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menembus bumi mengeluarkan air. Sedangkan urutan menaklukan, melemahkan berupa : 

tanah-air-api-logam-kayu-tanah.  

             Teori mengenai penaklukan; pelemahan ini digunakan juga sebagai dasar 

pembenaran oleh para pendiri dinasti kekaisaran Tiongkok ketika menjatuhkan dinasti 

sebelumnya, lalu mendirikan dinasti baru dan melanggengkan pengalihan kekuasaan kaisar 

pada keturunan berikutnya. Setiap dinasti memiliki warna kerajaan sendiri, dan juga 

menempatkan dinasti pada salah satu urutan fase diatas secara berurutan. Merupakan usaha 

agar mendapat dukungan masyarakat, dengan memanfaatkan falsafah wu-xing yang 

merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat luas. Naskah sejarah dinasti Tiongkok kuno 

yang menguraikan tentang  proses pergerakan wu-xing 五行 ini adalah, Chun-qiu zhuo-si 

zhuan 春秋左氏傳“Spring and autumn annals” Catatan masa musim semi dan gugur marga 

Zhuo( 239  BCE).          

 

Gambar 17. Kotak grid 3 x 3 luo-shu dihubungkan dengan proses konstruktip wu-xing. ( Frank J. 

Swetz. 2008:36) 

                Dengan memakai angka 5 sebagai titik pusat pertemuan, serta mengambarkan arus 

daya fase kayu yang mendukung api, dan fase logam mendukung air. Dimunculkan simbol 

swastika terbalik, sebagai huruf ―wan‖ 卍 . Simbul ini muncul pada budaya Tionghoa 

bersamaan dengan masuknya agama Buddha  sebagai lambang segala hal yang baik dan 

terpancar. Simbol ini sebenarnya telah dikenal sejak masa sebelum masuknya agama Buddha, 

pada saat itu sebagai lambang matahari, api dan pergerakan. Berarti dalam pola pikir luo-shu 

dimaknai semua hal dalam alam semesta berupa karya produktip dari proses wu-xing sebagai 

yang baik dan aktip. Simbol ikon wan ini banyak dijumpai sebagai ornament pada klenteng 

tradisional Buddhis.  
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                Wu-xing juga dihubungkan dengan 28 rasi bintang (lunar mansion) dan 

pengelompokannya membentuk  4 kelompok rasi bintang yang digambarkan sebagai hewan 

penguasa langit pada 4 arah mata angin. 

Color-asterism associations 
  

Color 
Directi
on Element Asterism Lunar Mansions 

Blue East Wood 
Blue 
Dragon 

Jiao, Kang, Di, Fang, Xin, Wei, Ji 角、亢、氐、房、

心、尾、箕 

Black North Water 
Black 
Warrior 

Dou, Niu, Nu, Xu, Wei, Shi, Pi 斗、牛、女、虚、危、

室、壁 

White West Metal 
White 
Tiger 

Kui, Lou, Wei, Mao, Bi, Zi, Shen 奎、娄、胃、昴、

毕、觜、参 

Red South Fire Red Bird 

Jing, Gui, Liu, Xing, Zhang, I, Zhen 井、鬼、柳、星、

张、翼、轸 

Yellow Center Earth 
   

Tabel 2. Relasi antara 5 fase wu-xing dengan warna, arah mata-angin, 28 rasi bintang , dan kelompok 

rasi bintang 4 hewan penguasa langit. ( Kelley,D.H. et al.2011:328). 

  Fire Earth Metal Water Wood 

Seasons Summer between periods Transition Fall Winter Spring 

Direction South Center West North East 

Color Red Yellow White Black Green 

Taste Bitter Sweet Pungent Salty Sour 

Smell Scorched Fragrant Rotten Putrid Rancid 

Creatures Feathered Naked Furred Shelled Scaly 

Sounds Zhi Gong Shang Yu Jue 

Organs Heart Stomach Lung Kidney Liver 

Planets  Mars Saturn Venus Mercury Jupiter 

Grains Beans Panicled Millet Hemp Millet Wheat 

Sense Organ Tongue Mouth Nose Ear Eye 

Domesticated Animal Fowl Ox Dog Pig Sheep 

 

Tabel 3. Hubungan wu-xing dengan musim, mata-angin, warna, rasa, bau, mahluk hidup, organ 

manusia, planet, bijih-bijihan, indra, hewan. ( Frank J. Swetz. 2008:33) 

          Bilangan-bilangan pada grid 3X3 bujur sangkar luo-shu dapat dikelompokan pada lima 

fase wu-xing. Lalu kelima fase elemen ini dapat diterapkan pada arah mata angin dan musim, 

serta warna. Urut-urutan wu-xing juga dapat dihubungkan dengan warna, dan ini menentukan 

pilihan warna yang dipakai secara berurutan pada bangunan klenteng berarsitektur 

tradisional Tionghoa.   
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              Yin-yang 陰陽; 阴阳. merupakan salah satu paham kosmologi Tionghoa kuno. 

Sejak dahulu kala mereka menyadari adanya irama dualitis dalam alam, siang-malam, panas-

dingin, musim kering-musim hujan, hidup-mati, jantan-betina, kuat-lemah dan seterusnya. 

Semuanya disikapi sebagai dialog berlawanan yang menyebabkan terjadinya perubahan 

secara dinamis dan abadi. Faham yin-yang merupakan sistim dan proses yang menjelaskan 

terjadinya perubahan, dinamika yang digerakan oleh daya (dao 道) alam semesta Tian 天.  

             Langit digambarkan sebagai unsur yang 阳, bumi sebagai yin 阴. Musim panas 

sebagai yang, musim dingin sebagai yin. 

           Yin-yang berpengaruh pada semua hal, hadir pada setiap objek dan situasi. Ketika 

salah satu daya mencapai puncaknya, dengan sendirinya akan menimbulkan daya yang 

sebaliknya, suatu siklus abadi tidak pernah berhenti di dalam alam semesta. Yin-yang selalu 

saling melengkapi dan membentuk keutuhan. Penilaian untuk menentukan yin-yang 

dilakukan dengan menilai sifat alami objeknya, serta hubungan kontekstual dengan 

padanannya. Misalnya seorang pria adalah yang terhadap perempuan, tetapi ia yin terhadap 

langit.  

                Paham ini diperkirakan berawal dari naskah Yi-jing 易經; Buku tentang perubahan 

(versi yang umum dikenal sekarang disebut naskah Zhou-yi 周易 ca. 1,100 BCE). Kemudian 

hari teori Yi-jing ini dikembangkan oleh Bo-yang Fu 伯陽父( ca. abad 8 BCE). Lalu Zou Yan 

鄒衍( ca. 350-270 BCE) merumuskan secara lebih lengkap; diantaranya  penerapan pada 

teori siklus pergantian dinasti kekaisaran serta pada bermacam bidang kehidupan. 

            Teori Yin-yang banyak terdapat dalam ajaran Dao, sebagai kepercayaan dan praktis. 

Berpengaruh juga pada teori mengenai alchemy dan pengetahun pengobatan tradisional 

Tionghoa. Olah raga tai-ji-quan 太極拳 yang dikenal sampai kini juga berdasarkan paham 

yin-yang ini. 
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Gambar 18. Transformasi  lambang dari yin(garis terbelah dua) dan  yang(garis lurus menyatu)  

menjadi 4 bigram,  lalu 8 trigram. ( Moran, E. et al. 2002. : 77) 

 

 

Tabel 4. Penamaan tiap trigram dan artinya. (Skinner, S. 2006:90) 

 

      

Gambar 19.  Correlative cosmogram, berurutan  dari lingkar terdalam kearah lingkar luar: yin-yang 陰

陽, ba-gua semesta berikut houtian ba-gwa 后天八卦, later heaven, , mata angin, dan wu-xing 五行. 

(Swetz, F.J. 2008:55) 

          Paham yin-yang ini dapat juga di gambarkan berupa linkaran tai-ji-tu 太极图, dalam 

bentuk simbol berupa garis lurus = yang dan garis terputus = yin. Bila kedua garis simbol 

dikombinasikan akan menghasilkan 4 bigram, selanjutnya akan dapat menghasilkan 

kombinasi 8 trigram. Masing-masing trigram memiliki nama tersendiri, lalu ketika disusun 
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kembali sekitar lingkaran tai-ji-tu 太极图 diperoleh lambang yang disebut sebagai ba-gua 

八卦.   

             Dikenal terdapat dua  macam ba-gua 八卦, semesta awal, early heaven, xian-tian 先

天 dan semesta berikut，later heaven, houtian 后天 . Perbedaan  terdapat pada susunan 

trigramnya. 

          

Gambar 20. Susunan trigram pada: semesta awal xian-tian ba-gwa 先天八卦, early heaven,. (Skinner, 

S. 2006:92) 

Gambar 21.   Susunan trigram pada: semesta berikut, houtian  ba-gwa 後天八卦, later heaven,. 

(Skinner, S. 2006:92) 

 

Gambar 22.Lambang ba-gua 八卦 pada ambang pintu masuk. Klenteng Xie Dian Gong, Bandung. 

(foto oleh penulis) 
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Gambar 23. Bendera negara Korea Selatan, memakai simbol tai-ji-tu 太极图 (Korea : taegeuk) 

dengan 4 trigram. (Pada budaya Korea terdapat beberapa detail pengertian yang berbeda)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_South_Korea  

 

Gambar 24. Simbol ba-gua 八卦 digunakan pemerintah Singapura pada koin mata uang  tahun 1995 

bernilai Sing $ 1.00.   Rumor di masyarakat menyebutkan perlunya tiap warga Singapura di lindungi 

oleh ba-gwa berhubung dibangunnya jaring MRT  telah merubah fung-shui alami pulau Singapura. 

(http://www.msymboll.totalh.com/singapore_dollar_img/1%20singapore%20dollar%20coin%201995.

jpg ) 

           Kombinasi selanjutnya dari trigram menghasilkan 64 hexagram dari Yi-jing.  

Kombinasi hexagram ini dapat digunakan untuk peramalan dengan menggunakan bilah- 

bilah bambu bu-gua卜卦.  Dengan cara yang agak rumit; memerlukan bantuan seseorang 

yang mengerti. Cara ini berbeda dengan cara ciam-si, qian-shi 簽詩 (bilah syair) yang 

umum masih dapat dijumpai pada klenteng tradisional sekarang. 

            Sifat mencapai keimbangan dinamis yin-yang menimbulkan sumbu simetris yang 

sangat tegas pada denah bangunan tradisional berarsitektur Tionghoa (lihat gambar klenteng 

berikut). 

             Dalam perencana denah kota terlarang di Beijing, bangunan ―Altar langit‖ terletak di 

bagian paling selatan, bangunan ―Altar bumi‖ di bagian utara, bangunan ―Altar matahari‖ 

dibagian Timur, dan bangunan ―Altar bulan‖ di bagian barat. Sangat jelas menggambarkan 

penerapan falsafah yin-yang dengan menempatkan objek yang berlawanan secara berhadapan: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taegeuk
http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_South_Korea
http://www.msymboll.totalh.com/singapore_dollar_img/1%20singapore%20dollar%20coin%201995.jpg
http://www.msymboll.totalh.com/singapore_dollar_img/1%20singapore%20dollar%20coin%201995.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Flag_of_South_Korea.svg
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langit-bumi, dan matahari-bulan. (Lihat gambar denah kota terlarang Beijing pada bagian lain 

tulisan ini) 

 

Gambar 25. Denah klenteng Xie Dian Gong, Hiap Thian Kiong di Bandung. Sangat tegas terlihat 

sumbu simetris bangunan. (gambar hasil pengukuran oleh penulis) 

 


