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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Penekanan dan Tema Desain 

Tema desain yang akan digunakan pada projek Bangunan Klenteng di 

Ketaapang ini adalah Arsitektur Tradisional China, dengan penekanan desain 

pada dimensi ruang berdasarkan feng shui.  

5.1.1. Latar Belakang Pemilihan Tema 

Latar belakang tema desain untuk projek ini ditunjukkan pada 

diagram 5.1. berikut : 

 
Diagram 5. 1. Latar Belakang Tema Desain 

Sumber : dokumen pribadi 

5.1.2. Arsitektur Tradisional China 

a. Feng Shui 

Feng shui adalah seni adaptasi bangunan terhadap lingkungan 

dan alami sekitar sehingga tercipta keharmonisan. Feng shui memiliki 

konsep bahwa manusia harus hidup dan bekerja di lingkungan yang 

nyaman. Feng hui diterapkan pada semua tipe bangunan, dan masih 

digunakan hingga sekarang. 
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b. Panggung Bangunan (Platform) 

Struktur bangunan tradisional China terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu platform, tubuh bangunan, dan atap bangunan. Platform 

digunakan untuk menaikkan tubuh bangunan. 

c. Atap lengkung 

Atap arsitektur bangunan tradisional China memiliki karakteristik 

yaitu pada bagian sudut atapnya dibuat melengkung. 

 
Gambar 5. 1. Atap Sudut Melengkung 

Sumber : qph.ec.quoracdn.net 

d. Modul Bangunan 

Bangunan arsitektur tradisional China terdiri dari dua bagian, 

yaitu bangunan utama dan bangunan tambahan. Orientasi dan 

penataan ruang dalam bangunan didasarkan pada konsep Jian.  

Jian  adalah ruang berbentuk persegi empat yang dilingkupi 

oleh dinding pemisah atau terbentuk karena adanya kolom yang 

membatasi dengan ruang lainnya. Jian berfungsi sebagai modul untuk 

membentuk bangunan, dengan cara menambahkan Jian menurut 

sumbu vertikal dan horizontal. (gambar 5.2) 
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Gambar 5. 2. Jian sebagai Modul Bangunan 

Sumber : Chiao, 1995 

Bangunan utama terdiri dari ruang tengah (Ming), ruang di 

samping ruang tengah (Ci), kemudian ruang disamping Ci disebut 

Shao, dan ruang yang bersebelahan dengan Shao disebut Jin. 

Ukuran ruang Ming minimal seluas ruang Ci, ruang Ci minimal seluas 

ruang Shao, dan luas ruang Shao minimal seluas ruang Jin. Jumlah 

modul Jian adalah ganjil, antara 1 sampai 9, jarang yang melebihi 11. 

Jian lebih dari 11 biasanya digunakan untuk tipe bangunan Imperial. 

Jia adalah bagian yang menentukan kedalaman dari Jian. Di 

China, jumlah Jian dan Jia menunjukkan pangkat atua status sosial 

dari pemilik bangunan tersebut (lihat tabel 5.1) 

Tabel 5. 1. Jenis Bangunan Berdasarkan Jian dan Jia 
Sumber : Chiao, 1995 

Officer Hierarchy Entrance Hall Principal Building 

First and Second Pin 
(Kekaisaran) 

3 Jian, 5 Jia 7 Jian, 9 Jia  

Third to Fifth Pin 
(Pejabat, Menteri) 

3 Jian, 3 Jia 5 Jian, 7 Jia 

Sixth to Ninth Pin 
(Masyarakat Umum) 

1 Jian, 3 Jia 3 Jian, 5 Jia 
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e. Perencanaan Sumbu 

Arsitektur China merencanakan penataan bangunan dan 

halaman berdasarkan garis sumbu membujur dan melintang. yang 

disebut sumbu Jin dan Lu. Bangunan utama ditempatkan di sumbu 

Jin, sumbu yang melintang terhadap sumbu utama Zhong-Lu. 

Bangunan tambahan dibangunan berdasarkan sumbu Lu, sumbu 

yang sejajar dengan sumbu utama. 

 
Gambar 5. 3. Sumbu Jin dan Lu 

Sumber : Chiao, 1995 

f. Sistem Konstruksi Rangka Kayu 

Bangunan arsitektur tradisional China menggunakan sistem 

struktur rangka sebagai penopang beban bangunan. Bahan yang 

digunakan sebagai material bangunan adalah bahan kayu, 

merupakan salah satu ciri khas. Sistem rangka kayu terdiri dari kolom 

dan balok, dirancang berdasarkan sistem Chuan-Dou ataupun sistem 

Tai-Liang. 
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g. Tou-Kung (Dou-Gong) 

Sistem bracket atau penopang yang berada di atas kolom, 

berfungsi menopang balok, dan menyalurkan beban dari atap ke 

kolom. 

 
Gambar 5. 4. Konstruksi Tou Kung 

Sumber : hzjxt.com 
5.1.3. Dimensi Feng Shui 

Dimensi dalam feng shui terbagi menjadi dua, yaitu Yang Zhai 阳

宅  dan Yin Zhai 阴宅 . Masing-masing dimensi memiliki atau makna 

masing-masing, dapat berupa makna buruk maupun makna yang baik. 

Dalam mendesain bangunan, tentunya dipakai dimensi dengan makna 

baik agar dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi pengguna 

bangunan.  

Dalam mendesain bangunan klenteng, dimensi yang digunakan 

adalah dimensi feng shui Yin Zhai (阴宅). Berikut tabel pengukuran Yin 

Zhai : 

Tabel 5. 2. Pengukuran Yin Zhai 
Sumber : dokumen pribadi 

No Bagian Nama Dimensi (cm) Arti 

1 
丁 

Ding 

福星 

Fu Xing 
0,00 – 0,90 Bintang keberuntungan 

及第 

Ji Di 
0,91 – 1,80 Pencapaian 
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丁 

Ding 
1,81 – 2,20 Kekuatan 

财旺 

Cai Wang 
2,21 – 3,05 Harta berlimpah 

登科 

Deng Ke 
3,06 – 3,90 Kenaikan pangkat 

2 
害 

Hai 

口舌 

Kou She 
3,91 – 4,80 Keributan, pertengkaran 

病临 

Bing Lin 
4,80 – 5,70 Datangnya penyakit 

害 

Hai 
5,71 – 6,10 Musibah, hal-hal buruk 

死绝 

Shi Jue 
6,11 – 6,95 Akhir Buruk 

灾至 

Zai Zhi 
6,96 – 7,80 Bencana 

3 
旺 

Wang 

天德 

Tian De 
7,81 – 8,70 Berkah dari surga 

喜事 

Xi Shi 
8,71 – 9,55 Kebahagiaan, kabar baik 

旺 

Wang 
9,56 – 10,00 Kemakmuran 

进宝 

Jin Bao 
10,01 – 10,90 Datangnya rezeki 

纳福 

Na Fu 
10,91 – 11,80 Kemudahan, kenikmatan 

4 
苦 

Ku 

失脱 

Shi Tuo 
11,81 – 12,60 Kehilangan, kerugian 

官鬼 

Guan Gui 
12,61 – 13,50 

Pejabat iblis, gangguan, 
masalah 

苦 

Ku 
13,51 – 13,90 

Kesulitan, kesakitan, 
kepahitan hidup 

劫财 

Jie Cai 
13, 91 – 14,80 

Kehilangan, bangkrut, 
perampokan 

无嗣 

Wu Si 
14,81 – 15,75 

Habis, tidak mendapat 
warisan 

5 
义 

Yi 

大吉 

Da Ji 
15,76 – 16,50 Keberuntungan besar 

财旺 

Cai Wang 
16,51 – 17,40 Harta berlimpah 

义 

Yi 
17,41 – 17,80 Keadilan, kebenaran 

溢利 

Yi Li 
17,81 – 18,70 Manfaat, keuntungan 
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天库 

Tian Ku 
18,71 – 19,50 Harta, berkah 

 
6 

官 

Guan 

富贵 

Fu Gui 
19,51 – 20,,40 Kemakmuran 

进宝 

Jin Bao 
20,41 – 21,25 Datangnya rezeki 

官 

Guan 
21,26 – 21,70 Pejabat 

横财 

Heng Cai 
21,71 – 22,55 Rezeki berlimpah 

顺科 

Shun Ke 
22,56 – 23,40 Pendidikan lancar 

7 
死 

Si 

离乡 

Li Xiang 
23,41 – 24,30 Jauh dari rumah 

死别 

Si Bie 
24,31 – 25,20 Kehilangan, perpisahan 

死 

Si 
25,21 – 25,60 Kematian 

退丁 

Tui Ding 
25,61 – 26,40 Kemerosotan 

失财 

Shi Cai 
26,41 – 27,30 Kerugian, hilang rezeki 

8 
兴 

Xing 

登科 

Deng Ke 
27,31 – 28,20 Kenaikan pangkat 

贵子 

Gui Zi 
28,21 – 29,05 Keturunan, penghargaan 

兴 

Xing 
29,06 – 29,50 Terkenal, populer 

添丁 

Tian Ding 
29,51 – 30,35 Kelahiran 

兴旺 

Xing Wang 
30,36 – 31,20 

Peningkatan, 
pertumbuhan 

9 
失 

Shi 

孤寡 

Gu Gua 
31,21 – 32,10 

Anak yatim, janda, 
kehilangan keluarga 

牢执 

Lao Zhi 
32,11 – 33,00 

Berhubungan dengan 
pidana, penjara 

失 

Shi 
33,01 – 33,40 Kehilangan, kerugian 

公事 

Gong Shi 
33,41 – 34,20 

Berhubungan dengan 
perkara, tuntutan hukum 

退财 

Tui Cai 
34,21 – 35,10 

Rezeki merosot, 
mengalami kemunduran 

10 
财 

Cai 

迎福 

Ying Fu 
35,11 – 36,00 Menyambut rezeki 
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六合 

Liu He 
36,01 – 36,90 

Enam keharmonisan, 
kelancaran, harmonis 

财 

Cai 
36,91 – 37,40 

Rezeki, berkah, 
keuntungan, harta 

进宝 

Jin Bao 
37,41 – 38,15 Datangnya rezeki 

财德 

Cai De 
38,16 – 39,00 Rezeki, pahala 

 
 

5.1.4. Studi Preseden 

a. Klenteng Tay Kak Sie 

Klenteng Tay Kak Sie adalah salah satu klenteng di Semarang, 

beralamatkan di Jalan Gang Lombok, Semarang. Penerapan desain 

arsitektur China pada bangunan Klenteng Tay Kak Sie terlihat jelas, 

yaitu pada bentuk atap dengan sudut melengkung (gambar 5.5), 

penggunaan konstruksi Tou Kung (gambar 5.6), bentuk denah yang 

simetris dibangun berdasarkan sumbu (gambar 5.7). 

 
Gambar 5. 5. Atap Sudut Lengkung Klenteng Tay Kak Sie 

Sumber : wikipedia 

 
Gambar 5. 6. Konstruksi Tou Kung Klenteng Tay Kak Sie 

Sumber : dokumen pribadi 
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Gambar 5. 7. Layout Denah Klenteng Tay Kak Sie 

Sumber : dokumen pribadi 

 
b. Klenteng See Hoo Kiong 

Penerapan desain arsitektur China pada bangunan Klenteng 

See Hoo Kiong juga terlihat jelas pada bentuk atap dengan sudut 

melengkung (gambar 5.8), penggunaan konstruksi Tou Kung (gambar 

5.9) dan konstruksi Tai-Liang (gambar 5.10), serta dimensi feng shui 

yang digunakan. 

 
Gambar 5. 8. Atap Sudut Lengkung Klenteng See Hoo Kiong 

Sumber : sumberkota.com 

 
Gambar 5. 9. Konstruksi Tou Kung Klenteng See Hoo Kiong 

Sumber : dokumen pribadi 
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Gambar 5. 10. Konstruksi Tai-Liang Klenteng See Hoo Kiong 

Sumber : dokumen pribadi 

Dimensi yang diterapkan pada bangunan Klenteng See Hoo 

Kiong memiliki makna yang buruk dan yang baik (lihat tabel 2.8). 

Untuk mendesain projek Bangunan Klenteng di Ketapang ini, akan 

digunakan dimensi yang memiliki makna baik, sehingga dapat 

memberikan energi baik pula terhadap pengguna bangunan. 

Contoh dimensi dengan makna baik yang diterapkan pada 

bangunan Klenteng See Hoo Kiong, antara lain : (tabel 5.3.) 

Tabel 5. 3. Dimensi Makna Baik di Klenteng See Hoo Kiong 
Sumber : analisis pribadi 

No 
Dimensi 

(cm) 
Nama Arti 

1 468,8 
福星 

Fu Xing 
Bintang keberuntungan 

2 
79,5 
508,5 

及第 

Ji Di 
Pencapaian 

3 115 
丁 

Ding 
Kekuatan 

4 
100 
173 

财旺 

Cai Wang 
Harta berlimpah 

5 281,45 
天德 

Tian De 
Berkah dari surga 

6 68,5 
喜事 

Xi Shi 
Kebahagiaan, kabar baik 

7 400 
旺 

Wang 
Kemakmuran 

8 

38 
115,4 
333 

466,5 

进宝 

Jin Bao 
Datangnya rezeki 



238 
 

9 89,7 
纳福 

Na Fu 
Kemudahan, kenikmatan 

10 445 
大吉 

Da Ji 
Keberuntungan besar 

11 410 
富贵 

Fu Gui 
Kemakmuran 

12 490 
横财 

Heng Cai 
Rezeki berlimpah 

13 
253 
448 

天库 

Tian Ku 
Harta, berkah 

14 176 
富贵 

Fu Gui 
Kemakmuran 

15 379 
登科 

Deng Ke 
Kenaikan pangkat 

16 381,15 
添丁 

Tian Ding 
Kelahiran 

17 35,5 
迎福 

Ying Fu 
Menyambut rezeki 

18 
153,3 

1.518,3 

六合 

Liu He 

Enam keharmonisan, 
kelancaran, harmonis 

19 583 
财 

Cai 

Rezeki, berkah, 
keuntungan, harta 

 

5.1.5. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan konsep dan pembahan teori tema desain sebelumnya 

sebagai Arsitektur Tradisional China, maka penerapan tema desain yang 

dapat diwujudkan dalam desain adalah : 

 Penerapan dan interprestasi kebudayaan China yang ada dalam 

bentuk desain, berupa bentuk atap, tata letak, ornamen-ornamen, 

struktur, dan sebagainya. 

 Penerapan ilmu feng shui pada desain (feng shui bentuk lahan, lokasi, 

dimensi feng shui, dan lain-lain) 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang akan diangkat pada projek Bangunan 

Klenteng di Ketapang ini adalah sirkulasi pengunjung saat perayaan. 

5.2.1. Uraian Interprestasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Dominan 

Projek Bangunan Klenteng di Ketapang ini berfungsi sebagai 

tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat wisata bagi masyarakat luas, 

tidak terbatas oleh umur, agama, dan etnis. Sehingga, para pelaku 

bangunan yang ada di klenteng ini tidak hanya umat yang beribadah, 

tetapi juga pengunjung umum yang berwisata (tidak beribadah). Apalagi 

ketika adanya perayaan atau hari besar, pengunjung yang datang sangat 

padat. 

Maka dari itu, diperlukan perhatian khusus terhadap sirkulasi dan 

penataan ruang fasilitas pada klenteng. Sehingga, walaupun pengunjung 

umum dan umat datang bersamaan, umat yang ingin bersembahyang 

tidak terganggu oleh kegiatan pengunjung atau perayaan yang sedang 

berlangsung, dan pengunjung dapat menikmati wisata, berfoto-foto dan 

mengikuti perayaan dengan bebas. 

Asumsi bila terdapat beberapa tipe pengunjung yang memiliki 

tujuan berbeda saat perayaan, misalnya sebagai berikut : (diagram 5.2) 

- Pengunjung 1 = pengunjung datang untuk mengikuti perayaan tanpa 

sembahyang kemudian pulang 

- Pengunjung 2 = pengunjung tidak ingin mengikuti perayaan, dan 

hanya ingin sembahyang kemudian pulang 



240 
 

- Pengunjung 3 = pengunjung berdoa terlebih dahulu, kemudian 

mengikuti perayaan, lalu pulang 

- Pengunjung 4 = pengunjung mengikuti perayaan, kemudian 

sembahyang sebelum pulang 

- Pengunjung 5 = datang kemudian menyiapkan diri untuk mengisi 

acara / pentas, melakukan sembahyang terlebih dahulu, kemudian 

mengisi acara, lalu pulang 

- Pengunjung 6 = pengunjung datang, sembahyang, bersiap-siap 

mengisi acara, melakukan pentas / mengisi acara, lalu pulang 

- Pengunjung 7 = pengunjung daatang, menyiapkan diri untuk pentas, 

mengisi acara, lalu pulang. 

 
Diagram 5. 2. Sirkulasi Pengunjung saat Perayaan 

Sumber : dokumen pribadi 
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Berikut merupakan foto-foto kegiatan yang biasa dilakukan 

pengunjung ketika adanya perayaan : 

1) Kegiatan ibadah / sembahyang 

Urutan kegiatan sembahyang yang biasanya dilakukan para 

umat di klenteng adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan hio / lilin untuk sembahyang, dapat dibawa dari rumah 

atau bisa membeli di toko alat doa 

 
Gambar 5. 11. Toko Alat Doa 

Sumber : tokopedia.com 
 

b. Menyalakan hio / lilin untuk persiapan sembahyang 

 
Gambar 5. 12. Menyalakan Hio dan Lilin 

Sumber : inet.detik.com 

c. Sembahyang pada San Guan Da Di 

 
Gambar 5. 13. Sembahyang pada San Guan Da Di 

Sumber : voanews.com 
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d. Sembahyang kepada Tian 

 
Gambar 5. 14. Sembahyang pada Tian 

Sumber : tribunnews.com 
 

e. Sembahyang kepada dewa/dewi yang dituju 

 
Gambar 5. 15. Sembahyang pada Dewa/Dewi 

Sumber : sp.beritasatu.com 

f. Meramal dengan poa pwee 

 
Gambar 5. 16. Meramal Poa Pwee 

Sumber : stormmg1.com 
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g. Meramal dengan ciam si 

 
Gambar 5. 17. Meramal Ciam Si 
Sumber : kisahparadewa.com 

 
h. Mengambil kertas jawaban ciam si 

 
Gambar 5. 18. Mengambil Kertas Jawaban Ciam Si 

Sumber : 123rf.com 

i. Meminta penjelasan kertas jawaban ciam si 

 
Gambar 5. 19. Meminta Penjelasan Jawaban Ciam Si 

Sumber : strippedpixel.com 
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j. Membakar kertas sembahyang 

 
Gambar 5. 20. Membakar Kertas Sembahyang 

Sumber : Buddha.id 
 

2) Kegiatan perayaan di dalam ruangan 

a. Upacara / ritual / doa bersama 

 
Gambar 5. 21. Doa Bersama 

Sumber : pastvnews.com 
 

b. Upacara tolak bala / ci suak 

 
Gambar 5. 22. Upacara Ci Suak 

Sumber : rri.co.id 
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c. Upacara naga buka mata 

 
Gambar 5. 23. Upacara Naga Buka Mata 

Sumber : kalsel.antaranews.com 
 

3) Kegiatan perayaan di luar bangunan 

a. Upacara / ritual hari besar, seperti upacara Song Shen mengantar 

Dewa Dapur 

 
Gambar 5. 24. Upacara Song Shen 

Sumber : radarsemarang.com 
 

b. Arak-arakan atau parade bersama; biasanya parade dimulai dari 

klenteng kemudian dilanjutkan mengelilingi kota / wilayah tertentu 

 
Gambar 5. 25. Parade Bersama 
Sumber : www.gapuranews.com 
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c. Atraksi naga / barongsai 

 
Gambar 5. 26. Atraksi Naga dan Barongsai 

Sumber : noviandarma.wordpress.com 
 

d. Acara pentas seni 

 
Gambar 5. 27. Acara Pentas Seni 

Sumber : budisusilo85.blogspot.co.id 
 

e. Kegiatan kuliner 

 
Gambar 5. 28. Kegiatan Kuliner 

Sumber : infoblora.com 
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f. Mengambil foto / selfie 

 
Gambar 5. 29. Mengambil Foto Selfie 

Sumber : solopos.com 
 
5.2.2. Studi Preseden 

Studi preseden diambil dari bangunan Klenteng Sam Poo Kong di 

Semarang, dan Klenteng Kwan Sing Bio di Tuban. 

a. Klenteng Sam Poo Kong Semarang 

Klenteng Sam Poo Kong merupakan tempat ibadah dan tempat 

wisata yang terkenal di Semarang, beralamatkan di Jalan Simongan 

No.129, Bongsari, Semarang Barat, Jawa Tengah. 

Klenteng Sam Poo Kong terbuka bagi seluruh pengunjung 

dengan dipungut biaya masuk. Terdapat dua kategori tiket masuk, 

yaitu tiket masuk biasa dan tiket masuk ibadah. Tiket masuk biasa 

sebesar 10.000 rupiah, pengunjung hanya dapat mengakses area 

fasilitas wisata yang tidak termasuk area ibadah. Sedangkan untuk 

tiket masuk area ibadah dikenai biaya 25.000 rupiah, pengunjung 

dapat mengakses semua fasilitas hingga ke area ibadah. Bagi yang 

ingin sembahyang, dapat membeli alat bahan sembahyang seperti hio 

atau kertas sembahyang di toko alat bahan doa dan souvenir yang 

ada di area wisata. 
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Gambar 5. 30. Pembagian Area Klenteng Sam Poo Kong 

Sumber : analisis pribadi 

Keterangan : 

A = Area Parkir; pengunjung bebas masuk, parkir dipungut biaya 

B = Area Wisata; semua pengunjung yang telah membeli tiket 

dapat masuk. Perayaan umum biasanya diselenggarakan 

pada area ini, sehingga pengunjung umum dapat ikut 

meramaikan acara. 

C = Area Ibadah; hanya pengunjung yang membeli tiket masuk 

ibadah yang boleh masuk, pengunjung dengan tiket biasa 

tidak boleh memasuki area ini. Upacara / ritual sakral 

diadakan pada area ini. 

b. Klenteng Kwan Sing Bio Tuban 

Salah satu klenteng lainnya yang juga terkenal sebagai tempat 

wisata adalah Klenteng Kwan Sing Bio di Tuban. Klenteng ini 

beralamatkan di Jalan RE. Martadinata No.1, Karangsari, Kecamatan 

Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur. Klenteng ini terbuka untuk umum 

dengan jam operasional pukul 06.00 pagi hingga 21.00 malam. 
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Pada Klenteng Kwan Sing Bio, area wisata dan area ibadah juga 

dibedakan. Dapat dilihat pada gambar 5.31 berikut ini: 

 

Gambar 5. 31. Pembagian Area Klenteng Kwan Sing Bio 
Sumber : analisa pribadi 

Keterangan  : 

_____ Area Ibadah 

_____ Area Wisata 

_____ Area Parkir

Pengunjung umum yang datang ke Klenteng Kwan Sing Bio 

tidak dipungut biaya masuk, akan tetapi diminta menitipkan kartu 

identitas di pos keamanan, dan dapat diambil ketika pulang. Area 

parkir terbuka untuk umum dan biaya parkir bebas bayar sukarela. 

Area Ibadah hanya boleh dimasuki oleh para pengunjung/uimat 

yang ingin beribadah dan pengelola klenteng saja. Di area ibadah, 

terdapat fasilitas ruang-ruang doa, toko alat doa, ruang ramalan, 

kantor pengelola, dan ruang aula.  

Pengunjung yang tidak beribadah tidak diperkenankan masuk 

ke area ibadah serta dilarang mengambil foto atau video di area 
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ibadah, dan hanya boleh mengakses area wisata. Pada area wisata 

terdapat fasilitas ruang makan dan dapur umum, penginapan gratis 

(maksimal menginap dua malam), gazebo, dan kolam besar dengan 

bangunan kecil di tengah halaman. 

Di klenteng Kwan Sing Bio, perayaan dan acara-acara  umum 

diselenggarakan pada area wisata, terbuka bagi masyarakat umum. 

Sedangkan perayaan / upacara keagamaan yang sakral diadakan di 

area ibadah dan diikuti umat untuk melakukan upacara dan doa 

bersama. 

 
5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Dari analisis dan studi mengenai kegiatan pengunjung saat 

perayaan di luar maupun di dalam ruangan, diketahui bahwa masing-

masing pengunjung memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Sehingga, 

sirkulasi pengunjung banyak macamnya.  

Pada perayaan di dalam ruangan seperti upacara dan doa 

bersama ketika hari besar, yang mengikuti perayaan biasanya adalah 

para umat klenteng atau pengunjung yang ingin ikut berdoa dan 

sembahyang bersama-sama. Sedangkan pengunjung umum biasanya 

tidak ikut masuk ke dalam area ibadah.  

Untuk perayaan di luar ruangan, umat dan pengunjung umum 

bebas mengikuti perayaan yang sedang dilaksanakan. Akan tetapi untuk 

perayaan sakral seperti upacara / ritual, biasanya diutamakan bagi umat 

klenteng saja, misal saat upacara Song Shen hanya diikuti umat klenteng. 
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Untuk mengatasi permasalahan sirkulasi tersebut, dapat dengan 

menata ruang dan fasilitas sesuai zonasi kegiatan dan arah sirkulasi, 

sehingga pengunjung dapat dengan nyaman melakukan kegiatan. Akan 

tetapi penataan ruang tetap menyesuaikan dengan tipe denah arsitektur 

tradisional China, yaitu menggunakan tipe San He Yuan, Si He Yuan, atau 

campuran keduanya, dengan atau tanpa perluasan. Dan juga harus 

menyesuaikan dengan tata penataan ruang dalam klenteng. 

Seperti pada klenteng Kwan Sing Bio, zona wisata dan zona utama 

(ibadah) dibedakan, tetapi tata ruang tetap menyesuaikan bentuk denah 

Si He Yuan dan San He Yuan. Ketika perayaan / upacara sakral seperti 

upacara Song Shen dimana hanya boleh diikuti oleh umat yang ingin 

sembahyang, pengunjung umum yang ingin berwisata tidak dapat 

mengikuti atau mengganggu perayaan. Dan saat perayaan umum seperti 

acara imlek bersama atau cap go meh dimana semua pengunjung 

diperbolehkan ikut meramaikan, memungkinkan bila ada umat yang ingin 

sembahyang pribadi karena lokasi perayaan dipisahkan dengan area doa. 

 

 

 

 

 

 

 


