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ABSTRACT 

Lontar Asta Kosala Kosali (AKK) is a manuscript which contains about the procedure of constructing a building 

that has become a guide for generations, wherein it contains both material and spiritual knowledge. There have 

been many reviews of the AKK , as a form of appreciation for its existence. Among the research and studies that 

have been done largely in the realm of literary, language and cultural literature, whereas the AKK lontar can also 

be studied in the realm of architectural scholarship. On the basis of the existence and potential of knowledge 

contained in the AKK , and the opening of an opportunity for an studies in the realm of architectural science, this 

paper will try to explore a small part of the AKK  content by way of interpretation to reveal the essence of his 

knowledge. This review will place the text of the AKK as a text, which basically covers the activities of 

interpretation and translation. Therefore the method to be used in this study is the method of interpretation with 

the stages of speaking, conjuring and translating. The conclusion of the results of this study indicates that 'Purwa' 

and 'Kangin' are words that have the same meaning of the East. These two words are used to distinguish the 

context of the content substance of the text in this case lot 27 and lot 47. On the other hand the architectural 

meaning of lot 27 is the prohibition of putting the kitchen on the East due to the consideration of the direction of 

the wind, while the lot 47 concerning the procedure of measuring the housing land which must starting from East 

to West, considering the benefit of the remaining land from the measurement itself. 
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ABSTRAK 

Lontar Asta Kosala Kosali (AKK) merupakan sebuah naskah yang didalamnya memuat tentang tata cara 

membangun bangunan yang telah menjadi pedoman secara turun temurun, dimana didalamnya mengandung 

pengetahuan material maupun spiritual. Telah banyak dilakukan pengkajian terhadap lontar AKK, sebagai bentuk 

apresiasi atas keberadaannya. Diantara telaahan dan kajian yang telah dilakukan sebagian besar berada dalam 

ranah keilmuan sastra, bahasa dan budaya, padahal lontar AKK dapat pula dikaji dalam ranah keilmuan 

arsitektur. Atas dasar keberadaan dan potensi pengetahuan yang terkandung dalam lontar AKK, dan terbukanya 

peluang untuk dilakukan pengkajian dalam ranah keilmuan arsitektur, maka karya tulis ini akan mencoba untuk 

menjelajahi sebagian kecil dari kandungan lontar AKK dengan cara melakukan penafsiran untuk mengungkap 

esensi pengetahuannya. Kajian ini akan mendudukkan naskah lontar AKK sebagai teks, dimana pada dasarnya 

kajian yang dilakukan meliputi kegiatan penafsiran dan penterjemahan. Oleh karena itu metode yang akan 

digunakan dalam kajian ini adalah metode interpretasi dengan tahapan mengkatakan, menterangkan dan 

menterjemahkan. Kesimpulan dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa ‘Purwa’ dan ‘Kangin’ adalah kata yang 

memiliki makna yang sama yaitu arah Timur. Kedua kata ini digunakan untuk membedakan konteks substansi isi 

dari teks dalam hal ini lot 27 dan lot 47. Disisi lain makna arsitektural lot 27 adalah larangan meletakkan dapur 

diarah Timur karena pertimbangan arah hembusan angin, sedangkan lot 47 berkenaan dengan tata cara 

pengukuran lahan perumahan yang harus dimulai dari Timur ke Barat, mempertimbangkan kemanfaatan sisa 

lahan hasil pengukuran itu sendiri. 

Kata Kunci: Teks, Arsitektur dan Interpretasi  

PENDAHULUAN 

Indonesia kaya akan peninggalan budaya tulis masa lalu yang berupa naskah kuno (manuscript). 
Naskah kuno merupakan sumber pengetahuan yang tak ternilai harganya bagi kebudayaan manusia 
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Indonesia yang pada hakikatnya bersumber pada kebudayaan daerah (Ikram, 1997). Salah satu 
naskah kuno yang ada di Bali adalah naskah Asta Kosala Kosali (AKK). Naskah AKK ditulis dengan 
huruf dan dalam bahasa kawi (campuran dari huruf dan bahasa jawa kuno, sansekerta dan bali kuno) 
diatas helaian daun rontal, yang dikenal dengan sebutan lontar. Naskah lontar AKK tergolong 
kedalam klasifikasi jenis lontar ‘Kanda’. Kanda berarti tata laku atau tata cara mengerjakan sesuatu. 
Penggolongan lontar AKK kedalam jenis lontar kanda, menunjukkan bahwa lontar ini mengandung 
muatan tata cara mengerjakan sesuatu. Lontar AKK merupakan sebuah naskah yang didalamnya 
memuat tentang tata cara membangun bangunan yang telah menjadi pedoman secara turun temurun, 
dimana didalamnya mengandung pengetahuan material maupun spiritual (Gelebet, 1986).  
Pengetahuan material yang terkandung  dalam Lontar Asta Kosala Kosali adalah pengetahuan 
tentang tata cara membangun.  

Telah banyak dilakukan pengkajian terhadap lontar AKK, sebagai bentuk apresiasi atas 
keberadaannya. Diantara telaahan dan kajian yang telah dilakukan sebagian besar berada dalam 
ranah keilmuan sastra, bahasa dan budaya, padahal lontar AKK yang muatannya adalah tata cara 
membangun dapat pula dikaji dalam ranah keilmuan arsitektur. Dengan mendudukkan naskah 
sebagai teks bukan sebagai karya tulis, maka kajian dan telaahan tidak lagi dibatasi disiplin 
keilmuannya hanya pada linguistik dan susastra saja, tetapi juga dapat dikaji melalui displin keilmuan 
lainnya termasuk arsitektur, (Prijotomo, 2006). Oleh karena itu terbuka peluang untuk melakukan 
telitian, telaahan dan kajian terhadap lontar AKK yang bermuatan tentang tata cara membangun 
dalam ranah keilmuan arsitektur dengan tujuan untuk mengungkap pengetahuan yang dikandungnya. 

Granoka (2003) mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan kritis menerima keberadaan naskah 
kuno, dalam mempelajari untuk mengungkap pengetahuan yang terkandung didalamnya kepekaan 
buddhi atau kecerdasan dan sikap kritis menjadi keharusan. Oleh karena itu perlu disadari bahwa 
dalam penelitian dan pengkajian dengan menempatkan naskah lontar AKK sebagai obyek utamanya, 
ada beberapa kesulitan yang akan dihadapi. Pertama, dalam hal alih aksara dan alih bahasa terhadap 
lontar AKK yang menggunakan huruf dan bahasa kawi. Kedua, dalam hal penafsiran terhadap 
kandungan lontar AKK, dimana antara penafsir dan yang ditafsir dibatasi oleh ruang dan waktu yang 
berbeda. Ketiga, kondisi naskah dalam bentuk lontar sangat rentan dengan kerusakan, dimana 
persoalannya adalah terdapat bagian yang hilang atau kabur. Terhadap kesulitan-kesulitan tersebut 
maka dibutuhkan keterlibatan pihak lain, naskah-naskah lain sebagai pendamping dan metode yang 
tepat untuk melakukan pengkajian.  

Atas dasar keberadaan dan potensi pengetahuan yang terkandung dalam lontar AKK, dan terbukanya 
peluang untuk dilakukan pengkajian dalam ranah keilmuan arsitektur dengan mendudukkannya 
sebagai teks, maka karya tulis ini akan mencoba untuk menjelajahi sebagian kecil dari kandungan 
lontar AKK dengan cara melakukan penafsiran untuk mengungkap esensi pengetahuannya. Dalam 
hal ini akan dilakukan penafsiran terhadap kata ‘purwa’ yang terdapat pada lot 27 dan kata ‘kangin’ 
yang terdapat pada lot 47 dalam lontar AKK. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui paper ini 
adalah apakah perbedaan dan persamaan makna yang terkandung dalam kedua kata tersebut? 
Apakah makna secara arsitektural dari kedua lot tersebut dan apakah metode yang diterapkan 
menunjukkan ketepatannya untuk mengungkap makna kedua kata tersebut? 

INTERPRETASI SEBAGAI METODE 

Interpretasi adalah suatu usaha menafsirkan dan menetapkan makna serta hubungan dari fakta-fakta 
yang ada, kemudian dilakukan perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga 
terbentuk rangkaian yang selaras dan logis. Interpretasi bertujuan untuk melakukan sintesis atas 
sejumlah fakta yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber dan bersama-sama dengan teori-teori 
disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh, sehingga dapat dikatakan sebagai 
suatu bentuk analisa, dan teori tentang interpretasi ini disebut hermeneutik, Rohman (2013).  

Paul Ricoeur (2014) sebagai pencetus hermeneutik metodologis, menyatakan bahwa hermeneutika 
adalah kajian untuk menyingkap makna obyektif dari teks-teks yang memiliki jarak ruang dan waktu 
dari pembaca. Pandangan Ricouer ini menunjukkan bahwa obyek utama hermeneutik adalah teks. 
Penafsiran terhadap teks tertentu, atau tanda, atau simbol, yang dianggap sebagai teks, 
mengharuskan untuk memahami ‘what is a text?’ terlebih dahulu. Ricouer menjelaskan bahwa teks 
adalah ‘any discourse fixed by saying’. Ringkasnya Ricouer menunjukkan bahwa interpretasi adalah 
upaya untuk membongkar makna yang ada dibalik teks-teks. Lebih tegas lagi yang dimaksud adalah 
membongkar makna yang sesungguhnya yang belum diketahui dan tersembunyi dibalik teks. Bagi 
Ricouer, ontologi yang konkrit dan wajar bagi hermeneutik bukanlah ontology of understanding secara 
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langsung dalam teks sendiri, melainkan sejauh yang dapat kita jangkau melalui interpretasi atau 
ontology of interpretation. Menurut Ricouer interpretasi diawali dengan analisis explanation atau 
menjelaskan apa yang dinyatakan oleh teks, dan selanjutnya menggunakan interpretation untuk 
menangkap makna kontekstual dari teks. 

Penerapan interpretasi sebagai metode kajian terhadap teks, salah satunya dilakukan oleh Prijotomo 
pada tahun 2006 dalam penelitian desertasi yang berjudul (Re) Konstruksi Arsitektur Jawa: Grya Jawa 
Dalam Tradisi Tanpatulis. Ditegaskan dalam desertasi ini bahwa secara metodelogis penelitian 
dengan mendudukkan naskah yang dalam hal ini adalah teks sebagai obyek utamanya pada 
dasarnya terdiri atas dua kegiatan yaitu penafsiran dan penterjemahan. Penafsiran dilaksanakan 
untuk mengungkapkan isi,  makna dan berbagai kandungan lain yang tersembunyi di balik yang 
dinayatakan oleh teks. Dengan merujuk Poespoprodjo (1987), dalam hal ini penafsiran diartikan 
sebagai mengkatakan, menerangkan dan menterjemahkan. Sedangkan penerjemahan dilaksanakan 
untuk memindahkan hasil tafsir dari teks menjadi arsitektur.  
 
Uraian diatas merupakan pertimbangan mendasar yang memberi gambaran bahwa interpretasi 
merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam kajian terhadap teks. Dan secara operasional 
akan dilakukan dengan tahapan mengkatakan, yaitu menguraikan apa yang dikatakan oleh teks, 
menerangkan yang dalam hal ini adalah menjelaskan makna teks secara kontekstual, dan 
menterjemahkan, yaitu alih rupa dari teks menjadi arsitektur.  

MENGKATAKAN TEKS: ‘PURWA’ DAN ‘KANGIN’ SEBAGAI KASUS 

 

Kata ‘purwa’ muncul pada lot 27 dan kata ‘kangin’ muncul pada lot 47 dalam lontar AKK. Berikut 
adalah kutipan kedua lot tersebut. 

Lot 27: Nyan genah ing paon pilihakna anggwannya, mwang ala hayunya kengetakna, lwirnya 
kayak iki. Yan ring purwa genahnya, doyan kingkingin ala dahat, nga ya akali. Yan ring 
gneyan unggwanya, kawos aparanya, ila ika. 

Artinya: 

Inilah tempat dapur, pilihlah tempatnya, dan baik buruknya. Supaya diingat, jenisnya seperti ini: kalau 
tempatnya di sebelah Timur, sering membawa kesedihan, bahaya sekali. Bila tempatnya disebelah 
Tenggara, keras dampaknya, bahaya itu. 

Lot 27 ini memuat tentang aturan perletakkan paon (dapur), dimana dalam menentukan letak dapur 
agar dipertimbangkan baik dan buruk tempatnya. Lot ini menyebutkan bahwa baik di purwa (Timur) 
maupun gneyan (Tenggara) sama-sama mengandung bahaya. Ini berarti bahwa kedua arah tersebut 
memiliki nilai yang buruk untuk meletakkan dapur. 

Lot 47 : Malih kengetakna pamikute kaja kelod, mwang kangin kauh, lwirnya, kangin kauh 14 
depa asta samusti, kaja kelod, 15 depa asta samusti layu, lembu gajah, nga. 

Artinya: 

Dan supaya diingat cara nyikut (mengukur) Utara – Selatan dan Timur – Barat, yaitu: dari Timur ke 
Barat, 14 depa, 8 kepalan tangan. Dari Utara ke Selatan, 15 depa, 8 kepalan tangan, semuanya baik, 
Lembu Gajah namanya. 

Lot 47 ini merupakan kelanjutan dari lot lot 44 yang berkenaan dengan sikut (ukuran) karang (lahan) 
paumahan (perumahan). Lot ini menjelaskan bahwa penentuan ukuran lahan perumahan panjang dan 
lebarnya dimulai dari Timur ke Barat dengan panjang 14 depa ditambah 8 musti. Selanjutnya dari 
Utara ke Selatan dengan panjang 15 depa ditambah 8 musti. Besaran panjang lebar ukuran lahan 
perumahan ini disebut dengan lembu gajah. Kalau dihubungkan dengan lot 46 maka besaran ukuran 
lahan perumahan ini diperuntukkan bagi kaum brahmana, bhujangga, wiku, dan pandita. 

Secara substansial lot 27 dan lot 47 memiliki perbedaan mendasar, dimana lot 27 berkenaan dengan 
tata letak bangunan yang dalam hal ini adalah Paon (dapur). Sedangkan lot 47 berkaitan dengan 
pedoman dalam nyikut karang paumahan atau tata cara mengukur lahan untuk perumahan. Disisi lain 
kata Purwa dan Kangin yang digunakan pada kedua lot ini dimaksudkan untuk menyatakan arah yang 
sama yaitu Timur. 
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MENTERANGKAN MAKNA: ‘PURWA’ DAN ‘KANGIN’ SECARA TEKSTUAL 

Kata Purwa berasal dari bahasa Sansekerta, yang berpadanan dengan 3 arah mata angin lainnya, 
yaitu; daksina (Selatan), pascima (Barat) dan uttara (Utara). Dalam kamus bahasa Sansekerta 
(Zoetmulder, 2006), purwa tidak hanya berarti arah Timur, juga berarti yang paling awal atau pertama 
(utama) dan asal mula. Purwa yang dimaksud dalam lot 27 juga mengandung pengertian Timur yang 
digunakan berkenaan dengan letak atau kedudukan atau posisi dari bangunan paon (dapur). Dimana 
dalam hal ini disebutkan bahwa di arah Timur tidak baik untuk meletakkan dapur. Oleh karena 
berkenaan dengan letak (posisi atau kedudukan) maka, purwa dapat dimaknai sebagai titik (node) 
kedudukan atau posisi dari sesuatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Arah Mata Angin  

Sumber: Arthana, 2017 

 

Sebagai sebuah titik (node), Purwa bersifat tetap (statis) atau pasti, oleh karena itu Timur yang 
dimaksud benar-benar (tepat) arah Timur. 

Kangin berasal dari bahasa Bali yang berarti arah Timur (Sutjaja, 2010). Selain itu, dalam bahasa Bali 
arah mata angin ditunjukkan oleh kata Kauh; Barat, Kaja; Utara dan Kelod; Selatan. Pada lot 47 kata 
Kangin dipasangkan dengan Kauh, sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran. Dengan 
demikian maka dalam konteks ini Kangin dan Kauh pemaknaannya tidak dapat dipisahkan, harus 
dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh. Pengertian Kangin-Kauh menunjukkan adanya suatu 
pergerakan dari Kangin (Timur) menuju Kauh (Barat). Pergerakan dari posisi Kangin ke posisi Kauh ini 
akan terjadi suatu bentukan berupa garis (line). Oleh karena itu Kangin yang dipasangkan dengan 
Kauh dapat dimaknai sebagai sebuah garis (line), yang dimulai dari arah Timur (kangin) ke Barat 
(kauh), yang bersifat dinamis. Ketika Kangin berdiri sendiri sebagai sebuah kata yang otonom maka 
artinya adalah arah Timur. Dalam hal itu Kangin adalah titik (posisi) awal dimulainya pengukuran 
(nyikut) terhadap lahan (karang) yang akan digunakan untuk perumahan (paumahan). 

MENTERJEMAHKAN MAKNA: ‘PURWA’ DAN ‘KANGIN’ DALAM KONTEKS 
ARSITEKTUR 

Menterjemahkan makna arsitektural dari substansi lot 27 dan penggunaan kata ‘Purwa’, pertanyaan 
yang harus dijawab adalah; mengapa letak paon (dapur) harus di Timur?, dan mengapa digunakan 
kata ‘Purwa’ untuk menunjuk arah Timur?. Sedangkan untuk lot 47 diajukan pertanyaan; mengapa 
pengukuran harus dimulai dari Timur (kangin) ke Barat (kauh)?, dan mengapa digunakan kata 
‘Kangin’ yang juga dimaksud untuk menunjuk arah Timur. 
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Terdapat dua alasan utama yang mengharuskan Paon (dapur) tidak boleh diletakkan di arah Timur 
(Purwa) sebagaimana disebutkan pada lot 27, pertama; arah Timur secara spasial adalah arah 
spiritual. Dalam konsep Sanga Mandala, arah Timur adalah Uttama Mandala yang dimanfaatkan 
untuk fungsi-fungsi ritual-spiritual (Gelebet, 1986), oleh karena itu dapur yang berfungsi sebagai 
tempat mengolah bahan makanan tidak dibenarkan diletakkan di arah Timur. 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Pembagian Mandala 

Sumber: Arthana, 2017 

 

Kedua; berkaitan dengan arah hembusan angin, dimana secara geografis Bali terletak 8
0
3’40”-

8
0
50’48” lintang Selatan dan 114

0
25’53”-115

0
42’40” bujur Timur, sepanjang tahun angin umumnya 

berhembus dari Barat Laut pada bulan April-Oktober dan Tenggara pada bulan Oktober-April (BMKG 
Wilayah III Denpasar, 2017). Arah hembusan angin inilah yang menjadi pertimbangan untuk 
meletakkan Paon (dapur), dimana asap yang dihasilkan dari pengolahan bahan makanan didalam 
Paon (dapur) berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktifitas pada bangunan lainnya, apabila 
diletakkan searah dengan arah hembusan angin.  Oleh karena itulah disarankan dalam lot 47 ini untuk 
tidak meletakkan dapur diarah Timur apalagi di Tenggara. 
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Gambar 1.3. Arah Hembusan Angin 

Sumber: Arthana, 2017 
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Dengan pertimbangan arah hembusan angin ini, maka posisi yang paling memungkinkan untuk dapur 
adalah arah Selatan atau Barat Daya. Sedangkan arah Timur Laut dan Utara tidak memungkinkan 
karena dikedua arah tersebut adalah Uttama Mandala yang dimanfaatkan untuk fungsi spiritual.  

Lot 47 berkenaan dengan tata cara pengukuran lahan perumahan (nyikut karang paumahan), dimana 
dinyatakan bahwa untuk memulai pengukuran dari arah Kangin menuju Kauh atau dari Timur ke 
Barat. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini, pertama; konsep orientasi yang dianut di Bali 
didasarkan pada arah terbit dan terbenamnya matahari (surya sewana) dan gunung-laut (segara 
gunung), konsep ini diterjemahkan secara implementatif sebagai konsep Luan-Teben (Hulu-Hilir) 
(Suandra, 1986). Luan dalam konsep ini bernilai Uttama, sedangkan Teben bernilai Nista. Secara 
spasial ruang yang bernilai uttama difungsikan untuk aktifitas ritual-spiritual dan yang bernilai nista 
merupakan ruang yang difungsikan sebagai tempat aktifitas sosial-komunal. Luan atau hulu adalah 
arah Utara dan Timur, sedangkan Teben atau hilir arah Selatan dan Barat. Atas dasar konsep ini, 
segala kegiatan yang dilakukan harus dimulai dari Luan (hulu) ke Teben (hilir), termasuk memulai 
mengukur (nyikut) lahan (karang) perumahan (paumahan). 

Kedua; lahan sisa pengukuran sesuai patokan ukuran pada lot 47 agar tidak tersisa diarah Utara 
(kaja) atau Timur (kangin). Hal ini dimaksudkan agar lahan sisa dapat dipergunakan secara maksimal, 
dimana apabila pengukuran dimulai dari arah Barat atau Selatan maka lahan sisa akan berada di arah 
Utara atau Timur.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1.4. Tata Cara Pengukuran 

Sumber: Arthana, 2017 

 

Lahan sisa ini tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh karena pada arah Utara dan 
Timur adalah Luanan (hulu) yang hanya berfungsi untuk kegiatan ritual-spiritual, sehingga tidak 
disarankan untuk menggunakan sisa lahan di Luanan untuk aktifitas lainnya. 

SIMPULAN 

Purwa dan Kangin adalah kata yang menunjukkan pengertian yang sama yaitu berkenaan dengan 
arah yang dalam hal ini adalah Timur. Perbedaannya dapat dilihat dalam konteks substansinya, 
dimana Purwa digunakan berkenaan dengan tata letak bangunan, bermakna sebuah titik (node) yang 
bersifat statis. Sedangkan Kangin digunakan dalam hal tata cara pengukuran lahan perumahan, yang 
ketika dipasangkan dengan Kauh akan bermakna sebagai sebuah garis (line) bersifat dinamis. Artinya 
bahwa, Purwa pada lot 27 dan Kangin pada lot 47  menunjukkan hal yang berbeda secara substantif, 
namun kata purwa dan kangin menunjukkan hal yang sama  berkenaan dengan arah mata angin yang 
dalam hal ini adalah arah Timur. Lot 27 substansinya berkenaan dengan tata letak paon (dapur), 
sedangkan lot 47 berkenaan dengan tata cara memulai melakukan pengukuran, yang dalam hal ini 
adalah ukuran pekarangan.  

Berdasarkan interpretasi yang dilakukan terhadap substansi lot 27 dan lot 47, dengan tahapan 
mengkatakan, menterangkan dan menterjemahkan dapat disimpulkan bahwa ‘Purwa’ dan ‘Kangin’ 
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dapat dimanfaatkan 

UTTAMA 

U

T

T

A

M

A 
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adalah arah orientasi spiritual yang dianut di Bali sehingga segala sesuatunya khususnya dalam 
proses membangun dimulai dari arah tersebut dalam hal ini adalah arah Timur. Disisi lain berdasarkan 
lot 27 bahwa secara arsitektural perletakkan dapur di arah Timur tidak diperkenankan, oleh karena 
mempertimbangkan arah hembusan angin sesuai dengan letak geografis pulau Bali. Sedangkan lot 
47 berkenan dengan tata cara pengukuran lahan perumahan, mengharuskan pengukuran dimulai dari 
arah Timur ke Barat dengan pertimbangan agar lahan sisa hasil pengukuran dapat dimanfaatkan.  

Penjelajahan atas naskah lontar Asta Kosala Kosali, dengan mengangkat lot 27 dan lot 47 sebagai 
kasus menunjukkan bahwa dengan mengoperasikan metode interpretasi, dimana naskah diposisikan 
sebagai teks dan dilakukan dengan tahapan mengkatakan, menterangkan dan menterjemahkan 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Prijotomo, dapatlah diungkap makna substansial yang 
terkandung didalam teks tersebut. Ini berarti bahwa metode yang telah dilakukan oleh Prijotomo untuk 
menggarap naskah Jawa, dapat pula diselenggarakan dalam melakukan penjelajahan atas naskah 
Bali. 
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