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ABSTRACT  

The conception of Pradaksina and Prasawya has long been recognized in the traditional Balinese cultural system. 

Pradaksina is interpreted as a circulation pattern that forms a circular path turning clockwise. Prasawya is in 

contrast to Pradaksina. The application of Pradaksina and Prasawya is found in various forms of traditional 

Balinese cultural system, such as in ritual procession, performing art, architectural artwork, even rules in people's 

games. Nevertheless, not many know about the basic philosophy behind the conception of Pradaksina and 

Prasawya. This brief paper discusses a study of the philosophical background and the essential meaning of the 

Pradaksina and Prasawya. Some sections also presented a review of the various depictions of their application in 

the field of culture, art, and architecture. The study used rationalistic paradigms, hermeneutic methods, and 

several study approaches, such as approaches to ritual, artistic, morphological, and spatial meaning. This study 

showed the findings of the relation of the two conceptions by (1) the pattern of the sun movement in the viewpoint 

of the community on earth and (2) the Hindu and Buddhist cosmology of the two opposite poles of Mount Meru. 

Pradaksina and Prasawya also contain a symbolic meaning of the ascending and descending path. 

Keywords: Pradaksina, Prasawya, philosophical, traditional Balinese culture, architecture. 

ABSTRAK  

Konsepsi Pradaksina dan Prasawya telah lama dikenal dalam tatanan budaya tradisional Bali. Pradaksina 

umumnya dimaknai sebagai pola sirkulasi yang membentuk jalur melingkar memutar searah putaran jarum jam. 

Prasawya berkarakter kebalikan dengan Pradaksina, yaitu sebagai pola sirkulasi berbentuk jalur melingkar 

memutar berlawanan arah putaran jarum jam. Penerapan konsepsi Pradaksina dan Prasawya terdapat dalam 

berbagai wujud tatanan budaya tradisional Bali, seperti dalam prosesi ritual, seni tari, karya seni arsitektur, 

bahkan dalam aturan permainan rakyat. Meskipun demikian adanya, tidak banyak yang mengetahui tentang 

dasar filosofi yang melatarbelakangi konsepsi Pradaksina dan Prasawya dalam berbagai wujud penerapannya di 

Bali. Tulisan ringkas ini berisikan kajian tentang latar filosofis dan makna esensial dari Konsepsi Pradaksina dan 

Prasawya. Dalam beberapa bagian juga dipaparkan ulasan tentang berbagai gambaran penerapannya dalam 

bidang budaya, seni, dan arsitektur. Kajian yang digunakan menggunakan paradigma rasionalistik, metode 

hermeneutik, dan beberapa macam pendekatan studi, seperti pendekatan atas makna ritual, seni, morfologi, dan 

keruangan. Kajian ini menunjukkan temuan tentang adanya relasi kedua konsepsi tersebut dengan (1) pola 

pergerakan matahari dalam sudut pandang komunitas di bumi serta (2) kosmologi Hindu dan Buddha tentang dua 

kutub saling beroposisi yang dimiliki Gunung Meru. Konsepsi Pradaksina dan Prasawya tersebut pada dasarnya 

juga memuat makna simbolis tentang jalan menaik dan menurun. 

Kata Kunci: Pradaksina, Prasawya, filosofi, budaya tradisional Bali, arsitektur. 

PENDAHULUAN  

Dalam tatanan budaya tradisional Bali, telah lama dikenal adanya satu pasangan konsepsi yang 
saling beroposisi, yaitu Pradaksina dan Prasawya. Konsepsi ini pada umumnya diwujudkan sebagai 
pola sirkulasi manusia pada saat melakukan beberapa prosesi ritual tradisional di Bali, seperti (1) 
pada saat melakukan prosesi ritual di dalam area pura; (2) pada beberapa ritual manusa yadnya; (3) 
pada saat menggotong keranda jenazah (Bali: bade) ke area pekuburan adat (setra); dan (4) pada 
berbagai prosesi praupacara pembakararan jenazah (ngaben). 

Prosesi ritual perpola Pradaksina lazimnya dinyatakan sebagai pola sirkulasi umat yang mengelilingi 
satu titik dengan memutar searah putaran jarum jam sebanyak tiga kali. Adapun prosesi ritual yang 
dikategorikan sebagai Prasawya, bersifat kebalikan dari Pradaksina. Prasawya (Sans. Prasavya) 
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dinyatakan sebagai pola sirkulasi umat yang mengelilingi satu titik dengan memutar ke arah 
berlawanan dengan arah putaran jarum jam sebanyak tiga kali (Santiko, 1992: 200). 

Meskipun wujud penerapan kedua konsepsi yang saling berlawanan arah ini sangat jamak dalam 
tatanan budaya tradisional Bali, masih banyak kalangan umum, khususnya kaum muda Bali saat ini 
yang tidak memahami secara pasti apa latar filosofis, makna, dan tata aturan prosesi Pradaksina dan 
Prasawya ini. Kedua pola sirkulasi ritual memutar ini cenderung tidak termaknai lagi sebagai suatu 
konsepsi warisan budaya tradisional yang memiliki makna simbolis yang mendalam dan universal. 

Hasil studi pustaka pendahuluan yang telah dilakukan telah menunjukkan bahwa kedua konsepsi pola 
sirkulasi ritual ini sesungguhnya berasal dari tatanan budaya Hindu dan Budaya klasik dari daratan 
India Utara. Pasangan konsepsi tersebut diduga juga telah berkembang menyebar di berbagai negara 
yang banyak mendapat pengaruh kultur klasik dari wilayah di Asia Tengah itu. 

Konsepsi Pradaksina dan Prasawya ini tentunya tidak lahir begitu saja tanpa suatu latar filosofis yang 
kuat dan mendasar. Melalui suatu kajian yang fundamental dan komparatif, diharapkan dapat 
ditemukan suatu gambaran tentang landasan filosofis dan makna simbolis yang termuat dalam kedua 
pola sirkulasi ritual memutar yang saling berlawanan ini. 

Tulisan ringkas ini pada dasarnya merupakan rangkuman dari suatu hasil kajian fundamental tentang 
konsepsi Pradaksina dan Prasawya. Ada dua buah pokok bahasan yang menjadi fokus utama dalam 
kajian ini, yaitu (1) kajian tentang filosofi yang melatarbelakangi konsepsi Pradaksina dan Prasawya; 
serta (2) kajian tentang makna simbolis yang termuat dalam konsepsi Pradaksina dan Prasawya. 

METODE KAJIAN 

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian rasionalistik dan lebih banyak menerapkan metode 
penelitian hermeneutik romantik. Pemilihan metode penelitian tersebut adalah didasarkan pada 
karakteristik topik penelitian ini yang memang banyak memuat makna filosofis, simbolis, dan budaya 
tradisional Bali. Kajian yang dilakukan akan cenderung menekankan pada upaya penafsiran filosofi 
dan makna yang termuat dalam suatu tatanan dan wujud benda-benda warisan budaya tradisional. 

Objek-objek penelitian sebagian besar berupa pola prosesi ritual dalam budaya tradisional Bali dan 
beberapa prosesi ritual di candi di Jawa sebagai materi komparasinya. Data penelitian dikumpulkan 
melalui studi pustaka dan observasi langsung di lapangan sebagai partisipan yang telah dilakukan 
peneliti sejak Maret 2010 hingga Agustus 2017. Telaah diperkaya dengan studi tafsiran makna dan 
komparasi terhadap objek benda atau produk budaya tradisional Bali lainnya, seperti bangunan, tata 
kota lama, seni tari, dan permainan rakyat. Dalam melakukan kajian, ada beberapa macam 
pendekatan utama yang juga dijadikan sebagai pedoman studi, seperti kosmologi dan mitologi Hindu 
dan Buddha, morfologi-simbolik, kajian seni, dan keruangan. 

TINJAUAN PUSTAKA  

Pedoman Dasar tentang Pradaksina dan Prasawya dalam Budaya Tradisional Bali  

Dalam struktur bahasa Sanskerta, istilah Pradakṣiṇa terbentuk atas preposisi pra- dan kata dasar 
dakṣiṇa. Pra- dapat berarti ‘ke depan; di depan’ (Monier-Williams, 1986: 652; MacDonell, 1974: 171). 
Dakṣiṇa dapat berarti ‘kanan; selatan’ (Monier-Williams, 1986: 465; MacDonell, 1974: 115). Dengan 
memperhatikan arti-arti tersebut dan menyesuaikannya dengan konteks topik pembicaraan, maka 
Pradakṣiṇa menjadi dapat diartikan sebagai ‘bergerak mengelilingi suatu objek dengan menempatkan 
objek tersebut di sebelah kanan’ (Monier-Williams, 1986: 679). Di Bali, dalam konteks pembicaraan 
yang sama, lazimnya digunakan istilah purwadaksina yang secara harfiah berarti ‘bergerak ke timur, 
ke arah kanan’. Ada kemungkinan istilah tersebut merupakan suatu produk kesalahkaprahan dari 
istilah Pradakṣiṇa yang berasal dari bahasa Sanskerta itu.  

Prasavya dalam bahasa Sanskerta terbentuk atas preposisi pra- dan kata dasar savya. Pra dapat 
berarti ‘ke depan, di depan’ (Monier-Williams, 1986: 171). Savya berarti ‘kiri’ (Monier-Williams, 1986: 
1191; MacDonell, 1974: 343). Dengan demikian, Prasavya dalam konteks ini dapat diartikan ‘bergerak 
ke depan mengelilingi suatu objek dengan menempatkan objek tersebut di sebelah kiri’ (Monier-
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Williams, 1986: 182). Di Bali, istilah Prasavya rupanya tidak dikenal, atau paling tidak, kurang dikenal, 
kendati gerak Prasavya juga dilakukan dalam sejumlah upacara ritual dan peristiwa.  

Istilah Pradakṣiṇa selanjutnya diadopsi dalam kultur tradisional Bali sebagai Pradaksina yang diartikan 
sebagai pola pergerakan ritual memutari objek searah putaran jarum jam sebanyak tiga kali. Pola 
sirkulasi ini lazim dilakukan oleh umat Hindu dalam berbagai prosesi ritual di pura dan pada beberapa 
event lainnya. Adapun Prasavya disalinsuarakan sebagai istilah Prasawya. Prasawya dalam budaya 
tradisional Bali dimaknai sebagai pola sirkulasi memutar sejumlah tiga kali yang berlawanan dengan 
pola sirkulasi Pradaksina, yaitu ke arah yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kedua pola 
sirkulasi ini juga dikenal sebagai sepasang pola sirkulasi multimakna yang saling beroposisi. 

WUJUD PENERAPAN DALAM BUDAYA TRADISIONAL BALI  

Keberadaan konsepsi Pradaksina dan Prasawya ini telah banyak diterapkan dalam berbagai wujud 
kebudayaan tradisional Bali. Pada bagian berikut ini dijelaskan secara singkat gambaran perwujudan 
kedua konsepsi tersebut dalam beberapa prosesi ritual, seni tari, dan tata aturan permainan rakyat. 

Pradaksina dan Prasawya dalam Ritual di Candi dan di Pura 

Sebelum membicarakan tentang keberadaan ritual Pradaksina dalam area pura, perlu juga kiranya 
dipaparkan lebih dahulu keberadaan ritual Pradaksina yang dilakukan dalam area bangunan candi di 
Jawa. Pradaksina dalam area candi di Jawa adalah berupa prosesi memutari bangunan candi 
sebanyak tiga kali searah jarum jam. Prosesi ini dilakukan di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Ritual 
ini secara rutin telah dilakukan pada dini hari menjelang hari raya Waisak. Dalam prosesi itu, umat 
Buddha berjalan secara beriringan mengikuti langkah para bikhu yang melakukan Pradaksina secara 
khusyuk. Pradaksina yang dilakukan ini mengikuti pola alur cerita yang tersirat dalam relief-relief di 
dinding candi yang memang terpahat searah putaran jarum jam (Clute, dkk., 1984: 258).  

Prosesi Pradaksina yang bertalian dengan hari raya Waisak juga dilakukan oleh umat Buddha di 
kompleks candi bercorak Buddha lainnya, seperti di Candi Sewu, Jawa Tengah. Prosesi mulai 
dilakukan umat pada pagi hari dari Candi Lumbung yang berdiri di selatan Candi Sewu. Setelah itu, 
prosesi dilanjutkan di area altar persembahan di depan Candi Sewu.  

Ritual Pradaksina juga dilakukan dalam kompleks Candi Hindu Prambanan yang berada di 
perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Prosesi ini dilakukan pada hari raya Tawur Agung 
Kesanga yang jatuh tepat sehari sebelum hari raya Nyepi, tahun baru Çaka itu. Upacara dimulai 
sekitar pukul 09.00 WIB, yaitu berupa prosesi Mendak Tirta (ritual ‘menjemput air suci’). Dalam ritual 
yang dipimpin oleh para pendeta utama itu, umat berjalan secara beriringan dengan berbagai atribut 
ritual menuju ke Candi Brahma, Wisnu, dan Siwa dalam area inti kompleks Candi Prambanan ini. 
Ritual Mendak Tirta dimulai dengan prosesi berjalan secara bersama-sama mengelilingi bangunan 
Candi Siwa sebanyak tiga kali searah jarum jam atau Pradaksina. Selanjutnya, beberapa umat terpilih 
akan memasuki bilik utama candi untuk mengambil air suci yang sudah disemayamkan dan diyakini 
sudah memperoleh berkat dari dewata itu. Di dalam bangunan candi ini sudah bersiap seorang 
pendeta (pemangku) yang akan melakukan ritual Mendak Tirta dalam bangunan candi tersebut. 
Setelah selesai, umat akan keluar dari bilik candi dengan menjunjung air suci yang sudah dipendak 
dari Candi Siwa. Ritual semacam ini selanjutnya dilakukan juga di Candi Brahma dan Wisnu. 

Setelah ritual ini selesai, rombongan pembawa air suci itu akan menuruni tingkatan-tingkatan kaki 
candi dengan mengikuti pola pergerakan yang berlawanan, yaitu secara Prasawya. Memutari 
bangunan candi sebanyak tiga kali searah berlawanan arah putaran jarum jam, lalu menuruni tangga 
menuju tingkatan kaki bangunan yang lebih rendah. Di tingkatan kaki ini pun umat kembali melakukan 
prosesi Prasawya secara berulang di semua tingkatan sampai umat meninggalkan bangunan candi 
seutuhnya untuk selanjutnya berjalan kembali ke pelataran utama kompleks candi yang sudah 
dipenuhi oleh umat yang akan melakukan persembahyangan (Hasil observasi, 4 Maret 2011). 

Ritual Pradaksina di area pura di Bali lazimnya dilakukan dalam area utama mandala yang merupakan 
area paling suci pura. Para pendeta dan umat di tempat ini akan melakukan prosesi Pradaksina 
berupa prosesi mengelilingi berbagai sesajen persembahan kepada Penguasa Jagat Raya yang telah 
ditata di tengah natah area utama mandala pura itu searah putaran jarum jam sebanyak tiga kali. 
Prosesi ini dilakukan di natah area utama mandala pura sebagai area tersuci dalam kompleks pura. 
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Berdasarkan hasil observasi sebagai partisipan 2010-2017 di beberapa pura, prosesi ini dilakukan 
pada upacara-upacara utama di pura tersebut, seperti Tawur Agung Kesanga, Piodalan, dan Ngeteg 
Linggih. Ritual Pradaksina yang dilakukan umat ini memuat makna secara simbolis bahwa umat di 
dunia menghaturkan persembahan suci secara khusyuk dan tulus secara bersama-sama kepada Ida 
Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) yang diyakini bersemayam di tingkatan alam 
teratas. 

Pradaksina dalam Upacara Manusa Yadnya 

Dalam tahap-tahap pelaksanaan prosesi upacara manusa yadnya pewiwahan (pernikahan), sepasang 
pengantin Hindu Bali juga akan melakukan prosesi mengitari sesajen (banten) pernikahan yang 
ditempatkan di tengah halaman rumah tinggal (natah) (Prayasa dan Dewi, 2005). Dalam prosesi ini 
kedua mempelai juga melakukan ritual Pradaksina yaitu berjalan mengitari sesajen sebanyak tiga kali 
searah putaran jarum jam, prosesi ini dikenal juga dengan nama mekala-kalaan (lihat Gambar 1).  

Prasawya dalam Upacara Tawur Agung Kesanga dan Upacara Kematian 

Prosesi Prasawya yang memutar secara berlawanan arah putaran jarum jam sebanyak tiga kali, 
dalam tradisi Hindu Bali dilakukan pada saat ritual penyucian wilayah secara Hindu Bali yang dikenal 
dengan istilah Pecaruan Tawur Agung Kesanga. Upacara ini juga memiliki tujuan memelihara 
keseimbangan segala elemen jagat raya yang dilakukan pada hari Pengrupukan yang jatuh tepat 
sehari menjelang hari raya Nyepi.  

Pada hari tersebut terdapat suatu tradisi parade mengarak boneka besar (Bali: ogoh-ogoh) yang 
dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali di jalan-jalan utama desanya. Ogoh-ogoh merupakan 
personifikasi terdegradasinya kualitas elemen ruang-waktu (Bali: butha kala) akibat berbagai aktivitas 
manusia yang telah berlangsung setahun penuh. Ritual Tawur Agung Kesanga yang dijalankan setiap 
desa adat di Bali itu berfungsi sebagai upaya pembersihan elemen ruang (butha) dan waktu (kala) 
yang telah rusak dan tercemar agar kembali ke kondisi semula. Ritual Tawur Agung Kesanga ini 
secara simbolis juga bertujuan mengembalikan unsur-unsur yang telah mencemari alam manusia ke 
alam asalnya yang diwujudkan sebagai figur ogoh-ogoh berwujud raksasa, kala, dan detya itu. Tawur 
Agung Kesanga dijalankan di pusat kota atau desa di Bali berupa ritual Percaruan (upacara kurban 
suci) yang dilangsungkan pada pagi-siang hari. Adapun prosesi mengarak ogoh-ogoh yang berwujud 
raksasa, raksasi, dan dewa-dewi murka dilakukan pada sore-malam harinya (lihat Gambar 5). Parade 
ini lazimnya akan berakhir di setra (kuburan desa), tempat ogoh-ogoh tersebut dibakar (dipralina) 
sebagai simbolisasi pengembalian segala unsur yang negatif itu ke alam asalnya (Bangli, 2005: 39). 

Pada saat pelaksanaan upacara pitra yadnya yang merupakan ritual penyucian jiwa leluhur, area 
pempatan agung juga difungsikan sebagai lokasi prosesi ritual khusus berupa pengusungan jenazah 
dalam kerada tradisional (Bali: bade) yang dilakukan oleh warga desa ketika berjalan menuju setra 
adat (area pekuburan desa). Pada saat bade jenazah yang diusung warga melalui area pertigaan, 
perempatan jalan, terlebih lagi pempatan agung, pada umumnya warga akan melakukan pemutaran 
bade secara Prasawya, yaitu ke arah yang berlawanan arah putaran jarum jam sejumlah tiga kali (lihat 
Gambar 2). Prosesi ini adalah simbolisasi dari alur jalan menuju peningkatan jiwa (badan halus) si 
mati dari alam material agar dapat menuju alam immaterial, sekaligus juga bermakna sebagai upaya 
peleburan dan pengembalian unsur-unsur pembentuk jasad (badan kasar) si mati untuk dapat segara 
kembali ke unsur-unsur alam (pancamahabhuta) (Kaler, 1993: 106). 

Dalam berbagai tahap prosesi ritual sebelum pelaksanaan upacara pembakaran jenazah (ngaben), 
pihak keluarga duka juga melakukan berbagai prosesi mengelilingi jenazah maupun sesajen 
penyertanya secara Prawasya. Prosesi dilakukan secara beriringan dengan cara memutar ke arah 
yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam sebanyak tiga kali dalam setiap prosesinya. 
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Gambar 1. Pradaksina pada ritual Mekala-
kalaan 

Gambar 2. Prasawya pada prosesi mengarak Bade di Pempatan 
Agung 

 

sumber: analisis, 2017 sumber: analisis, 2017 
 

 

 

Gambar 3. Prasawya pada pola alur 
permainan rakyat Bali 

sumber: analisis, 2017 

 

Pradaksina dalam Tarian Rejang Dewa 

Tari Rejang Dewa merupakan satu tarian yang termasuk kelompok tari sakral di Bali. Tarian ini 
lazimnya hanya yang ditarikan pada saat berlangsungnya suatu atau beberapa rangkaian upacara 
keagamaan Hindu Bali di dalam halaman utama suatu area utama mandala pura atau area sakral 
lainnya. Tari Rejang Dewa ini merupakan tarian yang bermakna sebagai persembahan suci sekaligus 
penyambutan terhadap kedatangan para dewa dari sorga ke bumi yang akan menyaksikan dan 
menerima segala persembahan dan pemujaan yang dilakukan umat di pura itu. 

Tarian sakral ini ditarikan oleh para penari perempuan yang belia atau masih gadis dalam jumlah yang 
harus ganjil, yaitu antara lima orang atau lebih. Gerakan tarian ini tergolong sangat sederhana dan 
lembut akan tetapi penuh makna. Seragam kostum para penari juga tergolong bersahaja tetapi sangat 
estetis. Kepala penari berhiaskan sebentuk mahkota dari bahan janur kelapa yang dipercantik dengan 
beberapa macam kembang berbau harum dan sebatang dupa yang menyala (Dibia dan Ballinger, 
2004: 57). Tarian ini diiringi alunan gamelan gong tradisional Bali yang juga dialunkan dalam tempo 
sedang dan intonasi yang lembut. Pada bagian akhir rangkaian tarian yang berdurasi sekitar tujuh 
sampai delapan menit ini, seluruh penari perempuan itu akan membentuk pola lantai berbentuk satu 
lingkaran yang utuh. Masing-masing individu penari akan memegang selendang kuning dari kostum 
seorang penari lain yang ada di depannya., Sebelum keluar dari area tarian, mereka akan bergerak 
berputar searah putaran jarum jam sebanyak tiga kali selayaknya pola aturan Pradaksina (lihat 
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Gambar 4). Penari pertama selanjutnya akan memimpin rangkaian penari tersebut keluar area tarian 
satu per satu dalam sikap masih saling memegang ujung selendang rekannya itu. 

Prasawya dalam Tradisi Permainan Rakyat 

Dalam kehidupan tradisional Bali juga dikenal adanya kebiasaan melakukan permainan solo yang 
dilakukan oleh dua atau sekelompok pemain, seperti permainan ceki (permainan kartu Cina), cingklak 
(sejenis permainan permainan bekel di Jawa), dan magemblung (semacam permainan bowling ala 
Bali). Dalam tradisi permainan semacam itu, sekelompok pemain akan membentuk barisan giliran 
bermain secara melingkar yang lazimnya akan mengikuti alur yang berlawanan dengan arah putaran 
jarum jam (Prasawya) (lihat Gambar 3). Cukup disayangkan ada sangat banyak permainan rakyat 
tradisional Bali semacam ini yang sudah mulai punah dan dilupakan orang. 

 

   

 

Gambar 4. Pradaksina pada sesi akhir tari 
Rejang Dewa 

Gambar 5. Bade dan Ogoh-ogoh 
Gambar 6. Posisi Natah dalam 
pekarangan rumah tinggal Bali 

sumber: survey, 2016 sumber: survey, 2016-2017 sumber: analisis, 2017 

 

Wujud Penerapan secara Kearsitekturan  

Penerapan konsepsi Pradaksina dan Prasawya secara tidak langsung telah melahirkan berbagai 
perwujudan tata ruang dan bangunan tradisional Bali seperti berikut. 

Perwujudan dalam Skala Makro: Pempatan Agung dan Karang Tuang 

Dalam tata ruang desa maupun kota kerajaan di Bali lazimnya dikenal adanya suatu area pusat yang 
berwujud sebuah perempatan utama yang dikenal dengan sebutan Pempatan Agung. Area ini 
merupakan titik pusat kota maupun desa yang menerapkan pola Cathus Patha. Di samping dikenal 
sebagai area inti wilayah yang sangat disucikan, Pempatan Agung juga dimaknai sebagai lokasi 
berbagai kegiatan ritual penyucian untuk tingkat kota/desa yang dilangsungkan sehari sebelum Hari 
Raya Nyepi, hari pertama dalam tahun baru Çaka Hindu Bali. Pempatan Agung dimaknai warga 
sebagai area lokasi sumbu kosmik desa yang mempertemukan langit (Bali: akasa) dan bumi (pertiwi). 
Area ini merupakan sebuah area kosong yang sangat disucikan masyarakat Hindu Bali.  

Dalam pelaksanaan Tawur Agung Kesanga terdapat prosesi khusus yang dilakukan warga ketika 
ogoh-ogoh yang diarak melewati titik Pempatan Agung dan berbagai persimpangan jalan lainnya. 
Warga yang ikut berparade lazimnya akan melakukan prosesi Prasawya atau memutar sebanyak tiga 
kali ogoh-ogoh yang diaraknya ke arah yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam, tepat di titik 
pusat persimpangan jalan yang dilaluinya. 

Pola prosesi Prasawya di titik pusat Pempatan Agung dan persimpangan jalan dalam suatu wilayah 
kota maupun desa di Bali semacam itu juga dilakukan oleh masyarakat pada saat prosesi mengarak 
keranda jenazah (bade) sebelum keranda yang berisi jenazah tersebut tiba di area pekuburan (setra) 
untuk dikebumikan atau dibakar (ngaben) (Putra, 1988: 59). 

Fungsi area pempatan agung sebagai tempat pusat pelaksanaan kegiatan ritual berskala masal 
seperti itu, akhirnya menyebabkan area di sekitar pempatan agung juga menjadi sengaja dibiarkan 
kosong sebagai ruang multifungsi pendukung banyak kegiatan ritual di pusat desa ini. Area kosong 

Natah 
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multifungsi ini dalam istilah tradisional Balinya dikenal dengan nama karang tuang (‘lahan yang 
sengaja dikosongkan). 

Perwujudan dalam Skala Makro: Natah Rumah 

Prosesi Pradaksina pada saat upacara pawiwahan (pernikahan) Hindu Bali dalam pekarangan rumah 
melahirkan wujud ruang terbuka di tengah pekarangan rumah yang bernama natah (lihat Gambar 6). 
Natah dalam pekarangan rumah tinggal orang Bali juga bersifat multifungsi dan multimakna. 

Perwujudan dalam Skala Mikro: Pradaksina Patha 

Pada bangunan candi tunggal di Jawa maupun bangunan pelinggih di Bali, prosesi Pradaksina dan 
Prasawya yang lazimnya dilakukan umat pada saat melakukan ritual persembahyangan selanjutnya 
melahirkan sebentuk ruang selasar berupa jalan melingkari bangunan suci di bagian kakinya. Jalan ini 
seolah melingkari bangunan dan ruang suci yang ada di dalamnya. Dalam seni arsitektur kuil Hindu 
dan Buddha, jalan yang melingkari bangunan candi ini dikenal dengan nama Pradaksina Patha 
(Bharne dan Krusche, 2014: 285). Jalan ini lazimnya ada di tiap tingkatan kaki bangunan suci sebagai 
tempat pendeta dan umat melakukan prosesi Pradaksina pada saat menaik menuju ruang suci candi 
dan pada saat prosesi Prasawya, yaitu pada saat pendeta maupun umat meninggalkan ruang suci 
dan menuruni tingkatan-tingkatan kaki bangunan suci. Di Bali, salah satu wujud elemen Pradaksina 
Patha dapat dilihat pada bangunan Prasada di Pura Pengukur-ukur, Gianyar (lihat Gambar 7). 

PEMBAHASAN 

Filosofi Pergerakan Matahari 

Konsepsi Pradaksina berkaitan dengan simbol Swastika sebagai simbol suci Agama Hindu. Simbol ini 
dimaknai sebagai simbol arah pergerakan berputar searah putaran jarum jam. Arah ini dimaknai 
sebagai arah positif, menuju ke arah masa depan, maupun menuju ke segala yang bersifat kebaikan.  

Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa putaran searah putaran jarum jam ini berlatar dari pola 
pergerakan matahari mulai dari terbit hingga terbenam di sekitaran wilayah ekuator atau di belahan 
bumi selatan dari sudut pandang komunitas belahan bumi utara, termasuk bangsa Aria di India Utara. 
Matahari akan terlihat bergerak dari sisi kiri pada saat terbit di timur. Selanjutnya menaik saat 
mencapai titik puncak pada siang harinya. Menjelang tenggelam, matahari akan terlihat bergerak ke 
sisi kanan menuju arah barat. Pergerakan matahari dari timur, puncak di tengah, hingga ke arah barat 
ini membentuk lintasan berbentuk busur yang berulang-ulang sepanjang waktu. Pola ini selanjutnya 
menjadi ilham gerakan arah putaran jarum jam yang lazim dikenal hingga saat ini. Putaran searah 
putaran jarum jam ini dimaknai pula sebagai gerakan ke arah positif, ke arah kemajuan, dan ke arah 
segala hal yang bersifat kebaikan. Arah putaran yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam 
dimaknai sebagai gerakan ke arah yang bersifat negatif atau ke arah yang bersifat keburukan. Bangsa 
Aria sebagai pembawa pandangan konseptual ini selanjutnya menjadikan simbol pergerakan matahari 
ini sebagai simbol Swastika yang sama-sama dikenal di India Utara sebagai Pradaksina dan di 
Jerman sebagai simbol gerakan Nazi (lihat Gambar 8). 

Pola Sirkulasi Memutar dalam Pendakian dan Penurunan 

Di alam nyata, gunung sesungguhnya dapat didaki maupun dituruni dengan mengambil lintasan jalan 
linear. Akan tetapi pola sirkulasi seperti ini tentunya membutuhkan energi yang lebih banyak, di 
samping juga rentan menyebabkan kesulitan bahkan kecelakaan bagi sirkulator dalam perjalanannya. 
Jalan yang relatif aman ditempuh saat mendaki maupun menuruni gunung adalah berupa lintasan 
memutar mengelilingi badan gunung secara perlahan-lahan menaik menuju puncak, atau pun 
menurun menuju kakinya. Pola sirkulasi ini juga menjadi landasan pemikiran terbangunnya pola jalan 
melingkar mengikuti transis badan bukit atau gunung pada daerah-daerah berdataran tinggi. Pola 
jalan berpola linier menanjak yang secara langsung menghubungkan kaki dan puncak gunung atau 
bukit cenderung dihindari demi keamanan dan kenyamanan sirkulator yang melintasinya. 

Pandangan lain yang juga sejalan dengan konsep pola sirkulasi melingkar saat melakukan pendakian 
dan penurunan gunung ini adalah berkenaan dengan cara sirkulator menikmati seluruh panorama 
gunung maupun bukit yang dilaluinya. Sirkulator hanya akan dapat melihat seluruh sisi gunung atau 
bukit yang didaki maupun dituruninya itu dengan cara mengelilinginya. Jika direlasikan dengan 
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konsep menimba pengetahuan dan pengalaman dari kehidupan, maka pola sirkulasi memutar saat 
mendaki dan menuruni gunung merupakan salah satu jalan untuk dapat memahami hidup 
sepenuhnya. Segala sisi kehidupan, baik dan buruk akan dapat terselami selayaknya sirkulator yang 
memutari badan gunung dan melihat seluruh sisi panorama saat mendaki dan menuruni gunung. 
Pandangan ini menjadi dasar lahirnya konsep berjalan mengitari objek pada saat mendaki maupun 
menuruni sebuah gunung. Pandangan ini sangat sejalan dengan konsepsi Pradaksina dan Prasawya. 

Pradaksina dan Prasawya: Oposisi antara Sorga dan Neraka 

Keberadaan konsepsi Pradaksina dan Prasawya yang dikenal dalam pandangan Hindu 
sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari eksistensi Gunung Meru sebagai gunung kosmik mahasuci 
yang diposisikan sebagai penyangga alam semesta dalam pandangan Hinduisme dan Buddhisme. 
Gunung kosmik imajiner ini diyakini memiliki dua buah kutub yang saling berbeda karakter dengan 
masing-masing sebuah puncaknya yang juga berkarakter saling beroposisi, yaitu Sumeru dan 
Kumeru. Sumeru adalah puncak Meru yang berada di kutub utara gunung. Sesuai dengan namanya, 
Sumeru ('Meru yang baik') merupakan wilayah tempat bersemayamnya para dewata (sura) dan 
segala jiwa suci lainnya di alam semesta yang dikenal juga dengan sebutan alam Sorga. Adapun 
Kumeru ('Meru yang tidak baik') sebagai puncak kutub oposisinya merupakan daerah yang 
dikendalikan oleh para asura semacam raksasa, kala, detya, beserta semua roh jahat di jagat raya (O' 
Flaherty, 1994: 206). Area puncaknya dikenal juga sebagai sebutan kerajaan Neraka. Dalam 
pandangan umum, Kutub Sumeru dimaknai sebagai alam atas (sorga), sedangkan Kutub Kumeru 
disetarakan sebagai alam bawah (neraka). Alam manusia diposisikan berada di alam tengah, di 
antara dua kekuatan tarik menarik dari kedua kutub saling beroposisi itu (O' Flaherty, 1980: 81). 

Putaran searah putaran jarum jam dimaknai sebagai arah putaran ke arah yang baik. Adapun putaran 
yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam diartikan sebagai kebalikannya. Konsepsi 
pendakian lazimnya dimaknai sebagai pergerakan ke arah lebih tinggi, lebih suci, dan lebih baik. 
Adapun penurunan disetarakan sebagai pergerakan ke arah profan atau ke arah yang lebih buruk.  

Sinkretisasi kedua pola pergerakan ini selanjutnya melahirkan konsepsi Pradaksina dan Prasawya. 
Pradaksina adalah pola sirkulasi pendakian yang dilakukan dengan cara mengitari objek searah 
putaran jarum jam. Pola ini diartikan bernilai ke arah positif, selayaknya jiwa yang telah mengalami 
kematian di alam duniawi, bergerak menaik menuju kutub Sumeru yang dipuncaki oleh Sorga para 
dewata. Pola sirkulasi kedua yang berkarakter sebaliknya, dinamai Prasawya. Pola ini dimaknai 
sebagai pola sirkulasi ke arah negatif. Sirkulator bergerak menuruni gunung dengan cara memutar ke 
arah yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Dalam pandangan Hinduisme, Prasawya 
dimaknai sebagai pola sirkulasi jiwa yang setelah kematiannya, bergerak menuju kutub Kumeru yang 
berpuncak Neraka hunian para setan, detya, raksasa, dan kala (kaum asura) (lihat Gambar 9). 

Konsep keberadaan para setan, detya, raksasa, dan kala yang bemukim di kutub Kumeru (alam 
bawah) menjadi ilham prosesi Prasawya pada saat warga mengarak ogoh-ogoh yang merupakan 
simbolisasi segala spirit pencemar alam manusia agar kembali ke alam asalnya, yaitu alam bawah. 

 

Gambar 7. Prasada dengan 
Pradaksina Patha 

Gambar 8. Korelasi antara Swastika Hindu dan pola 
pergerakan matahari dilihat dari Himalaya 

Gambar 9. Pradaksina ke Sumeru 
dan Prasawya ke Kumeru 

sumber: survey, 2010 sumber: analisis, 2017 sumber: analsis, 2017 
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Relasi dengan Konsepsi Oposisi Biner: Menaik dan Menurun 

Secara esensial, konsepsi Pradaksina dan Prasawya sesungguhnya memuat makna filosofis yang 
setara dengan pasangan konsep yang saling beroposisi, yaitu pendakian (jalan menaik) dan 
penurunan (jalan menurun). Pergerakan Pradaksina yang berupa pola sirkulasi memutar searah 
putaran jarum jam merupakan simbolisasi gerakan pendakian menuju puncak gunung. Pola sirkulasi 
seperti ini jika disederhanakan akan memperoleh esensi gerak menaik atau mendaki ke puncak 
gunung. Adapun Prasawya yang merupakan oposisi Pradaksina, tentunya dapat dimaknai sebagai 
pola gerak menuruni daerah tinggi atau puncak gunung ke daerah yang rendah atau kaki gunung.  

Sintesisasi Antarkonsep 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat dipaparkan adanya keterkaitan antara makna filosofis 
dari pola pergerakan Pradaksina dan Prasawya yang secara langsung ternyata memiliki keterkaitan 
yang sangat erat dengan penerapannya dalam tatanan budaya tradisional Bali; dalam perwujudan 
bangunan suci Hindu Bali; dan dalam perwujudan tata ruang kota dan desa tradisional di Bali.  

Pradaksina yang pada intinya memuat makna simbolis ke arah kebaikan, kemajuan, pendakian, dan 
kesucian alam atas, sudah selayaknya digunakan sebagai pola prosesi dalam kegiatan ritual 
persembahan dan persembahyangan di area suci seperti di kompleks percandian, pura, pelinggih, 
serta dalam kegiatan ritual pernikahan yang memuat makna peningkatan status sepasang kekasih 
menjadi sepasang suami istri. 

Adapun Prasawya yang memuat makna oposisinya, seperti penurunan dan pengembalian dijadikan 
sebagai pola prosesi untuk (a) kegiatan pascapersembahyangan; (b) prosesi mengarak bade; (c) 
prosesi pengarakan ogoh-ogoh; (d) prosesi-prosesi dalam tahap praupacara ngaben; serta (e) alur 
siklus giliran untuk sekelompok peserta permaian rakyat tradisional Bali. Cukup disayangkan, tidak 
diketahui dengan pasti landasan pemikiran adanya alur Prasawya dalam siklus permainan rakyat ini. 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Pola prosesi Pradaksina dan Prasawya yang dikenal dalam tatanan budaya tradisonal Hindu di Bali 
adalah berasal dari tatanan budaya Hindu India Utara yang telah lama berkembang dan teradopsi di 
wilayah Kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Konsepsi ini dilatarbelakangi oleh ada pandangan 
tentang pola pergerakan matahari dari sudut pandang orang di belahan bumi utara. Pradaksina dan 
Prasawya juga memuat makna tentang eksistensi sifat tarik menarik kedua kutub saling beroposisi 
dari Gunung Kosmik Meru. Kedua kutub ini dalam kosmologi Hindu dan Buddha dikenal dengan nama 
Semeru dan Kumeru. 

 Pradaksina dalam pandangan Hindu Bali dimaknai sebagai pola sirkulasi untuk arah menaik, 
penyucian, dan pendakian dari alam bawah ke alam atas. Adapun Prasawya dimaknai sebagai pola 
sirkulasi untuk ritual pengembalian dan jalan menurun dari alam atas ke alam bawah. 
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