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Konsep Mandala

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Mandala adalah sebuah konsep yang dipandang

sebagai nafsu-nafsu manusia dalam menjalani hidup. Konsep Mandala sendiri berisi 4 nafsu

yang disebutkan dalam bilangan 4+1, yang diartikan 4 sebagai kiblat (pusat penggambaran

manusia yang penuh akan nafsu), dan 1 sebagai panjer (mikro kosmos) yang maksudnya

hubungan manusia dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai

pencipta alam semesta.

Konsep Mandala dasarnya berbentuk lingkaran yang mempercayakan bahwa di dunia

ini terdapat 4 pembagian arah mata angin yang dalam arti lain sebagai 4 nafsu manusia

(disebutkan juga Mandala pola 4 atau Hastagina), yang terdiri dari:

a) Utara, berupa bumi, berwarna hitam, memiliki arti manusia yang mempunyai sifat

nafsu serakah (di dalam Jawa dinamakan Arah Utara).

b) Timur, berupa air, berwarna putih, berarti bahwa manusia memiliki sifat ketentraman

hidup, ini juga dinamakan nafsu baik.

c) Selatan, berupa api, berwarna merah, berarti bahwa manusia memiliki sifat amarah.

d) Barat, berupa angin, berwarna kuning, berarti bahwa manusia bersifat

membangkitkan keinginan & mendatangkan rindu/birahi.

Keempat nafsu tersebut bagi orang Jawa harus dikendalikan agar mendapat nur atau

cahaya ilahi.

Jika dikembangkan dan digandakan maka akan jumlahnya menjadi 8+1, artinya

terbagi lagi menjadi 8 arah mata angin, yang dimana pengendalian diri terhadap nafsu

semakin tajam, dan 8 arah mata angin ini disebut juga dengan Hasta Brata, yaitu:

a) Arah Selatan, berupa dewa bumi, menggambarkan tanah yang berwarna hitam.

b) Arah Timur, berupa dewa langit.

c) Arah Utara, berupa dewa bintang.

d) Arah Barat, berupa dewa air.

e) Arah Barat Laut, berupa dewa angin.

f) Arah Timur Laut, berupa dewa rembulan.

g) Tenggara, berupa dewa api.

h) Barat Daya, berupa dewa surya.

Ke-8 dewa tersebut juga digambarkan sebagai pertanda nafsu manusia dan jika bisa

dikendalikan maka cahaya yang didapat akan semakin terang.

Konsep Mandala ini hadir sebagai pedoman orang Jawa yang sadar bahwa hidup

hanya sebentar/sementara, maka selama menjalani hidup kita sebagai manusia harus bisa



mengendalikan semua nafsu tersebut sebagai bekal di kehidupan selanjutnya yang abadi.

Dalam kata lain, orang Jawa menganggap bahwa hidup ini hanya ditujukan untuk mencapai

kasampurnan sejati demi mencapai kehidupan yang kekal.

Jika garis ditarik ke dalam, maka ada Hastagina atau nafsu manusia untuk mencapai

kasampurnan sejati, maka jika garis ditraik keluar maka ada ajaran kepemimpinan sejati.

Kepemimpinan sejati berisi 8 ajaran yang juga dinamakan sebagai Hasta Brata, yaitu:

a) Brata Rembulan, dapat menyejukkan, tanpa pamrih.

b) Brata Matahari, sebagai pemimpin harus bisa mencerahkan dunia, disiplin, dan

tegas.

c) Brata Langit

d) Brata Bintang

e) Brata Tanah

f) Brata Air

g) Brata Angin

h) Brata Api

Hasta Brata tidak hanya dituliskan saja, akan tetapi juga diimplementasikan. Misalnya

ke dalam sebuah batik bernama Semenromo dan tarian bernama Bedhaya Ketawang. Ini

menandakan bahwa karya klasik estetika nusantara tidak sekedar hanya karya hiburan, tapi

juga sebagai tontonan yang menjadi tuntunan.

Konsep Mandala Jika Diangkat ke Dalam Perfilman

Konsep Mandala yang berupa nafsu-nafsu manusia selama hidup tersebut bisa menjadi

pondasi penting dalam pembuatan cerita pada film hingga menjadi bumbu kuat terciptanya

sebuah konflik. Seperti halnya pada film Se7en (1995) yang jalan cerita mengusung 7 dosa

pokok manusia selama hidup berdasarkan kepercayaan Katolik yang disebut sebagai 7

Deadly Sins yang bisa jadi bumerang bagi diri sendiri. Sama halnya seperti Hastagina

maupun Hasta Brata dalam tarikan garis nafsu manusia memiliki arti dan motivasi hidup

masing-masing yang jika manusia berhasil mengendalikannya maka akan mendapat ganjaran

berupa cahaya yang bisa menuntun ke kehidupan selanjutnya, dan ini jelas dapat dijadikan

sebagai inspirasi dalam pembuatan cerita film. Misalkan, terdapat seseorang yang harus

mencari jati dirinya dengan cara mengendalikan nafsu-nafsu dunia agar mendapat ganjaran

yang lebih nikmat setelahnya.


