badan manusia yang memiliki tiga bagian, yaitu kepala, badan, dan kaki (Tonjaya, 1982:19).
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Makro kosmos (jagat raya) dan mikro kosmos (tubuh manusia) sesungguhnya

merupakan dua tingkatan alam yang berbeda dalam hal skala, kedudukan, dan

fungsinya. Meskipun demikian, berbagai bangsa meyakini bahwa keduanya tetap

memiliki elemen-elemen yang bernilai setara dan memiliki kesamaan sifat. Dalam

konteks  ini, area lingkungan  hunian, area kota, dan  bangunan yang berposisi

sebagai "messo kosmos", dimaknai pula sebagai alam tiruan jagat raya yang

berperan mewadahi aktivitas hidup manusia. Sudah selayaknya, "messo kosmos"

pun ditata agar memiliki karakter yang setara dengan makro kosmos dan mikro

kosmos.

Adanya hubungan kesetaraan antara ketiga kosmos tersebut dalam pandangan

Hindu juga makin diperkuat dengan adanya konsepsi kosmologi klasik yang

menggambarkan tentang wujud jagat raya sesungguhnya. Segala hal yang berlaku

dalam pandangan kosmologi Hindu klasik itu, diyakini pula akan dapat dijumpai

padanannya dalam segala tatanan kehidupan yang berlangsung di tataran messo

kosmos dan mikro kosmos. Pandangan semacam itu selanjutnya  juga  telah

menjadi ilham bagi lahirnya berbagai wujud karya seni di negara-negara yang

banyak mendapat pengaruh kultur Hindu India, seperti Kamboja, Thailand,

Myanmar, dan Indonesia. Pada bagian berikut ini dijelaskan tentang adanya

kesetaraan makna dari elemen-elemen yang terdapat dalam berbagai wujud karya

seni klasik di Asia Tenggara.

6.3 Keberadaan Sebuah Elemen Utama pada Candi

Pada karya-karya seni tata kota dan bangunan kuil klasik di Asia Tenggara

lazimnya terdapat sebentuk elemen yang diposisikan sebagai elemen pusat atau

titik sentral dari kota atau kuil tersebut. Elemen pusat ini pada umumnya tertata

sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah terlihat sebagai sebuah elemen

yang bernilai paling utama. Karakter khas dari elemen pusat ini dapat dicermati

dalam beberapa aspeknya seperti pada (1) keutamaan posisi, (2) dimensi, (3)

kualitas material penyusunnya, (4) kualitas wujudnya, dan (5) keberadaan elemen-

elemen pengitar atau pendukungnya. Pada bangunan percandian Jawa, eksistensi

elemen utama candi sebagai bentuk yang dominan dan berposisi inti candi dapat
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dijumpai pada bangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Jawa Tengah.

Stupa induk sebagai bangunan utama candi Borobudur berada tepat pada titik

Brahma (titik pusat) dari candi Buddhis tersebut.

Pada kompleks Candi Prambanan, bangunan utama candi, yaitu Candi Siwa

tidak lagi berada tepat pada titik Brahma kompleks percandian itu. Pada kompleks

bangunan percandian di Jawa Timur, seperti Candi Jago, Candi Cetho, Candi

Sukuh, dan Candi Penataran, bangunan utama candi berada jauh di belakang dari

titik Brahma kompleks candi. Munculnya konsep tata candi seperti yang berlaku

di Jawa Timur ini diperkirakan menjadi cikal bakal lahirnya tata ruang kompleks

bangunan pura di Bali yang dapat dijumpai pada saat ini. Bangunan utama dalam

area pura lazimnya ditempatkan pada pojok kaja-kangin (Timur Laut atau

Tenggara) tapak pura, jauh dari titik pusat (titik Brahma) kompleks pura tersebut.

6.4 Objek Inti dan Tingkatan Strata Objek Pengitar dan Pendukungnya

Objek inti ini dikitari oleh elemen-elemen pendukung  dengan tingkat

kesucian maupun strata kedudukan yang makin menurun dari area dengan lingkar

radius terdekat hingga ke lingkar radius terjauh dari titik pusat. Aplikasi dari

konsep ini dapat dicermati pada tata kota klasik di Asia Tenggara semacam kota

Srikhestra di Myanmar, Angkor Wat di Kamboja, dan Bangkok (Krung Thep) di

Thailand. Titik pusat pada kota-kota ini pada umumnya berupa istana atau

bangunan kuil utama yang dikitari oleh elemen-elemen utama pengitar lainnya,

semacam benteng, rumah pejabat, maupun parit atau kolam yang lebar.

Lingkungan permukiman rakyat umum berada di lingkar radius terluar wilayah.

Pada tata denah bangunan candi Borobudur, eksistensi konsep ini lebih mudah

terlihat. Stupa induk yang berada di pusat mandala candi dikitari oleh stupa-stupa

kecil, arca Buddha, dan relief-relief yang makin menurun tingkat kesuciannya

hingga ke lingkar radius terjauh dari stupa induk di titik pusat bangunan candi.

Konsep semacam ini juga dapat dilihat cukup jelas penerapannya pada tata tapak

kompleks bangunan Candi Prambanan.

Pada kompleks percandian bergaya Jawa Timur dan kompleks pura di Bali,

tata massa bangunan yang berdasar pada tingkatan strata kesucian bangunannya

tampaknya menerapkan konsepsi yang berbeda. Kompleks candi maupun pura
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lazimnya akan terbagi atas beberapa zona yang tersusun secara memanjang ke

belakang. Bangunan utama kompleks berada pada zona tersuci yang berada paling

di dalam dan jauh dari pintu masuk utama tapak kompleks bangunan suci. Adapun

pada zona-zona yang tingkat kesuciannya lebih rendah dan terendah, akan

dijumpai berbagai massa bangunan pendukung dengan tingkat kesuciannya yang

bernilai lebih rendah dan paling rendah dalam kompleks candi maupun pura

tersebut.

6.5 Objek Inti dengan Empat Wajahnya

Dalam mitologi klasik Hindu, disebutkan bahwa alam semesta tercipta dari

satu titik awal yang akhirnya berkembang ke empat arah berbeda secara

seimbang. Gambaran ini direpresentasikan sebagai sosok Brahma sebagai dewa

pencipta dan gunung Meru sebagai gunung utama kosmik yang sama-sama

digambarkan memiliki empat wajah serupa itu. Konsep tentang keberadaan empat

wajah serupa ini sangat nyata terlihat pada perwujudan pusat kota Cakranegara

maupun kota-kota di Bali yang berbentuk pempatan agung. Pusat kota berbentuk

pertemuan empat ruas jalan - dari utara, timur, selatan, dan barat - yang saling

bertemu di satu titik bernama pempatan agung.

Pada bangunan candi Jawa, kuil maupun stupa di Asia lainnya, konsep empat

wajah ini juga mudah dicermati. Sebagai representasi alam semesta, bangunan-

bangunan suci Asia Tenggara klasik pada umumnya juga dirancang memiliki

empat wajah serupa dengan empat pintu dan empat tangga masuk yang

menghadap empat arah yang berbeda pula.

Gambar 59: Arca Brahma Berwajah
Empat di Thailand

Gambar 60:
Denah Candi Borobudur, Indonesia

Gambar 61:
Denah Kuil Takeo, Ankor, Kamboja

(sumber: dok.Kosohn, 2009) (sumber: Snodgrass, 1985: 75)
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6.6 Keberadaan Sumbu Utama pada Candi

Selayaknya alam semesta yang  digambarkan memiliki satu sumbu utama

yang berwujud gunung Meru. Pada wujud karya-karya seni klasik Asia Tenggara,

posisi sumbu utama tersebut juga dapat ditelusuri keberadaannya. Pada bangunan

kuil Hindu maupun stupa Buddha, eksistensi sumbu utama tersebut teraplikasikan

sebagai adanya dua sumbu dasar bangunan, yaitu sumbu horizontal atau bagian

dasar bangunan sebagai simbol alam manusia di dataran bumi, dan sumbu vertikal

atau bagian badan-atap bangunan sebagai simbol alam dewata (Tuhan) di sorga

(langit). Hubungan kedua garis dasar ini membentuk makna simbolis bahwa

bangunan suci merupakan tempat terjadinya hubungan harmonis antara manusia

dan Tuhan. Dalam pandangan Hinduisme, hubungan harmonis antara alam

vertikal (Tuhan di alam atas sebagai pihak pemberi) dan alam horizontal (manusia

di alam bawah sebagai pihak penerimanya)(Paramadhyaksa, 2009: 62).

Dalam konsep tata kota, garis sumbu utama kosmik tersebut terejawantahkan

di titik pusat kota. Di Cakranegara maupun kota-kota tradisional di Bali yang

berpola pempatan agung, konsep sumbu utama kosmik ini diadaptasi sebagai

konsepsi lokal, Akasa-Pertiwi. Konsepsi ini pada dasarnya menggambarkan

hubungan harmonis antara alam langit (akasa) tempat Tuhan bersemayam dan

alam bumi (pertiwi) sebagai wilayah hunian umat manusia. Esensi konsepsi ini

sangat mudah dirasakan  pada wujud pempatan agung yang berfungsi sebagai

pusat kota, ruang abstrak multimakna ritual, dan ruang terbuka yang menjadi

tempat terjadinya pertemuan antara alam atas (langit) dan alam bawah (bumi).
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Gambar. 62: Gambar. 63: Gambar. 64:
Lingga-Yoni Ilustrasi sumbu pada Ilustrasi sumbu pada

(sumber: www.barakatgallery.com)
bangunan kuil

(sumber: dok.Kosohn, 2009)
tubuh manusia

(sumber:
www.exoticindiaart.com)

6.7 Keberadaan Elemen Puncak pada Candi

Pada wujud-wujud karya seni bangunan kuil dan seni hias mahkota raja di Asia

Tenggara juga ditemukan adanya sebentuk elemen puncak yang bernilai estetika

dan simbolis yang  tinggi. Elemen tersebut pada umumnya berwujud sebagai

benda mungil dan memiliki makna konotatif yang dapat disepadankan sebagai

bentuk jambangan air suci, permata, atau berbagai jenis batu mulia lainnya.

Pada bangunan candi, kuil, dan stupa, konsep satu elemen puncak tersebut sangat

mudah terlihat wujud aplikasinya. Ornamen suci ini dapat dipastikan terpahat di

puncak atap bangunan suci, berbentuk mungil yang cenderung meruncing ke atas.

Apabila dikaji berdasarkan pemahaman bahwa bangunan suci Hindu maupun

Buddha merupakan simbolisasi gunung Meru, maka dapat ditafsirkan pula bahwa

elemen  puncak  kuil yang kecil  dan  disucikan tersebut  merupakan  simbolisasi

sorga yang tinggi, suci, dan sulit dicapai di puncak Sumeru itu.

6.8 Kesetaraan Konsep Candi dan Tubuh Manusia

Sejalan   dengan   konsepsi   kesetaraan antara Bhuwana Agung-Bhuwana

Madya-dan Bhuwana Alit, bangunan candi tentunya juga dapat diartikan memiliki

kesetaraan makna simbolis juga dengan tingkatan-tingkatan tubuh manusia. Pada
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bagian berikut ini dipaparkan tentang adanya kesetaraan makna antara tiga

tingkatan bangunan candi dan tiga tingkatan tubuh manusia.

6.8.1 Tiga Tingkatan Bangunan Candi

Bangunan candi khususnya bangunan candi tunggal, pada umumnya

digambarkan tersusun atas tiga tingkatan utama secara vertikal. Ketiga bagian

bangunan candi tunggal itu adalah bagian dasar atau kaki bangunan; bagian badan

bangunan yang lazimnya memiliki ruang suci (garbhagrha); dan bagian kepala

atau atap bangunan.

Keberadaan tiga tingkatan vertikal bangunan candi tersebut juga dimiliki oleh

jagat raya. Dalam pandangan kosmologis Hindu dan Buddha, alam raya juga

dimaknai sebagai makro kosmos yang juga memiliki tiga tingkat vertikal, yaitu (a)

hamparan dataran tempat hunian manusia sebagai tingkatan kaki atau tingkatan

alam bawah; (b) bagian punggung gunung sebagai tingkatan alam menengah atau

alam peralihan; dan (c) daerah puncak gunung sebagai tingkatan alam utama yang

paling disucikan di dunia. Pada tataran tubuh manusia, ketiga tingkatan tersebut

dikenal dengan sebutan tri angga. Bagian kaki manusia sebagai bagian terendah

yang bernilai nista atau aling rendah, menopang bagian badan manusia sebagai

bagian madya atau menengah dan bagian kepala manusia sebagai bagian bernilai

utama yang dimaknai bernilai paling disakralkan.

6.8.2 Tiga Tingkatan Kosmik dalam Hinduisme

Dalam pandangan Hinduisme dikenal adanya konsepsi pembagian tiga

tingkatan alam semesta yang dikenal dengan sebutan Tri Loka. Ketiga tingkatan

alam versi Hinduisme ini adalah tingkatan Bhurloka atau Mayapada sebagai alam

tempat hidup manusia dan makhluk duniawi lainnya; Bvarloka sebagai alam

menengah atau alam peralihan; dan Svarloka atau Swargaloka sebagai alam atas

tempat bersemayam ya para dewata dan roh-roh suci alam semesta lainnya.

Berkenaan dengan perwujudan bangunan candi Hindu Jawa, ketiga tingkatan

alam versi Hinduisme ini masing-masing juga dapat disetarakan dengan ketiga

tingkatan bangunan candi. Tingkatan Bhurloka dapat disetarakan sebagai bagian

kaki candi; bagian Bvarloka sebagai bagian badan candi; sedangkan bagian
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Svarloka sebagai bagian atap candi yang lazimnya berpuncak stupika, ratna,

maupun amalaka itu.

6.8.3 Tiga Tingkatan Kosmik dan Buddhisme

Dalam pandangan Buddhisme juga dikenal adanya konsepsi Tri Loka yang

berisikan gambaran pembagian tiga tingkatan alam kosmik. Agak berbeda dengan

konsepsi Tri Loka Versi Hindu, konsepsi Tri Loka Buddhis membagi kosmos atas

tiga tingkatan alam, yaitu alam bawah tempat hidup manusia sebagai Kamaloka

('alam keinginan' atau 'alam penuh hawa nafsu duniawi'); alam peralihan atau

Rupaloka ('alam berwujud'); dan alam atas atau Nirwana yang disebut juga

dengan Arupaloka ('alam tidak berwujud'). Dalam ajaran Buddhisme, konsepsi Tri

Loka ini juga dikenal dengan sebutan Tri Dhatu yang secara berurutan juga terdiri

dari tingkatan Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu.

Konsepsi Tri Dhatu atau Tri Loka Budhisme ini banyak diterapkan pada

bangunan candi Buddha Jawa. Seperti pada bangunan candi stupa berteras

terbesar di  dunia milik Indonesia, yaitu  Candi Borobudur.  Bagian kaki candi

banyak menggambarkan tingkatan alam Kamadhatu atau Kamaloka. Teras-teras

di atasnya secara berturut-turut menggambarkan alam Rupadhatu/Rupaloka dan

Arupadhatu/Arupaloka. Puncak utama candi berwujud sebuah stupa induk yang

besar sebagai simbol alam keabadian Nirwana yang paling disucikan di jagat raya

ini.

6.8.4 Kesetaraan Makna antara Tiga Tingkatan Bangunan Candi, Tiga

Tingkatan Alam, dan Tiga Tingkatan Tubuh Manusia

Adanya kesetaraan konseptual antara tiga tingkatan bangunan candi, tiga

tingkatan alam, dan tiga tingkatan tubuh manusia merupakan suatu hal yang juga

menarik untuk dicermati. Adanya nilai kesetaraan tiga tingkatan yang termuat

pada ketiganya tentunya bukan suatu hal yang bersifat kebetulan semata. Hal ini

tentunya  didasarkan pada  landasan konseptual bangunan-bangunan candi itu

sendiri yang pada dasarnya memang mengakar pada nilai-nilai filosofis dalam

ajaran Hindu dan Buddha itu.
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Pemahaman tersebut selanjutnya makin diperkuat dengan adanya bukti

fundamental yang menunjukkan adanya kesamaan elemen pengisi masing-masing

tingkatan yang terdapat pada bangunan candi, alam semesta, dan tubuh manusia

itu. Penjabaran berkenaan dengan hal ini dapat dicermati pada uraian berikut ini.

a. Bagian dasar candi sebagai simbol tingkatan alam bawah

Pada bagian dasar candi lazimnya akan dijumpai bidang alas yang luas

permukaannya menjadi pijakan bangunan candi secara keseluruhan. Bidang alas

ini juga berperan secara struktural menopang seluruh bagian badan bangunan

candi. Pada bagian ini lazimnya akan dijumpai elemen teras bertingkat-tingkat,

selasar pradaksina patha, dan tangga menuju ruang suci garbargha bangunan

candi. Bagian dasar candi pada umumnya dihiasi relief-relief yang bertemakan

alam bawah. Tingkatan dasar bangunan candi ini pada dasarnya dapat dimaknai

sebagai tingkatan alam Bhurloka yang menjadi tempat hidup umat manusia dan

segala makhluk duniawi lainnya. Dasar bangunan juga dapat diartikan bagai

tingkatan alam Kamaloka atau Kamadhatu yang dikenal dalam pandangan

Buddhisme itu. Tingkatan alam ini, memang digambarkan sebagai tingkatan alam

yang penuh dengan nafsu dan keinginan duniawi. Manusia yang masih terikat

daya tarik keduniawian akan selalu cenderung berupaya memenuhi segala nafsu

dan keinginan dalam hidupnya itu. Gambaran semacam ini banyak diwujudkan

pada bagian dasar bangunan candi sebagai relief-relief atau elemen-elemen estetis

yang melukiskan alam kehidupan di Mayapada. Di alam nyata, bagian dasar

bangunan candi ini juga dapat disetarakan dengan hamparan dataran dan kaki

gunung yang menjadi habitat hidup manusia dan segala makhluk hidup dunia

lainnya itu.

Elemen tangga bangunan yang terdapat pada tingkatan dasar bangunan candi

dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai "jembatan" atau "jalan" penghubung

dan dapat dilalui umat manusia yang hendak menyatukan pikiran menuju kesucian

alam atas. "Jalan" suci ini juga dapat dimaknai sebagai upaya manusia untuk

melepaskan diri   dari ikatan duniawi untuk menuju dan menyatu dengan

keutamaan alam di atasnya, Bvarloka (Rupaloka) dan Svarloka (Arupaloka).
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Dalam konteks tubuh manusia, tidak disangsikan lagi bahwa bagian dasar candi

dapat disetarakan dengan bagian kaki pada tubuh manusia.

b. Bagian badan candi sebagai simbol tingkatan alam peralihan

Bagian kedua candi berada tepat di atas bagian dasar bangunannya. Pada

bangunan candi tunggal  vertikal, bagian ini lazimnya mudah dikenali  sebagai

bentuk badan bangunan yang memiliki ruang suci atau grabhagrha. Di dalam

ruang suci ini lazimnya terdapat berbagai benda sakral pemujaan, seperti arca

tokoh dewata utama, lingga-yoni, maupun relik sakral lainnya. Ruang suci ini

dihubungkan dengan bagian dasar bangunan candi oleh satu atau beberapa elemen

tangga. Pada bagian dinding badan bangunan candi lazimnya dijumpai beberapa

ragam hias yang menggambarkan tingkatan alam yang lebih tinggi dari pada tema

relief pada bagian dasar candi.

Bagian  badan candi merupakan  simbolisasi dari  tingkatan alam  peralihan

yang dalam pandangan Hinduisme dikenal dengan sebutan Bvarloka, sedangkan

dalam ajaran Buddhis disebut sebagai Rupaloka. Di alam nyata, bagian badan

candi cenderung dapat dimaknai sebagai simbol badan gunung yang menjadi area

transisi di antara hamparan dataran tempat hidup manusia dan puncak gunung

yang pada umumnya sangat disucikan itu. Tingkatan bagian bangunan candi ini

juga dapat disetarakan dengan bagian badan pada tubuh manusia.

Sesuai dengan namanya, pada tingkatan alam peralihan ini lazimnya terdapat

wujud-wujud simbolis dari kesucian dan kekuatan alam atas (surga) yang abstrak

itu. Pada bagian badan bangunan atau ruang suci candi lazimnya terdapat arca

tokoh dewata yang pada intinya merupakan wujud simbolis dari kekuatan abstrak

Tuhan yang sulit dipikirkan itu (Sanskrit: Acintya). Baik arca-arca tokoh dewata

utama,  lingga-yoni,  maupun  relik  pemujaan yang terdapat  pada bagian  badan

candi bukan merupakan benda berhala yang dipuja umat Hindu maupun Buddha.

Benda-benda sakral tersebut hanya merupakan sarana mempersatukan pikiran atau

sarana berwujud yang berperan untuk menyimbolisasikan kekuatan dan kesucian

Tuhan yang Mahaesa yang sangat mulia dan abstrak itu. Berkenaan dengan ini,

mudah pula dipahami penggunaan sebutan Rupaloka ('alam berwujud') untuk

menggambarkan tingkatan alam ini.
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Ruang suci atau grabhagrha yang terdapat pada bagian badan candi tunggal

vertikal merupakan simbol dari gambaran alam badan pegunungan yang banyak

memiliki celah dan rongga yang terbentuk secara alami. Dalam tradisi Nusantara,

rongga-rongga alami pada daerah badan gunung (alam peralihan) yang disebut

dengan nama gua ini pada masa lalunya sering menjadi tempat umat dalam

melakukan semadi, pemujaan, dan penyucian diri dari kuatnya ikatan alam fana

yang membelenggu manusia di alam duniawi (alam bawah).

Umat yang hendak bersemadi ke gua di badan gunung harus mendaki dan

menaik lereng gunung. Mereka melewati jalan-jalan menanjak dari bagian kaki

gunung hingga ke lereng gunung. Jalan mendaki dan menanjak ini selanjutnya

pada bangunan candi tunggal diwujudkan sebagai elemen tangga candi.

Pada bangunan candi monolit berteras semacam Candi Borobudur, Jawa

Tengah, eksistensi gua tidak nyata terlihat di sini. Karakter alam peralihan berupa

badan gunung hanya mudah terlihat dengan adanya teras bangunan yang

bertingkat-tingkat yang dihubungkan oleh beberapa jalur tangga bangunan.

c. Bagian atap candi bagai simbol tingkatan alam atas

Pada bagian atap candi lazimnya terdapat beberapa tingkatan atap yang

memiliki sebentuk puncak bernama kalasa, stupika, maupun amalaka. Ornamen

ini disebut sebagai simbol kesucian surga di puncak tertinggi alam atas. Bagian

atap candi dalam  konteks kesetaraan dengan konsepsi Tri Loka Hindu  dan

Buddhis, dapat diartikan sebagai simbol tingkatan alam Svarloka (sorga) dan

Arupaloka ('alam tidak berwujud'). Pada bagian atap bangunan candi lazimnya

memang terdapat ornamen-ornamen yang berwujud abstrak, mungil, dan lebih

serderhana wujudnya  dibandingkan dengan perwujudan ragam hias di daerah

badan dan kaki candi. Wujud ornamen-ornamen di bagian atap candi yang

cenderung abstrak dan sederhana ini sangat sejalan dengan filosofi tingkatan alam

atas yang suci dan sulit terpikirkan itu.

Bagian atap candi yang cenderung memuncak tunggal ini di alam nyata dapat

disetarakan sebagai bagian puncak gunung yang sangat disakralkan dalam tradisi

Hindu dan Buddha. Pada tataran tubuh manusia, atap bangunan candi dapat
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dipadankan dengan eksistensi kepala sebagai bagian tubuh yang paling utama dan

berperan sebagai pengendali metabolisme tubuh manusia cara keseluruhan.

Sejalan dengan konsepsi kesetaraan antara Bhuwana Agung (makrokosmos)

dan Bhuwana  Alit (mikrokosmos), dalam  seni tradisional  Nusantara, konsepsi

puncak bangunan candi semacam ini juga terejawantahkan dalam wujud mahkota

raja yang cenderung juga berpuncak tunggal. Dalam konteks ini, sesuai dengan

konsepsi Dewa Raja, sosok raja dimaknai sebagai sosok perwujudan tokoh dewata

di dunia. Segala titah sang raja diartikan dan dipatuhi sebagai sabda langsung dari

para dewa dari alam atas (sorga). Mahkota sosok raja juga dirancang sedemikian

rupa dengan puncak yang cenderung tunggal selayaknya puncak gunung dan

puncak candi yang menyimbolkan kesucian alam atas (sorga) itu.

6.9 Konsepsi Oposisi Biner pada Candi dan Kuil Hindu dan Buddha di Asia

Dalam pokok bahasan berikut ini diuraikan hal-hal yang berkenaan dengan

wujud penerapan konsepsi oposisi biner pada candi Jawa dan beberapa bangunan

Hindu dan Buddha Asia. Gambaran penerapan yang menjadi fokus bahasan

mencermerti aspek-aspek: (a) bentuk dasar; (b) tata tapak; (c) tangga bangunan

dan sosok penjaga pintu; (d) arca; serta (e) karakteristik ragam hiasnya.

a. Bentuk dasar bangunan suci

Berbagai wujud varian candi maupun bangunan suci Hindu dan Buddha di

Asia pada dasarnya memuat sebuah grand concept berkenaan hubungan harmonis

manusia dari alam bawah dan Tuhan di alam atas. Relasi yang terbentuk antara

kedua tingkatan alam ini dalam ilmu arsitektur bangunan suci Hindu dan Buddha

pada umumnya diejawantahkan dalam beberapa pola dasar sederhana yang

multimakna dan sangat inplisit.

Dunia sebagai alam manusia diidentikkan sebagai wilayah permukaan bumi

yang “datar” serta disimbolisasikan menjadi wujud dasar atau bagian landasan

bangunan suci. Bagian terbawah candi ini lazimnya diwujudkan pada bangunan-

bangunan kuil yang  bercorak Hinduistis atau Buddhistis selayaknya landasan

pijak bangunan candi dengan permukaannya yang horizontal, luas, datar,

berketinggian tertentu, serta dilengkapi barisan tangga sebagai jalan sirkulasi ke
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arah vertikalnya. Bidang landasan bangunan ini terlihat seperti satu garis

horizontal yang melandasi bangunan secara keseluruhan.

Dalam ajaran Hindu maupun Buddha, kaki bangunan suci pada umumnya

disetarakan sebagai perlambang alam duniawi yang berstrata sebagai alam bawah.

Tingkatan alam   ini dalam   pandangan Hinduisme dikenal   dengan sebutan

Bhurloka („alam bumi‟) sedangkan dalam pandangan Buddhisme, disebut dengan

istilah kamaloka („alam keinginan‟).

Ilustrasi alam atas yang dimaknai sebagai alam sorga, pada perwujudan candi

maupun bangunan suci Hindu atau Buddha di Asia pada umumnya dirupakan

sebagai elemen puncak bangunan suci yang berada pada puncak bangunan secara

keseluruhan. Badan bangunan lazimnya mengambil bentuk dasar vertikal yang

selanjutnya dikreasikan menjadi perwujudan badan dan atap bangunan suci, baik

itu bangunan mandir (India), pagoda (Cina, Jepang, atau Korea), candi (Jawa),

maupun meru dan padmasana (Bali). Apabila  dicermati pada bagian inti

bangunan-bangunan suci ini sesungguhnya termuat satu wujud inplisit-imajiner

berupa sebuah garis vertikal yang lurus  tegas. Titik puncak  garis vertikal ini

diartikan sebagai simbolisasi alam atas (alam surgawi) yang tinggi dan berada

sangat jauh di atas tingkatan alam manusia (alam duniawi).

sorga

dunia

Gambar 65: Korelasi Garis Vertikal-Horizontal pada Bangunan Kuil dan Lingga-Yoni
sumber: analisis, 2013

Apabila kedua garis dasar itu; vertikal dan horizontal bangunan suci tersebut

saling didekatkan dan dihubungkan, maka didapatlah adanya satu relasi imajiner

harmonis antara kedua garis dasar bangunan suci tersebut. Relasi tersebut

sekaligus juga menunjukkan bahwa bangunan-bangunan suci tersebut memiliki

peranan dan fungsi utama mempertemukan umat manusia dari tingkatan alam
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bawah (alam duniawi) dengan Tuhan beserta  segala manifestasiNya yang

“berada” di tingkatan alam atas (alam surgawi). Ilustrasi relasi simbolis ini juga

melatarbelakangi konsep penyatuan lingga dan yoni yang memuat multimakna

tersebut. Salah satu makna yang terkandung di dalamnya antara lain sebagai

simbolisasi adanya relasi harmonis antara Tuhan atau purusha sebagai pemberi

kekuatan suci serta umat manusia atau prkirthi sebagai pihak penerimanya.

b. Tata ruang dalam dan ruang luar

Konsepsi bipolar lainnya yang sering diterapkan pada perwujudan bangunan

suci Hindu maupun Buddha Asia adalah konsepsi dikotomik area luar dan area

dalam. Konsepsi ini terwujudkan dalam tampilan fisik ruang bangunan suci Asia,

termasuk bangunan candi Jawa. Pada perwujudan bangunan mandir di India

maupun berbagai bangunan suci yang terkena pengaruh kultur Hindu dan Buddha

India, wujud penerapan konsepsi dikotomik tersebut dapat dijumpai dalam wujud

keberadaan ruang suci kuil (garbhagrha) yang didesain tertutup dan terpisah dari

dunia luar. Pada stupa Buddhis, keberadaan ruang suci serupa itu dinamakan

sebagai garbha. Dalam tata tapak kompleks pura di Bali, konsepsi dikotomik

tersebut terejawantahkan atas dua  tingkatan; makro dan mikro. Pada  tataran

mikro, konsepsi area dalam yang sangat disucikan diwujudkan dalam sebentuk

rong atau ruang suci yang terdapat pada daerah badan bangunannya. Adapun pada

tataran makronya, yaitu kompleks pura, area dalam atau area utama yang paling

disakralkan itu dikenal dengan sebutan area jeroan.

Jeroan/
zona utama

Gambar 66:
Posisi zona utama kuil di
Kompleks Ankor Wat,

Kamboja

Gambar 67:
Posisi zona utama kuil di

Kompleks Candi Prambanan

Gambar 68: Posisi zona
utama dalam area Pura

di Bali

sumber: http://en.wikipedia.org
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Persamaan dari garbhagrha, garbha, rong, maupun utama mandala pura

adalah berkaitan dengan nilai kesakralannya yang tinggi itu. Sifat ruangnya yang

sangat sakral itu juga menjadi penyebab ruang-ruang   suci ini dirancang

sedemikian rupa sebagai suatu ruang utama atau sebuah ruang inti dari bangunan

suci yang sengaja dipisah dan terbatasi dengan tegas dari ruang-ruang lain yang

bernilai lebih profan di sekitarnya. Ruang utama bangunan suci ini dirancang pada

area terdalam bangunan suci. Pola penataan seperti ini menyebabkan para umat

seolah sengaja diarahkan untuk “wajib” melewati beberapa ruang  lain yang

bersifat transisi atau periferi dengan tingkat kesakralannya yang rendah, sebelum

akhirnya mencapai ke ruang inti yang suci dan utama itu.

Apabila suatu bangunan suci tersebut disepadankan layaknya satu kuntum

bunga padma yang sedang mekar merekah, maka setiap kupu-kupu yang hinggap

padanya akan seolah ”diarahkan” terlebih dahulu harus membuka serta merayap

melewati tiap helai kelopak teratai merah itu, sebelum pada akhirnya juga berhasil

mencapai daerah sari utama bunga yang penuh madu itu.

c. Tangga dan penjaga pintu (dwarapala)

Tangga maupun elemen pintu gerbang pada bangunan suci sering kali kurang

dicermati dan cenderung hanya dimaknai sebagai bagian dari jalur sirkulasi umat

dalam bangunan suci itu. Kedua elemen ini sesungguhnya memiliki banyak peran

dalam prosesi ritual umat dalam area bangunan suci itu. Apabila dicermati lebih

dalam, tangga dan daun pintu bangunan suci sesungguhnya juga memuat berbagai

simbolis bernilai lebih dari pada sekedar bagian dari dekorasi. Pada daerah tangga

bangunan suci semacam candi di Jawa, lazimnya akan dijumpai adanya wujud

railing tangga berbentuk sepasang ekor naga; sepasang binatang mitoligis makara;

atau pun sepasang ekor gajah. Pada daerah depan pintu gerbang pun, lazimnya

ditempatkan sepasang sosok dwarapala atau penjaga pintu. Kedua sosok penjaga

ini dirupakan sedemikian rupa dalam berbagai mimik wajah, ada kalanya terkesan

berwajah tenang, tersenyum, ada kalanya pula berwajah yang menyeringai

menakutkan.
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Konsepsi sepasang binatang pengapit tangga maupun sepasang tokoh penjaga

pintu sangat berkaitan erat dengan konsepsi sisi kiri dan sisi kanan yang terilhami

oleh keberadaan dua sisi tersebut pada tubuh manusia. Sisi kanan yang oleh dunia

Timur dimaknai sebagai sisi “baik” yang protagonis pada railing tangga dan

penjaga pintu kuil cenderung diwujudkan sebagai figur-figur yang bersifat

maskulin, benevolent, atau berusia lebih tua. Tokoh-tokoh ini memiliki makna

simbolis sebagai penuntun ke arah menaik, mendaki, atau menuju ke zona atas.

Adapun sisi kiri yang banyak diposisikan sebagai sisi “buruk” yang antagonis,

pada railing tangga dan penjaga pintu kuil pada umumnya ditampilkan sebagai

tokoh atau binatang yang bersifat feminin, terrible, atau berusia lebih muda

(Paramadhyaksa, 2010: 140). Tokoh-tokoh di sisi kiri ini dimaknai sebagai simbol

ke arah menurun atau menuju ke zona bawah. Beberapa pasangan tokoh yang

sering kali ditempatkan pada tangga dan pintu adalah (1) pasangan Nandiswara-

Mahakala atau pasangan Gangga-Yamuna untuk kuil di India, (2) sepasang nio

untuk kuil Buddha di Jepang, (3) sepasang erwang untuk kuil di Cina, dan (4)

pasangan naga Taksaka dan istrinya, pasangan kakak-adik; Subali-Sugriwa, atau

pasangan ayah-anak; Merdah-Tualen untuk pura di Bali.

Gambar 69: Sepasang Naga
Pengapit Tangga Kuil Wat Chedi

Luang di Thailand

Gambar 70: Sepasang N
Pengapit Tangga Gerbang Pu

aga
ra di Bali

d. Seni arca

Seni arca kuil Hindu dan Buddha di Asia sangat beragam jenis dan wujudnya.

Berbagai karakter pahatan, bahan, maupun dimensi arca terwujudkan di berbagai

belahan Asia. Apabila dicermati lebih mendalam, sesungguhnya seni arca kuil
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Hindu dan Buddha di Asia cukup banyak memuat konsepsi-konsepsi oposisi biner

yang  berkenaan  dengan pasangan aspek maskulin  (dewa) dan feminin (dewi)

dalam aspek benevolent (akroda/tenang) dan aspek terrible (kroda/murka). Para

dewa utama pada umumnya digambarkan memiliki pasangan masing-masing

sesuai tugasnya terhadap dunia selayaknya pasangan suami-istri atau ayah-ibu

yang merawat  dan  mendidik  umat  manusia. Pasangan  tokoh  dewa-dewi yang

digambarkan semacam ini antara lain: Brahma-Saraswati (pencipta-pengetahuan),

Wisnu-Laksmi (pemelihara-kemakmuran), dan Siwa-Durga (pelebur-kematian).

Pasangan dewa-dewi ini ada kalanya diarcakan secara secara berpasangan dalam

satu kuil maupun satu bilik ruang suci. Dalam seni arca Hindu India juga dikenal

istilah arca Ardhanareswari yang menggambarkan penyatuan tokoh Siwa (laki-

laki) dan Parwati (perempuan) dalam satu arca.

Aspek lain yang terejawantahkan dalam seni arca kuil Asia adalah berkenaan

dengan konsepsi oposisi biner aspek benevolent-terrible dari tokoh-tokoh dewata

tertentu. Tokoh-tokoh dewata tertentu yang  digambarkan memiliki dua sifat

oposisi tersebut antara lain tokoh Siwa yang dapat digambarkan sebagai figur

Mahadewa (benevolent) dan sebagai figur Mahakala atau Cakra-cakra (terrible),

sedangkan tokoh Durga diwujudkan sebagai sosok Parwati (benevolent) dan

sebagai sosok Kali atau Mahakali (terrible). Arca tokoh-tokoh dewata ini

diwujudkan dalam berbagai mimik dan atribut sesuai tingkat kemurkaannya.

Berkenaan dengan seni arca dalam kuil Hindu dan Buddha di Asia, tokoh

Kwam Im atau Guan Yin yang dikenal sebagai dewi Buddhis dari tanah Tiongkok

merupakan sosok yang mendapat penggambaran yang unik. Tokoh ini memiliki

beberapa nama di berbagai negara, seperti sebagai Avalokiteswara (India dan Asia

Tenggara) dan sebagai Kannon-sama (Jepang). Hal menarik yang layak dicermati

pada sosok dewata pemurah hati ini adalah berkenaan dengan jenis kelaminnya.

Kwam Im yang dipuja sebagai dewi kasih sayang di Cina tersebut, di India, Asia

Tenggara, maupun di Jepang digambarkan sebagai satu tokoh dewa yang

berkelamin laki-laki.
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e. Ragam hias

Ragam  hias bangunan  kuil-kuil  Hindu  dan Buddha di  Asia lebih banyak

terilhami  oleh konsepsi  oposisi  biner alam atas-alam  bawah. Perwujudan  dan

penempatan ragam hias pada suatu bagian kuil tersebut pada umumnya mengikuti

simbolisasi tingkatan alam yang digambarkannya. Ragam hias pada bagian kaki

bangunan pada umumnya diwujudkan bermotif hewan maupun hewan dalam

bentuk yang paling kompleks. Ragam hias semacam ini menggambarkan

tingkatan alam bawah yang disimbolkan sebagai bagian kaki kuil. Ragam hias di

bagian puncak bangunan pada umumnya diwujudkan paling kecil, abstrak, dan

sederhana dibandingkan dengan ragam hias di bagian badan dan kaki bangunan

kuil. Ragam hias puncak bangunan kuil pada umumnya diwujudkan sebagai

simbolisasi sorga atau sunyata sebagai puncak alam semesta yang suci, abstrak,

dan sulit dicapai.

Konsepsi oposisi biner alam atas-alam bawah juga disebut-sebut

terejawantahkan pada ornamen “menjalar” yang melintang atau membujur di

dinding kuil. Ornamen semacam ini lazimnya dipahatkan menjalar dan memiliki

dua buah titik klimaks yang bertolak belakang, yaitu titik atas dan titik bawah.

Ornamen semacam ini banyak diinterpretasikan oleh para sarjana sebagai

ornamen yang  memuat siklus menaik (ke alam atas) dan menurun (ke alam

bawah) yang berlaku simultan dan kontinyu di jagat raya. Ornamen bermotif dasar

“menjalar” (Bali: pepatran) ini juga dimaknai sebagai ornamen yang

menggambarkan garis edar planet-planet mengelilingi matahari sebagai pusat tata

surya bumi (Snodgrass, 1985: 239).

Gambar 71:
Ornamen “Menjalar” di Kuil Banteay-Srei,

Kamboja

Gambar 72:
Ornamen Pepatran di Bali

sumber: dok.Kosohn, 2007 sumber: survey, 2010
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Gambar 75: Ornamen Kuil Kamboja Gambar 76: Ornamen Candi Naga,
Indonesia

Gambar 73: Ornamen Kuil di India Gambar 74: Ornamen Kuil Thailand
sumber: Sivaramamurti, 1980: 177 sumber: http://www.123rf.com

sumber: http://www.danielmitsui.com sumber: survey, 2006

6.10 Korelasi Konsepsi Oposisi Biner dan Kosmologi Hindu dan Buddha

Keberadaan konsepsi oposisi biner yang terejewantahkan dalam bentuk-

bentuk kuil di Asia sesungguhnya lahir dari pemahaman yang bersumber dari

kosmologi dalam ajaran Hindu dan Buddha. Alam semesta – maupun tubuh

manusia – dalam pandangan dua agama “bersaudara” ini pada umumnya

digambarkan sebagai jagat raya yang memuat sifat-sifat yang saling berpasangan.

Eksistensi kedua sifat yang bertolak belakang ini sangat berperan dalam menjaga

keseimbangan alam raya secara keseluruhan. Keduanya juga bersifat saling

mengontrol segala efek atau perubahan berlebih yang dijalankan sifat pasangan

oposisinya. Kedua aspek ini berperan secara bersama untuk menciptakan

kehidupan baru. Laki-laki ada untuk berpasangan dengan perempuan. Masa surut

lautan ada, untuk mengendalikan efek masa pasang lautan yang melampaui batas.

Demikian pula halnya yang berlaku terhadap pasangan kelahiran-kematian,

pasangan ketentraman-bencana, pasangan panas-dingin, pasangan puncak bukit-

dasar lembah, dan pasangan siang-malam. Konsepsi oposisi biner memang

sesungguhnya terilhami oleh berbagai fenomena alam raya yang juga berlaku

dalam setiap sosok individu manusia di dunia.
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6.11 Aspek Sekala dan Niskala Candi

Dalam bangunan candi Jawa yang nyata (sekala) tersebut diyakini pula

bersemayam berbagai kekuatan abstrak alam semesta yang bersifat tidak kasat

mata (niskala). Eksistensi kekuatan niskala tersebut dipercaya dapat langgeng

bersemayam pada bangunan candi berkat adanya ritual pemujaan yang teratur dan

benar terhadap kesucioan bangunan candi yang bersangkutan. Selain dari pada itu,

keberadaan elemen pripih yang ditanam pada bagian dasar bangunan candi

diyakini juga ikut memberi dampak positif sebagai “penarik” agar segala energi

positif do alam tersebut tetap berkenan bersemayam dan menjiwai bangunan candi

yang bersangkutan.
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BAB VII PENUTUP

Pada bagian berikut ini dipaparkan mengenai simpulan dan saran sebagai

hasil dari penelitian ini.

7.1 Simpulan

Secara garis besarnya, arsitektur candi Jawa - baik yang  berlatar agama

Hindu; Buddha; maupun sinkretisasi kedua agama itu - adalah memuat beberapa

makna filosofis yang fundamental yang dapat diuraikan secara ringkas sebagai

berikut.

1. Candi sebagai Gunung Meru

Bangunan candi tunggal pemujaan di Jawa pada umumnya merupakan

representasi dari konsepsi gunung mahasuci alam semesta yang bernama

Gunung Meru itu. Gunung mitologis ini dikenal dalam pandangan Hinduisme

dan Buddhisme sebagai sumbu penopang alam semesta. Meru juga memiliki

beberapa tingkatan yang menjadi tempat hidup berbagai tingkatan makhluk

alam semesta. Pada puncak Meru terdapat sorga  utama tempat

bersemayamnya para dewata dan roh-roh suci alam semesta. Pada bangunan

candi, eksistensi karakter Gunung Meru tersebut dapat terlihat pada bentuk

atapnya yang bertingkat-tingkat dengan puncak utamanya yang dihiasi

sebentuk ornamen indah dan utama, bernama stupika atau ratna.

2. Candi sebagai simbol pertemuan manusia dan Tuhan

Candi tunggal pada umumnya mengambil bentuk dasar lingga-yoni. Wujud

lingga-yoni ini adalah  simbolisasi dari adanya hubungan harmonis antara

umat manusia di dunia sebagai pradhana („penerima‟) yang  disimbolkan

sebagai yoni horizontal dan Tuhan di alam atas sebagai purusha („pemberi‟)

yang disatukan dengan elemen lingga vertikal tersebut.

3. Candi simbolisasi kepala Dewa Brahma

Candi tunggal Jawa yang memiliki emapat wajah yang sama; dengan empat

ruang  suci (garbhagrha) di keempat sisinya merupakan representasi dari

kepala Dewa Brahma. Dewa Brahma merupakan dewa pencipta alam semesta

yang dlama mitologi Hindu dan Buddha lazimnya diwujudkan sebagai sosok

dewa yang berwajah empat (Sanghyang Caturmukha). Keempat wajahnya ini
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memiliki rongga mulut yang mampu mengeluarkan (baca: menciptakan)

berbagai macam makhluk hidup di dunia. Umat yang memasuki ruang suci

garbhagrha pada candi untuk bersembahyang, dapat dimaknai sebagai masuk

kembali ke mulut Penciptanya untuk selanjutnya disucikan dan “terlahir”

kembali ke dunia.

4. Candi sebagai simbolisasi alam semesta

Bangunan candi juga memuat makna sebagai simbol alam semesta dengan

ketiga tingkatannya yang masing-masing memiliki tingkat kesucian masing-

masing sesuai konsepsi Hindu dan Buddha. Dalam pandangan Hindu dan

Buddha, alam semesta digambarkan memiliki tiga tingkatan utama yang

disebut dengan Tri Loka. Konsepsi tiga tingkatan alam ini terejawantahkan

dalam bangunan candi  sebagai tiga tingkatan bangunannya.  Antara ketiga

tingkatan Tri Loka dan ketiga tingkatan bangunan candi memiliki kesetaraan

makna seperti yang digambarkan berikut ini.

a. Bagian kaki candi sebagai simbol alam bawah (Bhurloka atau Kamaloka).

Pada  bagian  ini terdapat bagian dasar  bangunan dan elemen tangga

berailing sepasang makara sebagai jalur sirkulasi menaik menuju ruang

suci candi. Tangga dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai jembatan

pelangi maupun lidah Dewa Brahma.

b. Badan candi sebagai simbol alam tengah atau alam peralihan (Bvarloka

atau Rupaloka).

Pada bagian ini terdapat ruang suci (grabhagrha) yang pada bagian atasnya

terpahatkan ornamen kala makara. Ruang suci ini berkenaan juga dengan

konsep penyatuan manusia dan Tuhan, serta ruang peralihan tempat

berlangsungnya pemberkatan air suci dari Tuhan (dari alam atas) kepada

umat manusia (dari alam bawah).

c. Kepala candi sebagai simbol alam atas (Svarloka atau Arupaloka).

Bagian atap candi lazimnya dirancang bertingkat-tingkat selayaknya

simbolisasi puncak Gunung Meru yang bertingkat-tingkat itu. Pada puncak

candi terdapat sebentuk ornamen bernama stupika atau ratna yang dapat

dimaknai sebagai simbol sorga utama di puncak Gunung Meru tersebut.

5. Candi setara dengan tubuh manusia
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Ketiga tingkatan bangunan candi juga memiliki kesetaraan makna dengan tiga

bagian vertikal tubuh manusia. Dasar candi sebagai bagian kaki manusia;

badan dan ruang suci candi sebagai badan manusia; dan atap candi sebagai

bagian kepala manusia.

6. Candi juga memuat konsepsi Rwa Bhineda

Bangunan candi juga memuat penerapan konsepsi Rwa Bhineda

(Bipolar/Oposisi biner). Beberapa bagian candi yang mengidikasikan hal

tersebut antara lain dapat dilihat pada elemen-elemen dikotomik sebagai

berikut.

a. Adanya ruang luar dan ruang inti candi.

b.   Adanya elemen utama dan elemen pendukung pada candi.

c. Adanya bagian puncak dan dasar candi.

d.   Adanya pasangan sosok dwarapala (patung penjaga pintu) yang

berbeda karakter.

e.   Adanya sosok arca dewa dalam bilik utama candi yang berkarakter

benevolent-terrible atau pasangan arca dewa dan dewi sebagai simbol

aspek pasiv dan aktiv tokoh dewata.

f. Adanya konsep menaik dan menurun pada ornamen bermotif grafik

pada panel-panel candi.

7. Pada bangunan candi juga mengenal elemen pripih yang pada dasarnya

memuat makna sebagai benih kesucian pada bangunan suci ini. Pripih juga

berperan menarik kekuatan suci Tuhan Yang Mahaesa yang abstrak (niskala)

itu dari alam atas agar “berkenan” menjiwai bangunan candi yang berwujud

riil (sekala) tersebut.

8. Perwujudan bangunan candi juga memiliki kesetaraan makna dengan wujud

mahkota raja Nusantara yang berpuncak satu. Keduanya merupakan

simbolisasi puncak Gunung Meru yang menjadi tiang penopang alam semesta

dalam pandangan Hinduisme dan Buddhisme itu.
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7.2 Saran

Di samping menghasilkan simpulan hasil kajian berupa filosofi candi seperti

yang telah dikemukakan pada bagian simpulan tersebut, kajian ini juga

menghasilkan rekomendasi bagi adanya penelitian lanjutan berkenaan dengan

aspek-aspek candi yang lain, yaitu:

1. Konsepsi pradaksina dan prasawya pada candi.

2. Seni pengarcaan tokoh dewa pada candi.

3. Fenomena pergeseran titik Brahma pada tapak-tapak candi pemujaan di

Jawa.
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Nama Bahan dan Alat Volume Harga Satuan(Rp) Biaya (Rp)
1. Kertas HVS 70 gram 8 rim 34.000,00 272.000,00
2. Catridge dan tinta

printer
8 box 250.000,00 2.000.000,00

LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi penggunaan anggaran

No. Jenis Pengeluaran
Jumlah (Rp)

Tahun pertama

1. Anggaran Biaya untuk Honor Tim Peneliti 14.880.000,00

2. Anggaran Biaya untuk Bahan Habis Pakai dan
Peralatan

11.552.000,00

3. Anggaran Biaya untuk Perjalanan 14.618.000,00

4. Anggaran Biaya untuk Lain-lain 6.400.000,00

Total Biaya Tahun Pertama 47.450.000,00

1.1 Anggaran Biaya untuk Honor Tim Peneliti

Tabel Anggaran biaya untuk gaji tim peneliti (satuan gaji Rp.
10.000,00/jam, 6 bulan/tahun dan 4 minggu/bulan).

Nama lengkap a. Posisi dalam tim
b. Tugas dalam

penelitian

Tahun 1
Jam/mgg Jumlah (Rp.)

I Nyoman Widya
Paramadhyaksa, ST,
MT, Ph.D.

a. Ketua peneliti
b. Penelusuran literatur,

observasi, sintesis
data, pengolah data,
dan perumus konsep

18 4.320.000,00

Ir. Ida Bagus Gede
Primayatna, M.Erg.

a. Anggota peneliti.
b. Penelusuran literatur,

observasi, dan
pengolah data

16 3.840.000,00

I Gusti Agung Bagus
Suryada, ST, MT

a. Anggota peneliti.
b. Penelusuran literatur,

observasi, dan
pengolah data

16 3.840.000,00

Mahasiswa 1
(Hariwangsa)

Surveyor di Bali 6 1.440.000,00

Mahasiswa 2 (Putra) Surveyor di Jawa 6 1.440.000,00
Total biaya untuk honor tim peneliti 14.880.000,00

1.2 Anggaran Biaya untuk Bahan Habis Pakai dan Peralatan



3. Alat tulis 2 paket 200.000,00 400.000,00
4. Biaya dokumentasi

survey
2 paket 1.500.000,00 3.000.000,00

5. Biaya pemeliharaan
alat

3.900.000,00

Kamera digital 5 unit 300.000,00 1.500.000,00
Kamera video 1 unit 500.000,00 500.000,00
Alat perekam 1 unit 200.000,00 200.000,00
laptop 2 unit 300.000,00 600.000,00
Komputer desktop 1 unit 300.000.00 300.000,00
Printer 1 unit 500.000,00 500.000,00

6. Penelusuran
pustaka, fotocopy
dan penjilidan

280.000,00

Penelusuran informasi
melalui internet

24 jam 7.500,00 180.000,00

Fotocopi data pustaka 500 lembar 200,00 100.000,00
7.Penyusunan draft

buku cetak
1 paket 2.000.000,00 2.000.000,00

Total biaya untuk bahan habis pakai dan peralatan 11.552.000,00

1.3 Anggaran Biaya untuk Perjalanan (ke mana dan untuk apa)
Nama Kegiatan Volume Harga satuan

(Rp.)
Biaya (Rp.)

Survey ke lapangan
(ke Jawa dan di Bali)

3 orang tim
peneliti + 2
surveyor

9.818.000,00

Perjalanan dari
Denpasar ke Surabaya

1 orang tim
peneliti + 1
surveyor

700.000,00 700.000,00

Perjalanan dari
Surabaya ke Trowulan

1 orang tim
peneliti + 1
surveyor

200.000,00 200.000,00

Akomodasi selama 2
hari, 1 malam di
Trowulan

1 orang tim
peneliti + 1
surveyor

500.000,00 500.000,00

Perjalanan selama di
Trowulan

1 orang tim
peneliti + 1
surveyor

500.000,00 500.000,00

Perjalanan dari
Trowulan ke Surabaya

1 orang tim
peneliti + 1
surveyor

200.000,00 200.000,00

Perjalanan dari
Surabaya ke Denpasar

1 orang tim
peneliti + 1
surveyor

700.000,00 700.000,00

Perjalanan dari
Denpasar ke Gianyar

4 orang tim
peneliti + 1

2.000.000,00 2.000.000,00
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dan Badung (survey
beberapa pura)

surveyor

Total biaya untuk perjalanan 14.618.000,00

1.4 Anggaran Biaya untuk Lain-lain
Nama Kegiatan Volume Harga Satuan

(Rp.)
Biaya (Rp.)

1. Administrasi dan surat
menyurat

1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00

2.Pembuatan jurnal
dalam negeri

1 paket 500.000,00 500.000,00

3.Lokakarya/seminar 1 peket 600.000,00 600.000,00
4.Biaya pembuatan

laporan
2.500.000,00

Pembuatan materi focus
group discussion

30 eks 50.000,00 1.500.000,00

Pembuatan laporan akhir 10 eks 100.000,00 1.000.000,00
5. Biaya pertemuan 1.800.000,00

Focus grup discussion 3 kali 600.000,00 1.800.000,00
Total biaya lain-lain 6.400.000,00
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Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No Nama/NIDN Instansi
Asal

Bidang
Ilmu

Alokasi Waktu
(jam/minggu)

Uraian Tugas

1.

I Nyoman Widya
Paramadhyaksa, ST,
MT, Ph.D./
0011097401

UNUD
Filsafat

Arsitektur 16

Ketua peneliti
Penelusuran
literatur,
observasi,
sintesis data,
pengolah data,
dan perumus
konsep

2.
Ir. Ida Bagus Gede
Primayatna, M.Erg./
0010126110

UNUD
Riset

Arsitektur
14

Anggota
peneliti.
Penelusuran
literatur,
observasi, dan
pengolah data

3.

I Gusti Agung
Bagus Suryada, ST,
MT
0030106606

UNUD
Arsitektur
Tradisional
Bali/Pura

14

Anggota
peneliti.
Penelusuran
literatur,
observasi, dan
pengolah data
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Lampiran 3: Biodata Tim Peneliti

A. Identitas Diri Ketua
1 Nama Lengkap (dengan gelar) I Nyoman Widya Paramadhyaksa, ST, MT, Ph.D
2 Jenis Kelamin L
3 Jabatan Fungsional Lektor
4 NIP/NIK/Identitas lainnya 19740911 200012 1 001
5 NIDN 0011097401
6 Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar Barat, 11 Sepetember 1974
7 E-mail mahadhyaksa@yahoo.com
8 Nomor Telepon/Faks/HP 087861831611
9 Alamat Kantor Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas

Udayana. Kampus UNUD Bukit Jimbaran,
Badung.

10 Nomor Telepon/Faks (0361)-703320/(0361)-703384
11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1= 23 orang, S-2= 5 orang; S-3= orang
12 Mata Kuliah yang Diampu 1. Metodologi Penelitian 1 dan 2 (S-2)

2. Seminar Tesis (S-2)
3. Arsitektur Bali 2 (S-1)
4. Perancangan Arsitektur 1 (S-1)
5. Studio Estetika Bentuk (S-1)
6. Struktur dan Konstruksi 3 (S-1)

B. Riwayat Pendidikan
S-1 S-2 S-3

Nama Perguruan
Tinggi

Universitas Udayana,
Denpasar

Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta

Kyoto Institute
Technology,
Japan

Bidang Ilmu Arsitektur Arsitektur Arsitektur
Tahun Masuk-Lulus 1992-1997 1999-2001 2006-2009

Judul
Skripsi/Thesis/Disertasi

Kantor Bupati
Kepala Daerah
Tingkat I Badung di
Mengwi

Pengrajeg Pasar
Desa Adat di
Denpasar

Concept of
Balinese Meru

Nama
Pembimbing/Promotor

Dr. Ir. I Made
Adhika, MSP dan
Ir. I Dewa Nyoman
Wastika

Prof. Ir.
Sudaryono, M.Eng,
Ph.D dan Ir. Djoko
Wijono, M.Arch,
Ph.D

Prof. Susumu
Hyuga

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber* Jml.(Juta Rp.)

1 2009 Morfologi dan Konsepsi
Arsitektur Padmasana

DIPA PNBP
Universitas

50
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dalam Kompleks Pura Umum
di Bali Selatan

Udayana

2 2011
Makna Filosofis Figur-Figur
Naga dalam Seni Budaya
Tradisional Bali

DIPA PNBP
Universitas
Udayana

50

3 2012

Dwarapala dalam Budaya Bali:
Sebuah Kajian tentang
Filosofi, Tata Aturan, dan
Varian Perwujudannya

DIPA PNBP
Universitas
Udayana

50

4 2013
Kajian Komprehensif tentang
Makna Filosofis Arsitektur
Candi Jawa

DIKTI
(Hibah
Fundamental)

47

*tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari
sumber dana lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir

No. Tahun
Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pendanaan
*Sumber Jml.(Juta

Rp.)
1. 2012 Pengabdian Masyarakat dalam

rangka Student Jamboree :
Pembersihn Pantai dan
Penenaman Mangrove

Arcasia 15

2. 2012 Redesain Pura Dang
Kahyangan Amerthasari,
Jembrana

DIPA PNBP
Universitas
Udayana

4

*tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari
sumber dana lainnya.

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun
Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah
Volume/Nomor/

Tahun Nama Jurnal

1. Representasi Gambaran Alam
pada Perwujudan Arsitektur
Padmasana di Bali

Volume 12 Nomor
2, Agustus 2012

Jurnal Bumi Lestari
(terakreditasi)

2. Makna-makna Figur Naga
dalam Budaya Tradisional Bali

Thn.XXIV/
No.3/ 2011.

Jurnal Forum
Arkeologi
(terakreditasi)

3. Konsepsi Empat Wajah Serupa
pada Arsitektur Kuil Hindu dan
Buddha di Asia

Volume 8/No.
1/2010.

Jurnal Natah

4. Perwujudan Bangunan Candi
Tunggal Pemujaan di Jawa
sebagai Simbolisasi Kepala
Dewa Brahma

Volume
1/No.6/2010

Jurnal Anala



5. Makna Filosofis Keberadaan
Ornamen Bedawang Nala di
Dasar Bangunan Meru

Vol 20./No 1/2010 Jurnal Filsafat:
Wisdom

6. Pemaknaan Figur Sepasang
Makara, Sepasang Naga, dan
Sepasang Gajah sebagai
Ornamen Pengapit Tangga di
Depan Pintu Masuk Bangunan
Kuil Hindu dan Buddha di Asia

Volume 8/No.
2/2010.

Jurnal Natah

7. Perbedaan Makna Filosofis
Ornamen Bedawang Nala di
Dasar Meru dengan Ornamen
Bedawang Nala di Dasar
Padmasana

Thn.XXV/No.2/
2009.

Jurnal Forum
Arkeologi
(terakreditasi)

8. Latar Belakang Filisofis
Keberadaan Ornamen Karang
Hasti pada Bagian Dasar
Bangunan Suci Hindu Bali

Volume
24/No.2/2009.

Jurnal Mudra
(terakreditasi)

9. Pemaknaan Rong pada
Bangunan Suci Tradisional Bali

Volume 7/No.
2/2009.

Jurnal Teknik

10. Ketinggian Bebaturan Bangunan
Rumah Tradisional Bali sebagai
Salah Satu Penanda Tingkat
Kesakral dan Profanannya

Volume 8/No.
1/2009.

Jurnal Ilmiah:
Desain &
Konstruksi

11. Pemaknaan Ornamen Murdha
pada Arsitektur Tradisional Bali

Volume
10/No.1/2009.

Info-Teknik

12. Makna-makna Figur Naga
dalam Seni Arsitektur Bangunan
Suci Tradisional Bali

Vol.6/No. 1/2009. Dewa Ruci: Jurnal
Pengkajian &
Penciptaan Seni

13. Konsepsi yang Melandasi
Bagian Dasar Bangunan Meru di
Bali

Th. XXX/No. 3/
2008.

Jurnal Media
Teknik
(terakreditasi)

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No. Nama Pertemuan
Ilmiah/Seminar

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan
Tempat

1. International Joint Seminar
“Architecture and Build
Heritage”

Panca Mahabhuta
Concept in Traditional
Balinese Architecture

2013 di
Denpasar.

2. Seminar Nasional Riset
Arsitektur & Perencanaan
#2

Konsep Kosmogoni dan
Kosmologi Klasik dalam
Tata Ruang Rumah Bali
Masa Kini di Denpasar

2012 di
Yogyakarta.
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G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir (bab dalam buku)

No Judul Buku Tahun Jumlah Penerbit
Halaman

1 Mutiara Warisan Budaya: Sebuah Bunga 2011 15 Pelawa
Rampai Arkeologi, judul bab: "Tafsiran Sari,
Kesetaraan Makna Ornamen Karang Denpasar
Bhoma pada Bangunan Suci Tradisional
Bali
dengan Ornamen Kala pada Arsitektur
Candi"

2 Rekam Jejak Arsitektur, judul bab: 2012 15 PT. Cipta
"Penerapan Konsepsi Oposisi Biner pada Paduraksa,
Perwujudan Arsitektur Kuil Hindu dan Denpasar
Buddha di Asia"

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir: tidak ada

I. Pen gala man Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
dalam 5 Tahun Terakhir: tidak ada

J. Penghargaan yang Pernag Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari
pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya): tidak ada

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan pelaporan penelitian Fundamental 2013.

Bukit Jimbaran, 18 Desember 2013
Peneliti,

(I Nym. W. Paramadhyaksa, ST, MT, Ph.D)
NIP. 19740911 200012 1 001
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A. Identitas Diri Anggota 1
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Ir. Ida Bagus Gde Primayatna, MErg.
2 Jenis Kelamin L
3 Jabatan Fungsional Lektor
4 NIP/NIK/Identitas lainnya 19611210 198702 1 001
5 NIDN 0010126110
6 Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 10 Desember 1961
7 E-mail nikiprimayatna@yahoo.com
8 Nomor Telepon/Faks/HP 082146041961
9 Alamat Kantor Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik,

Universitas Udayana. Kampus UNUD Bukit
Jimbaran, Badung.

10 Nomor Telepon/Faks (0361)-703320/(0361)-703384
11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1= 62 orang, S-2= 4 orang; S-3= - orang
12 Mata Kuliah yang Diampu 1. Metodologi Penelitian 2 (S-2)

2. Arsitektur Geomansi (S-1)
3. Metodologi Riset 1 & 2 (S-1)
4. Manejemen Projek (S-1)
5. Perancangan Arsitektur 3 (S-1)

B. Riwayat Pendidikan
S-1 S-2 S-3

Nama Perguruan Tinggi Universitas Udayana Universitas
Udayana

-

Bidang Ilmu Arsitektur Ergononi -
Tahun Masuk-Lulus 1980-1986 1998-2001 -

Judul
Skripsi/Thesis/Disertasi

Merencanakan dan
Merancang Rumah
Sakit Type D di Nusa
Dua Bali

Penggunaan
Tungku Masak
Model V Dapat
Menurunkan Kadar
Polutan dan
Keluhan Subjektif
Wanita Pada Ruang
Dapur di Dusun
Saba Blahbatuh
Gianyar.

-

Nama
Pembimbing/Promotor

Ir. Ketut
Sudjana,MM dan
Ir. I Wayan Subrata
Duarsa, MM, M.Ag,
SE, Msi.

Prof. Dr. dr. J.
Alex. Pangkahila,
M.Sc. dan Dr. dr. I
Gst. Nyoman
Susila

-
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C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber* Jml.(Juta Rp.)

1. 2013
Kajian Komprehensif tentang
Makna Filosofis Arsitektur
Candi Jawa

DIKTI
(Hibah
Fundamental)

47

2. 2011
Makna Filosofis Figur-Figur
Naga dalam Seni Budaya
Tradisional Bali

DIPA PNBP
Universitas
Udayana

50

3. 2010

Dokumentasi Arsitektur
Tradisional Bali Tahun 2010;
PHKI Universitas Udayana,
Jurusan Arsitektur Tahun 2010 /
Anggota

Program Hibah
Kompetisi
berbasis Institusi
(PHK-I) Tahun
2010

45

4. 2010

Dokumentasi Arsitektur
Tradisional Bali Tahun 2010;
PHKI Universitas Udayana,
Jurusan Arsitektur Tahun 2010 /
Anggota

Program Hibah
Kompetisi
berbasis Institusi
(PHK-I) Tahun
2010

45

5. 2009

Dokumentasi Arsitektur
Tradisional Bali Tahun 2009;
PHKI Universitas Udayana,
Jurusan Arsitektur Tahun 2009 /
Anggota

Program Hibah
Kompetisi
berbasis Institusi
(PHK-I) Tahun
2009

52

*tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari
sumber dana lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir

No. Tahun
Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pendanaan
*Sumber Jml.(Juta

Rp.)

1 2012

Pengabdian Masyarakat dalam
rangka Student Jamboree :
Pembersihn Pantai dan
Penenaman Mangrove

Arcasia

2 2012
Redesain Pura Dang
Kahyangan Amerthasari,
Jembrana

DIPA PNBP
Universitas
Udayana

4

3 2011

Tim Perencanaan Gedung
Wantilan dan Gedung Serba
Guna Desa Pekraman Yeh
Sumbu, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana / Anggota

Mandiri &
Masyarakat 4

4 2011

Tim Perencanaan Gedung
Wantilan dan Gedung Serba
Guna Desa Pekraman Yeh
Sumbu, Kecamatan Mendoyo,

Mandiri &
Masyarakat 4



Kabupaten Jembrana / Anggota
Pengabdian pada Masyarakat
sebagai Tim Bantuan Teknis

5 2010
Pembangunan Pura Penataran Mandiri & 4Desa Adat Legian, Kelurahan Masyarakat
Legian, Kecamatan Kuta /
Anggota

*tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari
sumber dana lainnya.

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun
Terakhir: tidak ada

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir:
tidak ada

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir: tidak ada

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir: tidak ada

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan PublikiRekayasa Sosial Lainnya
dalam 5 Tahun Terakhir: tidak ada

J. Penghargaan yang Pernag Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari
pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya): tidak ada

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu
persyaratan pelaporan penelitian Fundamental 2013.

Bukit Jimbaran, 18 Desember 2013
Peneliti,

:-~~~ - ----....-....-,..-_--..
PAJAK,\lE.'J/JA.'1GUNJH,\'(i;':.~

TGL. 20

(Ir. Ida Bagus Gde Primayatna, MErg.)
NIP. 196112101987021001
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A. Identitas Diri Anggota 2
1 Nama Lengkap (dengan gelar) I Gusti Agung Bagus Suryada, S.T., M.T.
2 Jenis Kelamin L
3 Jabatan Fungsional Lektor
4 NIP/NIK/Identitas lainnya 19661030 199802 1001
5 NIDN 0030106606
6 Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 30 Oktober 1966
7 E-mail bagusur@gmail.com
8 Nomor Telepon/Faks/HP 08123653976
9 Alamat Kantor Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas

Udayana. Kampus UNUD Bukit Jimbaran,
Badung.

10 Nomor Telepon/Faks (0361)-703320/(0361)-703384
11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1= 32 orang, S-2= - orang; S-3= - orang
12 Mata Kuliah yang Diampu 1. Estetika Bentuk (S1)

2. Rencana Anggaran Biaya (S1)
3. Struktur dan Konstruksi 1 (S1)
4. Arsitektur Bali 2 (S1)
5. Menggambar Teknik (S1)
6. Kerja Praktek (S1)

B. Riwayat Pendidikan
S-1 S-2 S-3

Nama Perguruan Tinggi Universitas Udayana Universitas
Udayana

-

Bidang Ilmu Arsitektur Arsitektur -
Tahun Masuk-Lulus 1985-1993 2008-2011 -

Judul
Skripsi/Thesis/Disertasi

Rumah Sakit Umum
Kelas C di Bangli

Penerapan Konsep
Arsitektur
Tradisional Bali
pada Bale Banjar di
Desa Pakraman
Denpasar

-

Nama
Pembimbing/Promotor

Ir. I Gusti Made
Putera
Ir. Evert Edward
Moniaga

I Nym. W.
Paramadhyaksa,
ST, MT, Ph.D
Ir. N.K.A.Siwalatri,
MT

-

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber* Jml.(Juta Rp.)

1.
2012 Dwarapala dalam Budaya

Bali: Sebuah Kajian tentang
Filosofi, Tata Aturan, dan

DIPA
Universitas
Udayana

50
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Varian Perwujudannya.

2. 2010
Inventarisasi Perwujudan
Arsitektur Puri di Bali

Jurusan
Arsitektur
UNUD

25

*tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari
sumber dana lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir

No. Tahun
Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pendanaan
*Sumber Jml.(Juta

Rp.)

1 2011

Pengawasan pembangunan
Pura Prajapati Setra Ageng
Desa Pakraman Peguyangan
Denpasar.

Mandiri &
Masyarakat

6

2 2011
Pengawasan penataan Setra
Ageng Desa Pakraman
Peguyangan Denpasar.

Mandiri &
Masyarakat

6

3 2011
Pengawasan pembangunan
Bale Piasan Pura Panti Puri
Peguyangan Denpasar

Mandiri &
Masyarakat

6

4 2012

Bakti Keakraban Mahasiswa
FT Unud th. 2012 di Desa
Sobangan, Kec. Mengwi
Badung. Tgl 10-14 Sept.
2012

Fakultas Teknik,
UNUD

4

5 2012

Bakti Ilmiah Teknik Ekstensi
Tahun 2012 di Desa
Serangan Kec. Denpasar
Selatan. Tgl. 15 September
2012

Fakultas Teknik,
UNUD

4

6 2012

Tim Pengabdian Masyarakat
Asian Student Jambore di
Pantai Mertasari Sanur
Denpasar. Tgl 1 Nopember
2012.

Arcasia 15

*tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari
sumber dana lainnya.

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun
Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/
Tahun

Nama Jurnal

1. Serpihan Teori Arsitektur India
Purba

Vol.XI. No. 2,
2009

Jurnal Dinamika
Kebudayaan

2. Varian-varian Ornamen di Volume 3 No.1 Jurnal Sulapa



Bagian Atas Lubang Pintu Juli 2011
Masuk Bangunan Gerbang
Berlanggam Bali

3. Konsepsi Tri Mandala dan Volume 4 No.1 Jurnal Sulapa
Sanga Mandala dalam Tatanan
Arsitektur Tradisional Bali

Agustus 2012

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir:
tidak ada

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir: tidak ada

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir: tidak ada

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan PublikiRekayasa Sosial Lainnya
dalam 5 Tahun Terakhir: tidak ada

J. Penghargaan yang Pernag Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari
pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya): tidak ada

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan pelaporan penelitian Fundamental 2013.

Bukit Jimbaran, 18 Desember 2013
Peneliti,

METERAI
TEMPEL
l'Aj,tK,\JF"If[iAN(;[J,\'IIANO$,1

TGL 20

,

(I Gusti Agung Bagus Suryada, ST, MT)
NIP. 19661030 199802 1001
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Mahasiswa yang Terlibat (sebagai tenaga surveyor)

Selain dari pada itu, dalam pengumpulan data lapangan, tim peneliti juga
akan dibantu oleh dua orang mahasiswa dari jurusan arsiektur dan arkeologi. Hal
ini di samping bertujuan untuk mempermudah proses pengumpulan data, juga
memberikan kesempatan mahasiswa yang bersangkutan untuk ikut dalam kegiatan
penelitian keilmuan yang sesungguhnya. Data kedua mahasiswa surveyor tersebut
tertera pada bagian di berikut ini.

Mahasiswa I                 : I Gede Hariwangsa Wijaya
Tempat/tgl.lahir : Tabanan, 3 April 1991
Status
Kemahasiswaan

: Mahasiswa Jurusan Arsitektur, Program Non-Reguler,
Fakultas Teknik, Universitas Udayana

Alamat : Jln. Buana Raya, Gang Buana Merta IV no.11A,
Denpasar

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SD No.11 Padangsambian

: SMP PGRI 1 Denpasar
: SMA PGRI 2 Denpasar

Kegiatan lain : Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Arsitektur,
Fakultas Teknik, Universitas Udayana

Mahasiswa II : I Ketut Bagus Arjana Wira Putra
Tempat/tgl.lahir : Klungkung, 5 September 1990
Status
Kemahasiswaan

: Mahasiswa Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra,
Universitas Udayana

Alamat : Jln. Gadung no.43 Denpasar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SD No.2 Negari, Banjarangkan, Klungkung

: SMP Negeri 1 Banjarangkan, Klungkung
: SMA Dwijendra Denpasar

Kegiatan lain : Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Arkeologi,
Fakultas Sastra, Universitas Udayana
Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Arkeologi,
Fakultas Sastra, Universitas Udayana, periode 2010-
2011.
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Lampiran 4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, tim peneliti juga membutuhkan
beberapa sarana penelitian sebagai berikut.

4.1 Laboratorium
Ruang kerja untuk tim peneliti berkapasitas 4 orang telah ada termasuk meja, kursi,
filling cabinet, dua unit laptop, dan satu unit computer desktop.

4.2 Peralatan Utama
Daftar nama peralatan utama yang sudah tersedia untuk menunjang kegiatan
penelitian yang diusulkan.

No. Nama peralatan Status kepemilikan Kualitas kemampuannya
1. Kamera digital Milik pribadi Baik
2. Kamera video Milik pribadi Baik
3. Alat perekam audio Milik pribadi Baik



Lampiran 5: Surat Pernyataan dari Ketua Peneliti

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS TEKNIK-JURUSAN ARSITEKTUR

Kampus Bukit Jimbaran, Telp.: (0361)701954, 701812, 701907. Faks.: (0361) 701907, web.: www.unud.ac.id
Badung-Bali

SURA T PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama NIDNINIP
Pangkat/Golongan
Jabatan Fungsional

: I Nyoman Widya Paramadhyaksa, ST, MT, Ph.D
: 0011097401/19740911 200012 1 001
: PenatalIII C
: Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penelitian saya dengan judul:

Kajian Komprehensiftentang Makna Filosofis Arsitektur Candi Jawa

yang telah dibiayai dalam skema 'Hi bah Penelitian Fundamental Tahun 2013', bersifat
original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pemyataan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan  sebenar-benamya.

Mengetahui,
baga Penelitian
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Bukit Jimbaran, 18 Desember 2013

(I Nyoman Widya Paramadhyaksa, ST, MT, Ph.D)
NIP. 19740911 200012 1 001


