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Kosmologi dalam budaya Tionghoa. 

       Kosmologi pengetahuan yang meneliti asal usul, struktur, hubungan ruang–waktu dalam 

alam semesta. Ilmu tentang asal mula dunia, hubungannya dengan tata surya dan alam 

semesta. Dalam metafisika menyelidiki alam semesta sebagai sistim yang beraturan 

(Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:736). 

       Kosmos dalam bahasa Yunani berarti dunia jagat raya, logos berarti ilmu tentang. 

Pandangan bahwa semesta alam sebagai keseluruhan yang teratur. Dalam teologi Katolik 

timur dihubungkan dengan keindahan penciptaan, bertentangan dengan buruknya chaos. 

(O‘Collins, Gerald SJ. et al. 1996:166). 

       Kosmologi mempelajari alam semesta sebagai suatu sistim yang rasional dan teratur. 

seringkali merujuk pada bidang ilmu astronomi, berupaya membangun hipotesa mengenai 

asal, struktur, ciri khas, perkembangan alam phisik berdasarkan pengamatan dan metodologi 

ilmiah. Ilmu yang memandang keseluruhan alam semesta  sebagai totalitas integral. 

       Secara tradisional, kosmologi sering dianggap bagian dari metafisika. Ide-ide awal pada 

masyarakat purba sebagai upaya manusia menjelaskan tempatnya dalam alam semesta. Data 

observasi yang terkumpul menghasilkan konsep geosentris tentang alam semesta. Mereka 

memperkirakan dibalik gerakan benda-benda  angkasa yang terlihat kacau, pasti memiliki 

pola teratur tertentu. Dengan pemikiran bahwa manusia dan bumi yang dipijaknya sebagai 

pusat alam; disimpulkan pada konsep geosentris. Konsep ini kemudian hari dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan barat digantikan dengan konsep heliosentris.( Bagus, 

Lorens. 2005). 

       Pemikiran mengenai proses terbentuknya alam tercakup dalam agama, kepercayaan dan 

budaya tradisional kuno. Berwujud dalam mitologi masyarakat jelata, disisi lain hal ini 

mendorong pengamatan/observasi dalam ilmu astronomi. Penelitian struktur semesta alam 

(astronomi) sangat erat berhubungan dengan sejarah perenungan masyarakat kuno tentang 

kisah asal muasal terjadinya semesta alam (cosmogony).  

        Kosmologi kadang disebut juga sebagai worldview atau weltanschauung. Terdapat 

beberapa kelompok penggambaran pemeran utama dalam kosmologi. Tema utama umumnya 

berbicara mengenai umat manusia sebagai pusat semesta alam, semua uraian secara 

kontekstual sangat dipengaruhi oleh tingkat kemajuan budaya masyarakat bersangkutan. Juga  
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pandangan kosmis ini akan selaras dengan susunan masyarakat, dan tradisi suku/etnis pada 

masa itu. 

         1./ Tema bumi yang melahirkan manusia, berhubungan dengan dewi-dewi, tokoh-tokoh 

wanita. Banyak ditemui pada masyarakat agraris; hal ini juga menunjukkan pentingnya peran 

kaum perempuan dalam masyarakat kuno. Bumi dan umat manusia yang menghuninya 

digambarkan sebagai pusat kosmos. Dalam banyak tradisi terdapat mitos bumi digambarkan 

telah melahirkan kehidupan dan memberikan kemakmuran. 

           2./ Tokoh maskulin (pria) maha pencipta. Dalam tradisi budaya awal masyarakat kuno 

banyak dikenal pencipta semesta alam, yang kemudian non-aktif setelah selesai proses 

penciptaan.  

             3./ Agama-agama monotheis Yahudi, Kristen, Islam,  Zoroastri( Iran) mengenal 

tokoh Maha Pencipta dalam bentuk konsep pengertian lain, tidak sekedar hanya mencipta. 

Tetapi terus terlibat dengan ciptaannya. Konsep Allah yang Maha Kuasa (monotheis) 

merupakan perubahan sangat besar; bertentangan dengan agama polytheis sebelumnya. 

Konsep ini berawal dari masyarakat peternak, dan pengembala. Masyarakat yang memiliki 

susunan masyarakat patriark, dengan figur ayah sebagai pimpinan tunggal dan mutlak dalam 

keluarga. Demikian juga alam dunia segala sesuatunya diatur dan dikendalikan oleh Maha 

Pencipta. 

              4./ Tema pasangan orang tua, ayah-ibu yang menghasilkan alam semesta. 

Digambarkan bumi sebagai ibu , langit sebagai ayah. Kadang juga digambarkan sebagai dua 

unsur yang berlawanan dan aktif. Misalnya yin-yang 陰陽.  

               5./ Pasangan Pencipta dan pembantunya. Misalnya digambarkan diantaranya bahwa 

pembantu ditugaskan sang pencipta untuk menyelam dan mengumpulkan tanah membentuk 

bumi yang dapat dihuni. Kemudian pembantu tersebut berontak menentang pencipta, berniat 

memiliki  dunia yang ada. Mitos demikian juga menjelaskan adanya unsur ―baik‖ dan ‗buruk‖ 

dalam dunia kehidupan  nyata. Pada konteks ini Pencipta tetap merupakan pihak ―baik‖, 

sedangkan ke ―buruk‖an adalah akibat pihak yang menyeleweng. 

                6./ Terdapat juga beragam tema lain-lainnya dalam mitologi kosmologi masyarakat 

kuno. Diantaranya: telur kehidupan yang melahirkan alam semesta, pohon kehidupan, pohon 

kosmis, penciptaan dari ketiadaan mutlak (nihil), penciptaan keluar dari kekacauan; chaos.  
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Interpretasi simbol-simbol ini umunya berkaitan dengan alam semesta sebagai makrokosmos, 

dan tubuh manusia sebagai mikrokosmos. 

          Mitologi kosmos dapat berubah-ubah sepanjang sejarah perjalanan budaya masyarakat, 

jalan cerita dapat berubah menyesuaikan diri ketika paham kepercayaan atau pun agama baru 

muncul dalam masyarakat dengan kedudukan yang lebih dominan dari sebelumnya. Menarik 

untuk diperhatikan bahwa terdapat gejala bermacam simbol yang sama akan dapat ditemui 

pada berbagai kelompok-kelompok masyarakat kuno yang secara geografis berjauhan dan 

diperkirakan tidak pernah saling berhubungan satu dengan lainnya. (Eliade, Marcea editor.  

1987 : Vol 4.) 

 Komponen kosmologi  tradisional Tionghoa. 

          Cosmogony (kelahiran alam semesta) diantara beragam mitologi rakyat 

Tionghoa terdapat kisah dengan tokoh Panku 盤古. Ia dikisahkan lahir dari telur; sebagai 

lambang keadaan tanpa bentuk (混沌 hun-tun), beralatkan pahat dan palu ia mengukir bumi 

dan langit. ―Telur‖ yang menetas menjadi sumber asal daya alami yin-yang 陰陽 . Daya yin 

陰 menjadi bumi, daya yang menjadi langit 陽 . Digambarkan sebagai mahluk pendek 

bercawat dari dedaunan tumbuhan atau kulit hewan, kepalanya bertanduk 2 buah. Kadang-

kadang diceritakan dalam tugasnya dibantu oleh 4 mahluk lain: kirin, burung phoenix, kura-

kura dan naga. Kisah lainnya digambarkan kedua tangannya memegang matahari dan bulan  

sebagai hasil perdana dari karyanya. Tugasnya berlangsung selama 18,000 tahun 

menghasilkan: matahari, bulan, bintang, langit dan bumi. Selama itu tubuhnya tumbuh setiap 

hari bertambah 6 kaki. Pada akhirnya ia mati dengan niatan agar hasil ciptaannya memilki 

kehidupan. Kepalanya menjadi gunung-gunung, napasnya berubah merupakan angin dan 

awan, suaranya berupa badai, keempat anggota tubuh membentuk bumi, darahnya berubah 

menjadi sungai, otot dagingnya menjadi tanah, jangutnya berupa tata surya, kulit tubuh dan 

rambut menjadi pohon tetumbuhan, gigi; tulang dan sumsumnya menjadi logam, batu dan 

mutu-manikam, keringatnya berupa hujan, dan manusia bergerak diatas tubuhnya. Kisah 

anthropomorphic ini berasal dari kepercayaan rakyat. Sebenarnya mitos penciptaan ini mitos 

yang berumur muda, baru timbul pada periode Tiga Negara 三國 (220-280 CE）dalam buku 
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San Wu Li Ji 三五曆記1
(Catatan 3 kaisar 5 raja) yang  ditulis oleh Xu Zheng 徐整 seorang 

pejabat ritual istana (太常卿 tai-chang-qing) pada kerajaan Wu 吳 (222-280 CE).   

         Beragam kisah mitologi cosmogony lain dalam khasanah masyarakat tradisional 

Tionghoa. Nuwa 女媧 menciptakan manusia dan perbaikan langit yang bocor, Gun-Yu 鯀禹

yang mengatasi banjir air bah, masih banyak cerita mitologi lain dapat ditemukan pada 

beberapa naskah kuno: Shan-hai-jing 山海经 Naskah gunung dan lautan(ca. abad ke 4 BCE - 

abad ke 2 CE), Chu-ci 楚辭 Catatan kerajaan Chu( Qu Yuan ca. 340-278 BCE), Hui-nan-zi 

淮南子 Naskah oleh Huai-nan-zi ( ca. 139 BCE). 

        Di kota Bogor, dapat dijumpai sebuah bangunan klenteng yang ditujukan untuk 

menghormati tokoh Panku ini. Bangunan klenteng terletak pada sebuah pulau ditengah sungai 

Ciliwung; Pulo Geulis. (Vihara Mahabrahma) 

    

Gambar 1. Vihara Mahabrahma dan kimsin tokoh Panku di Pulo Geulis, pulau di tengah sungai 

Ciliwung, Bogor. (Foto oleh penulis) 

                                                 
1
 Buku itu menceritakan kisah Pan Gu yang memisahkan langit dan bumi, dan lahirnya 3 kaisar dan 5 raja 

Tiongkok purba. 
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Gambar 2. Gambaran Panku; tangan kanan memegang bulan dan tangan kiri matahari. (Penprase, B.E. 

2011:78) 

                  Sejarah panjang peradaban masyarakat Tiongkok kuno yang diawali dengan 

legenda mengenai raja-raja bijaksana lebih dari 3,000 tahan sebelum  Masehi, sejak belum 

dikenal budaya tulis; berlanjut hingga masa sekarang dengan sendirinya mewarisi banyak 

rekaman pemikiran yang pernah muncul. Demikian juga dalam hal kosmologi, beberapa 

paham  persistent bertahan hingga kini dan mempengaruhi sikap hidup masyarakat Tionghoa 

tradisional terhadap bangunan dan lingkungan.  

          Berikut ini uraian singkat mengenai beberapa paham utama yang tercakup dalam 

kosmologi tradisional Tionghoa: gai-tian 蓋天,  hun-tian 渾天, xuan-ye 宣夜, luo-shu 洛書, 

he-tu 河图,  wu-xing 五行, yin-yang 阴阳; 陰陽 , feng-shui 风水 (geomancy), 28 rasi bintang 

sektor bulan (lunar mansions, er-shi-ba xiu; 二十八宿), 10 batang langit (tian-gan 天干) dan 

12 ranting bumi (di-zhi 地支),  24 waktu matahari (er-shi-si jie-qi; 二十四節氣). 

             Gai-tian 蓋天(kubah langit).  Paham kosmologi ini menggambarkan semesta alam 

terdiri dari kubah dan bola bumi di dalamnya. Bumi mengapung pada saluran lautan 

disekelilingnya. Diperhitungkan radius bumi 225,000 li (=+/- 129,000km) dan jarak bumi ke 

langit 80,000 li (=+/- 46,000km). Dengan angka konversi 1 li 里= 0.57 km, jarak daratan 

Tiongkok ke sisi bumi adalah 10,700 km (mendekati jari-jari bumi sebenarnya). Sesuai 

paham dao 道  bahwa langit berbentuk kubah bulat dan bumi persegi dengan sisi-sisinya pada 

4 arah mata angin utama.  




