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BABV 

KAJIAN TEORI 

5. 1. Kajian Teori Penekanan Desain 

5. 1. 1. Interpretasi dan elaborasi teori penekanan desain 

Dalam perancangan kelenteng ini, penekanan desainnya adalah 

Arsitektur Tionghoa. 

a. Alasan pemilihan 

Berikut adalah beberapa alasan yang mendasari pemilihan 

Arsitektur Tionghoa sebagai penekanan desain dalam perancangan 

keleteng ini. 

a. 1. Sejarah 

Menilik dari tinjauan sejarah, kelenteng merupakan sebuah 

bangunan peribadatan yang berasal dari negeri Tiongkok 

sehingga secara bentuk dan sistem bangunan, bangunan 

kelenteng mengarah ke Arsitektur Tionghoa. 

a. 2. Detail 

Arsitektur Tionghoa banyak bermain dalam detail - detail 

bangunan. Hampir semua aspek mulai dari atap sampai ke 

bag ian - bagian yang kecil seperti ukiran pada panel pintu. 

Beragam detail - detail pad a bangunan dengan Arsitektur 

Tionghoa-Iah yang menjadikan Arsitektur Tionghoa menarik. 
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a.3. Komp/eksitas 

Arsitektur Tionghoa memiliki kompleksitas yang cukup tinggi 

karena penataan ruang - ruang, penataan taman, bahkan 

sampai pemilihan struktur dan pelingkup, semuanya memi liki 

karakteristiknya sendiri - sendiri dan berbeda dengan jenis 

arsitektur yang lain. 

a. 4. Harmoni 

Perancangan dengan Arsitektur Tionghoa, tidak hanya fokus 

pada bangunan, namun juga memperhatikan lingkungan. 

Peran lingkungan dalam Arsitektur Tionghoa cukup penting 

karena harus ada keseimbangan antara bangunan dan 

lingkungan. Dalam ilmu geomantika Tiongkok, sistem 

keseimbangan ini juga sering disebut sebagai feng shui. 

b. Sekilas tentang Arsitektur Tionghoa 

Arsitektur Tionghoa merupakan pol a pembangunan dalam bidang 

arsitektur yang berkembang di negeri Tiongkok. Pada Arsitektur 

Tionghoa , mayoritas struktur terbuat dari bahan kayu, kemudian 

ditambah dengan kombinasi dari batu dan tanah liat. 

Berikut merupakan beberapa ciri yang terdapat pada Arsitektur 

Tionghoa yaitu, 

b. 1. Gerbang masuk 

Pada bangunan dengan Arsitektur Tionghoa, sebelum 

masuk ke kompleks bangunan tersebut, biasanya terdapat 

sebuah gerbang (gate) yang memiliki desain seperti gerbang 
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pada umumnya namun pad a sisi atas, terdapat semacam 

atap yang memiliki bentuk khas. 

Gerbang ini sering juga disebut sebagai p'ai-Iau. Gerbang ini 

memiliki tiga, lima, atau tujuh bukaan. (Kohl, David G, 1984 : 

118) 

b. 2. Atap 

Bangunan dengan Arsitektur Tianghaa memiliki atap yang 

khas karena atapnya berbentuk lengkung (arch) dan bukan 

merupakan sebuah garis lurus seperti bentuk atap yang 

dikenalkan dari arsitektur Eropa. 

Pada bubungan terdapat ornamen - ornamen khas Tiangkak 

yang melambangkan filosofi - filosofi tertentu. 

b.3. Kansal 

Konsol pada bangunan berarsitektur Tianghaa berfungsi 

untuk menahan beban atap. Bentuk konsol juga sangat khas 

dan tidak umum karena konsol ini me nahan beban dari dua 

arah yang berbeda. Sedangkan konsol pada umumnya 

hanya menahan beban dari satu arah saja. Konsol ini biasa 

disebut sebagai tau-kung. 

b.4. Pelubangan pada din ding 

Untuk sistem pelubangan pad a dinding baik untuk 

penghawaan maupun sirkulasi, kesemuanya memiliki detail 

- detail ornamental yang khas sehingga berbeda dengan 

arsitektur lainnya. Detail - detail ornamental biasanya dapat 

berbentuk bunga maupun naga. 
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b. 5. Denah 

Bentuk denah pada bangunan berarsitektur Tionghoa 

biasanya simetris. Hal ini untuk menggambarkan filosofi 

keseimbangan yang dianut oleh orang Tionghoa. Kemudian 

biasanya bangunan juga dibuat lebih tinggi dari muka tanah 

sehingga untuk masuk ke dalam bangunan harus melewati 

anak tangga. 

c. Teori Arsitektur Tionghoa 

Menurut buku yang ditulis oleh Liang Ssu-Ceng, untuk dapat 

mengetahui tentang kajian Arsitektur Tionghoa, penting untuk 

mengetahui terlebih dahulu 2 buku yang menjadi dasar dalam 

Arsitektur Tionghoa yaitu buku Ying-tsao fa-shih dan buku Kung

ch 1 eng tso-fa tse-/i. (1984 : 14) 

c. 1. Ying-tsao fa-shih 

Buku ini merupakan buku tentang standar bangunan. Dalam 

buku ini dikatakan bahwa kayu merupakan material utama 

yang digunakan pada Arsitektur Tionghoa terutama pad a 

bag ian struktur. (Liang Ssu-Ceng, 1984 : 14) 

Dalam buku ini juga dimuat tentang hal - hal yang menjadi 

aspek utama perancangan bangunan dengan menggunakan 

Arsitektur Tionghoa, terutama yang berkaitan dengan 

struktur bangunan. Prinsip ini terdapat pada Dinasti Sung. 

Hal - hal yang tercantum yaitu, 
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c. 1. 1. Modul 

Ukuran yang digunakan pada bangunan Tionghoa, 

menggunakan perhitungan yang dinamakan sebagai 

ts'ai dan ch 'i. (Liang Ssu-Ceng, 1984: 15) 

Yang dimaksud dengan ts 'ai adalah balok yang 

digunakan pada struktur. 

Perbandingan ukuran luas penampang pada ts'ai 

adalah 15 fen : 10 fen. Fen didapatkan dengan cara 

membagi sisi tinggi menjadi 15 bag ian kemudian sisi 

lebar menjadi 10 bagian. 

kayu 

I 10 fen ! 
r----t 

---..-. 
I 
I 
I 

c ' \l) 1 
'I-. I 

Lf'I I 

~ I 
-- -..... 

Gambar 5. 1 : lIust rasi Pembagian Ts'ai ke Dalam Satuan 

Fen 

Sumber : digambar kembali dengan pedoman dari (Liang Ssu

Ceng, 1984 : 15) 

Penentuan besaran ukuran fen tidak mengacu pada 

aturan tertentu. Namun ukuran fen yang didapat dari 

pengukuran pada ts'ai ini akan menjadi penentuan 

untuk struktur yang lain. 

Lalu yang dimaksud dengan ch'i adalah balok 

setinggi 6 fen yang diletakkan diantara 2 ts'ai yang 

ditumpuk atas bawah. (Liang Ssu-Ceng, 1984 : 15) 
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Untuk penjelasan letak ts'ai dan ch'i, dapat melihat 

subbab 5.1.1.c.1.2 

c. 1.2. Tou-kung 

Bagian ini disusun dari tiga jenis bag ian yaitu, tou, 

kung, dan ang. 

Penjelasan lebih lanjut dapat melihat ilustrasi berikut. 

Gambar 5. 2 : lIustrasi Susunan Tou Kung, Ts'ai, dan Ch'i 

Sumber : digambar kembali dengan pedoman dari (Liang Ssu

Ceng, 1984 : 10) 

Pada gam bar terdapat penamaan lu-tou, ni-tao-kung, 

kemudian chiao-hu-tou. Penamaan ini didasarkan 

pada letak dari kung dan tou. 

Lalu yang dimaksud dengan ang adalah balok yang 

berada di atas tou dan hua-kung namun susunannya 

miring. Biasanya memiliki kemiringan sekitar 30°. 

Fungsinya untuk menahan perpanjangan jurai atap. 

(Liang Ssu-Ceng, 1984 : 15) 

c. 1. 3. Balok 

Untuk ukuran balok yang digunakan pada 

perancangan Arsitektur Tionghoa memiliki 
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perbandingan panjang dan lebar pada luas 

penampangnya, rasionya yaitu 3 : 2. Sesuai dengan 

modul perbandingan 15 fen: 10 fen. 

Kemudian untuk penamaan, tiap balok memiliki 

penyebutannya masing - masing tergantung dari 

letaknya. (Liang Ssu-Ceng, 1984 : 17) 

Salok yang berada di atas langit - langit disebut 

sebagai ts'ao-fu yang bertugas menerima beban dari 

atap. Kemudian untuk yang dibawah langit - langit 

disebut sebagai ming-fu, dan terakhir untuk balok 

yang sediki melengkung disebut sebagai yueh-liang. 

(Liang Ssu-Ceng, 1984 : 17) 

c. 1. 4. Kolom 

Sentuk kolom dapat lurus ke dari bawah ke atas 

maupun dapat juga sedikit mengecil di atas. (Liang 

Ssu-Ceng, 1984 : 17) 

c. 1. 5. Atap lengkung 

Atap lengkung pada Arsitektur Tionghoa didapatkan 

dari pengaturan naik turun antara balok semacam 

gording yang dinamakan chu dan usuk yang 

dinamakan che. (Liang Ssu-Ceng, 1984 : 17) 

Untuk pembentukkannya, pertama kali menentukan 

tinggi antara chu paling atas dan chu paling bawah. 

Ketinggian ini dinamakan chu-kao. Kemudian untuk 

penjelasan selanjutnya dapat melihat gambar berikut 
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Gambar 5. 3 : lIustrasi Kelengkungan Atap Ying-tsao fa-shih 

Sumber: digambar kembali dengan pedoman dari (Uang Ssu-C{mg, 

1984: 17) 

c. 1. 6. Warna 

Warna - warna yang digunakan pada elemen 

dekoratif pada struktur bangunan yaitu biru, merah, 

hijau dengan aksentuasi warna hitam dan putih. 

Kuning juga digunakan di beberapa tempat. (Liang 

Ssu-Ceng, 1984 : 18) 

C. 2. Kung-ch'eng tso-fa tse-li 

Pada buku ini dibahas tentang aturan - aturan yang 

mendasari perancangan struktur bangunan terutama 

berkaitan dengan dimensi dan proporsi. (Liang Ssu-Ceng, 

1984 : 18). Prinsip ini terdapat pad a Dinasti Ch'ing. Aturan -

aturan yang tercantum yaitu, 

c. 2. 1. Pengurangan ukuran ts'ai untuk kung (tou-kung) 

Ukuran ts'ai yang digunakan, berbeda dengan 

Dinasti Sung. Pada Dinasti Sung, ts'ai berukuran 15 

fen, sedangkan pada Dinasti Ch'ing, ts'ai berukuran 

14 fen. Untuk ukuran dari ch'i tetap sama yaitu 6 fen . 

(Liang Ssu-Ceng, 1984 : 18) 
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c. 2. 2. Rasia ukuran diameter dan tinggi ka/am 

Pada dinasti Ch'ing diameter kalamnya yaitu sebesar 

6 tau-k'au dan untuk tingginya 10 kali besar diameter 

kalamnya. Perlu diketahui 1 tau-k'au sama dengan 

10 fen. (Liang Ssu-Ceng, 1984 : 20) 

c. 2. 3. Ukuran bangunan dibandingkan jum/ah tau-kung 

Ukuran bangunan didasarkan pada modular 11 kali 

tau-k'au. 8egitu juga dengan ukuran dari jarak antar 

kolom. (Liang Ssu-Ceng, 1984 : 20) 

c. 2. 4. Tinggi ka/am pada fasad bangunan 

Kolom pad a fasad bangunan memiliki ketinggian 

yang sama. (Liang Ssu-Ceng, 1984 : 20) 

c. 2. 5. Lebar ba/ak 

Untuk perbandingan ukuran balok adalah 5:4 atau 

6:5. Semua balok berbentuk lurus dan tidak ada 

balok berbentuk lengkung. (Liang Ssu-Ceng, 1984 : 

20) 

c. 2. 6. Ke/engkungan atap 

Tingkat kelengkungan atap pada Dinasti Ch'ing, 

lebih curam dibanding dengan Dinasti Sung. 

Kemudian untuk perhitungan atapnya juga berbeda. 

Pada Dinasti Sung, perhitungan dimulai dari atas 

dengan sistem chu-che, sedangkan pada Dinasti 

Ch'ing, perhitungan dimulai dari bawah dengan 

sistem chu-chia. (Liang Ssu-Ceng, 1984 : 21) 
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Prinsip penamaannya sama dengan Dinasti Sung, 

hanya bedanya yang dimaksud che pada Dinasti 

Sung adalah balok semacam usuk yang diturunkan, 

sedangkan yang dimaksud chia pada Dinasti Ch'ing 

adalah balok semacam usuk yang dinaikan. (Liang 

Ssu-C€mg, 1984 : 21) 

Pembedaan nama ini dikarenakan perbedaan dalam 

urutan proses kerja. Berikut adalah ilustrasi yang 

menggambarkan atap pada sistem Kung-ch'eng tso-

fa tse-Ji. 

T 
O,gX LI ! 

I ------ - ---1 
o,8x I I I 

I I 
r-----~~~--~ I 

I I 
I I 
I I 

I I I I 
~____W''''----.1..---_I----.1---..J 

x x x x 

Gambar 5. 4 : lIustrasi Kelengkungan Atap Kung-ch'eng tso-fa tse-Ii 

Sumber : digambar kembali dengan pedoman dari (Liang Ssu-Ceng, 

1984 : 17) 
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5. 1.2. Studi preseden 

Cheng Hoon Teng Temple, Malaysia 

Gambar 5. 5 : Gerbang Masuk 

Sumber: http://photos.worldisround.com/photos/28/280/572_ o.jpg; 8 Februari 2011, 

jam 14:13 

Cheng Hoon merupakan kelenteng tertua di Malaysia, dibangun pada 

awal abad ke 17 dan mulai direstorasi pada tahun 1997. 

Fokus restorasi diarahkan kepada kelenteng utama, struktur kelenteng, 

dan atap. (Philip Goad, Ngiom, 2007 : 86) 

Pada kelenteng ini, masih terdapat pai'lo atau biasa disebut sebagai 

gerbang masuk. Namun bentuknya hanya berupa gerbang saja dan 

bukan merupakan bangunan tersendiri. 

Gambar 5. 6 : Detail Jurai 

Sumber : http://farm1.static.f1ickr.comI11 0/299957252_ 0509c959b 1_ o.jpg; 8 

Februari 2011 , jam 14:14 
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Pada bagian bubungan, kelenteng ini menggunakan model ekor walet 

dengan bentukan melancip ke arah atas. Pada bagian ini juga terdapat 

ragam hias berupa motif bunga dan ukiran naga. 

Gambar 5. 7 : Cheng Hoon Teng Temple 

Sumber: 

http://up/oad. wikimedia. orglwikipediaicommonsl2l241ChengHoon Teng.jpg; 8 

Februari 2011 , jam 14:16 

Untuk hiasan ukiran pada bubungan, kelenteng ini menggunakan motif 

chi-lin, burung phoenix, dan flora. 

Gambar 5. 8 : Detail Plafond 

Sumber: 

http://lh4.ggpht.com~ OPJavZAePSMIS97 qf7EmHa/1 AAAAAAAAASMlo9 

k7WuxZHH4121849351.jpg; 8 Februari 2011, jam 14:20 

5. 1. 3. Penerapan teori penekanan desain 

Penerapan teori Arsitektur Tionghoa pada bangunan kelenteng ini akan 

didasarkan pad a parameter - parameter dan kriteria desain berikut ini . 
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a. Dimensi 

Dimensi - dimensi serta proporsi perancangan dapat mengacu 

pada kajian teori sebelumnya, berupa perbandingan antar bagian -

bag ian dalam bangunan. 

b. Struktur 

Struktur bangunan mengacu pada prinsip Arsitektur Tionghoa 

dengan aturan - aturan yang mengikat seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

Struktur bangunan dengan Arsitektur Tionghoa secara umum 

adalah, 

b. 1. Atap 

Bentuk atap mengikuti pedoman tentang bentuk atap dengan 

arsitektur Tionghoa yang dapat berbentuk gable roof, flush 

gable roof, hip roof, pyramidal roof, serta double eaved 

version roof. Untuk gambar dan penjelasan dapat melihat 

bab II, subbab 2.2.2.3.a.1. 

Kemudian untuk perhitungan kelengkungan atap, dapat 

menggunakan pedoman dari Ying-tsao fa-shih dan buku 

Kung-ch 'eng tso-fa tse-li. 

b. 2. Tou-kung 

Bentuk dan susunan tou-kung langsung menggunakan 

perbandingan ukuran kayu yang berdasar dari pedoman 

Ying-tsao fa-shih dan buku Kung-ch 'eng tso-fa tse-li. 
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b. 3. K%m dan dinding 

Kolom dan dinding dibuat menggunakan modul untuk 

menyesuaikan dengan perbandingan kayu yang digunakan 

pad a tau-kung. 

b. 4. Peninggian /antai 

Penerapan peninggian lantai dapat menggunakan sistem fill 

maupun sistem panggung. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5. 2. 1. Interpretasi dan elaborasi teori permasalahan desain 

Dari beberapa permasalahan desain pad a perancangan kelenteng ini , 

permasalahan yang diangkat sebagai permasalahan dominan adalah 

penerapan feng shui pad a bangunan. 

a. Alasan pemilihan 

Berikut adalah beberapa alasan yang mendasari pengangkatan 

permasalahan desain tersebut. 

a. 1. Sejarah 

Kelenteng dan feng shui sam a - sama berasal dari 

Tiongkok. Selain itu, feng shui juga erat kaitannya dengan 

desain dan pembentukan bangunan. 

a. 2. Fi/osofi 

Feng shui erat kaitannya dengan keseimbangan dan 

merupakan bag ian dari ajaran agama Tridharma, terutama 

Tao, sehingga dari penerapan feng shui ini diharapkan dapat 

mencerminkan salah satu aspek dari ajaran agama 

Tridharma. 
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a. 3. Nilai 

Diharapkan dengan memilih permasalahan desain terse but 

sebagai permasalahan dominan, kelenteng ini memiliki nilai 

lebih sebagai sebuah bangunan religius dengan arsitektur 

tionghoa. 

b. Sekilas feng shui 

Feng shui merupakan ilmu tata bangunan yang pertama kali 

digunakan dan ditemukan oleh bangsa Tiongkok. Ajaran ini banyak 

bersumber dari Kitab I-Ching dan Kitab Tao Teh Ching. Hal utama 

yang diajarkan adalah mengenai keseimbangan. Unsur - unsur 

yang terkandung dalam feng shui tidak boleh bertentangan dan 

saling menguasai, namun harus selaras dan seimbang. 

c. Teori permasalahan dominan 

Dalam permasalahan dominan yang diangkat, terdapat beberapa 

teori - teori yang dapat mendukung proses pemecahan permasalah 

dominan ke dalam desain bangunan. Teori ini banyak didasarkan 

pada pemahaman dan interpretasi dari ahli - ahli feng shui. 

Feng shui merupakan salah satu implementasi dari ajaran tentang 

keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya. Feng shui 

mengajarkan tentang harmonisasi dan bukan supremasi antara 

satu unsur dengan unsur yang lainnya. 

Pemaparan tentang feng shui sangatlah luas sehingga pada bagian 

ini teori tentang feng shui tidak mungkin dapat dikemukakan secara 

keseluruhan. Namun hanya akan dipaparkan beberapa hal saja 

yaitu, 
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C. 1. Arah mata angin 

Kompas Tiongkok, jarumnya selalu menunjuk ke arah 

selatan, berbeda dengan kompas internasional yang selalu 

menunjuk ke arah utara. 

Orang Tionghoa sangat menghormati arah selatan karen a di 

Tiongkok, di arah selatan terdapat lingkungan dan 

penghidupan yang lebih baik dibandingkan dengan arah 

utara (merupakan gurun - gurun yang tandus). 

Peran mata angin ini juga mendasari elemen yang melekat 

pada tiap arah mata angin. 

Gambar 5. 9 : Arah Mata Angin dan Unsurnya 

Sumber: 

http://1 . bp.blogspot. com~ Ut9pkCogRwclTA 1 PQuC7ubllAAAAAAAAAM 

U/OICPqu2jFX8/s1600Ifeng-shui.gif; 3 Maret 2011 , jam 15:20 

C. 2. Dimensi 

Perhitungan menggunakan sistem feng shui memiliki alat 

ukur tersendiri yang memiliki satuan yang berbeda dari 
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ukuran SI. Kemudian sistem ukuran ini masih dibagi lagi 

menjadi sisi yang dan sisi yin. 

-.... , " 
I \ 

Gambar 5. 10 : Alat Ukur Feng Shui 

Sumber: dokumentasi pribadi 

Tabel konversi dari alat ukur feng shui dapat dilihat pad a 

lampiran. 

c. 3. Arah masuk 

Pada bangunan kelenteng yang menggunakan feng shui, 

arah masuk kelenteng harus dari arah naga menuju arah 

macan. Dalam mata angin, berarti masuk dari sisi timur 

menuju sisi barat. 

Untuk implementasi pad a bangunan, jika kelenteng 

menggunakan tiga buah pintu yang sejajar, maka pintu 

masuknya adalah pintu paling kanan. 

Gambar 5.11 : lIustrasi Pintu Masuk 

Sumber : dokumentasi pribadi 
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C. 4. Bentuk bangunan 

Sentuk bangunan yang dianggap baik secara feng shui 

adalah bentuk yang beraturan seperti bentuk persegi utuh 

baik dalam bentuk persegi maupun persegi panjang. 

Sangunan dengan banyak lekukan yang mengakibatkan 

bentuk ruang menjadi tidak beraturan, kurang baik secara 

feng shui. 

5.2.2. Studi preseden 

Wak Hai Cheng Temple, Singapura 

Gambar 5.12: Tampak Depan Wak Hai Cheng Temple 

Sumber: 

http://lh5.ggpht.coml_NmUDtJS_QkBlSmrX_zI7CCIIAAAAAAAAADB/8LRIQqXwau81DSCF304 

4_2.JPG, 3 Maret 2011, jam 11:56 

Kelenteng ini terletak di Philip Street, Singapura dan dibangun pada 

tahun 1852. Pembuatan kelenteng ini banyak menggunakan peran feng 

shui, baik dalam perletakan bangunan serta arah hadapnya. Kelenteng 

ini merupakan salah satu kelenteng dengan pemaknaan - pemaknaan 

yang mendalam tentang nilai - nilai agama. Salah satu makna dalam 

agama yang diwujudkan dalam bentuk arsitektur adalah adanya motif -

motif di atas atap dan dinding kelenteng yang bermaknakan berkah dari 

dewa serta pelindungan dari pengaruh buruk. (Evelyn Lip, - : 171). 
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Gambar 5. 13 : Hiasan Atap Wak Hai Cheng Temple 

Sumber : http://farm6.static.flickr.comI5283/5359823681_06eb39c365jpg, 3 Maret 2011 , jam 

12:33 

Detailnya seperti adanya lam bang naga biru langit di dinding kiri (sisi 

timur) serta macan putih di dinding kanan (sisi barat), merupakan 

sebuah lambang pemberi kehidupan nafas dari alam. Namun jika 

penempatannya terbalik, maka akan menjadi masalah. (Evelyn Lip, - : 

172). 

Gambar 5. 14 : Simbol Binatang pada Feng Shui 

Sumber : http://www.101fengshuiremedies.comlgraphics/celestia/-creaturesjpg, 3 Maret 2011 , 

jam 12:55 

5. 2. 3. Penerapan teori permasalahan desain 

Penerapan teori permasalahan desain pada bangunan kelenteng ini 

akan didasarkan pada parameter - parameter dan kriteria desain 

berikut ini. 
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a. Filosofi 

Penerapan filosofi pad a desain salah satunya adalah penggunaan 

feng shui yang mengutamakan keseimbangan dalam kehidupan 

manusia. 

Kemudian perancangan bangunan yang simetris Juga sebagai 

interpretasi dari paham keseimbangan. 

b. Warna 

Pemberian warna - warna pada bangunan, dapat melambangkan 

hal tertentu. 8eberapa warna yang digunakan yaitu, 

b. 1. Merah 

Gambar 5.15: Dewa Pintu 

Sumber : 

http://english.china.com/zh_ cnlculture_ history/newS/11 02071 0/200B01161i 

mageslr_14619145_200B011617222422249900Jpg, 3 Maret 2011, jam 

13:05 

Warna merah merupakan lam bang dari unsur api dan 

digunakan untuk mengecat pintu - pintu dewa. (Evelyn Lip, -

: 114) 

Warna ini juga melambangkan berkah - berkah baik serta 

kebahagiaan. (Evelyn Lip, - : 116) 
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b.2. 

Gambar 5.16: Penerapan Warna Merah 

Sumber: 

http://v8./scache6.c.bigcache.goog/eapis.com/static.panoramio.com/photos/ 

origina//8776382.jpg, 3 Maret 2011, jam 12:55 
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Gambar 5.17: Kuning Emas 

" ,.' . 

~. , 
. ' ~ 

. . 

Sumber: http://Ih5. ggpht.com~n4MYK2/wPB8/R

fubOeGoql/AAAAAAAAACQ/nSModNcD/5U//MG_0276.JPG,3 Maret 2011, 

jam 13:15 

Merupakan warna yang digunakan untuk melambangkan 

bumi dan menandakan unsur Yin. (Evelyn Lip, - : 114) 

Biasanya warna ini terdapat pada papan nama kelenteng 

dan pad a elemen dekoratif yang ditampilkan bersama 

dengan warna merah. 

Berikut penerapannya pada kelenteng, 
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Gambar 5.18: Ukiran pad a Kelenteng Tay Kak Sie 

Sumber: dokumentasi pribadi 

b.3. Hijau 

Gambar 5.19: Hijau Bambu 

Sumber : http://www.flash-screen.comlfree

wal/paper/uploads/200B04Iimgs/120B269703 _ 1 024x76B _green-bamboojpg, 3 

Maret 2011, jam 13:35 

Warna hijau melambangkan warna daun - daun dan 

merupakan warna yang melambangkan naga. (Evelyn Lip, - : 

114) 

Warna ini juga memberikan kekuatan sebagai warna 

pertumbuhan, kemudaan, serta keturunan. Biasanya warna 

ini diletakkan pada ornamen bukaan pad a kelenteng. (Evelyn 

Lip, - : 115) 

Berikut adalah penerapannya pad a kelenteng, 
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Gambar 5.20 : Hiasan Gambar pada Kelenteng Tay Kak Sie 

Sumber : dokumentasi pribadi 

b. 4. Biru 

Gambar 5.21 : Biru Langit 

Sumber: http://www.tkshare.com/wp

contentluploads/2009/02l2140324ev.jpg, 3 Maret 2011, jam 13:43 

Selain melambangkan unsur air, biru juga melambangkan 

unsur surga. (Evelyn Lip, - : 119). Biasanya warna ini 

diletakkan berdampingan dengan warna merah dan kuning. 

Berikut adalah penerapan perpaduan dari warna - warna 

tersebut. 

Gambar 5. 22 : Penerapan Warna pada Ornamen Kelenteng 

Sumber: 

http://image.shutterstock.com/display_pic _ with _'ogo/626 827/626827,12835 

38894, 1 /stock-photo-statue-dragon-on-blue-sky-background-6031 8901.jpg, 

3 Maret 2011 , jam 13:57 
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b. 5. Putih 

Putih melambangkan kesucian dan kebersihan juga 

melambangkan unsur logam. (Evelyn Lip, - : 114) 

Gambar 5.23: Gable Roof pada Kelenteng lay Kak Sie 

Sumber : dokumentasi pribadi 

b.6. Hitam 

Warna ini merupakan menggambarkan dingin dan air. Warna 

ini menurut Feng Shui merupakan warna kesengsaraan, 

kejahatan, dan pengaruh - pengaruh buruk. (Evelyn Lip, - : 

114) 

Berikut adalah penerapan warna hitam pada kelenteng, 

Gambar 5. 24 : Penerapan Warna Hitam pada Kelenteng 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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f. 

C. Perlambang hubungan manusia - Tuhan - bumi 

Salah satu elemen yang dapat melambangkan ketiga hubungan itu 

adalah warna. Warna yang digunakan adalah warna biru, merah 

dan kuning. (Evelyn Lip, - : 119) 

Selain warna, dapat juga dilambangkan dengan Dewa Sam Kwan 

Tay Tee. 

d. Perlambang kehidupan di bumi 

Oi negara Tiongkok yang beriklim subtropis, mengenal empat 

macam musim yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan 

musim dingin. Pemaknaan keempat musim ini diletakkan pada 

ukiran berbentuk empat macam bunga yang tumbuh di masing -

masing musimnya. 

Gambar 5. 25 : Bunga Peony Melambangkan Musim Semi 

Sumber: 

http://up/oad. wikimedia. orglwikipedia/commonslth umblflfdlPaeoniaSuffruticosa 7.jpgI220px

PaeoniaSuffruticosa 7.jpg, 11 Maret 2011 , jam 11: 04 

Gambar 5.26 : Bunga Teratai Melambangkan Musim Panas 

Sumber: 

http://3.bp.b/ogspot.comI....LtrObS3k_HElSwpuC38TzM/IAAAAAAAAAucl/OSS7Mp1G6w/s1 

600125_waterlily-wa/lpaper_ 412.jpg, 11 Maret 2011, jam 11:08 
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Gambar 5.27 : Bunga Seruni Melambangkan Musim Gugur 

Sumber: http://1 .bp.blogspot.coml_ TLKBrsgzCwOIShvrfOizbuIIAAAAAAAAAMgI8-

ipRfkLB70/s400/seruni1Jpg, 11 Maret 2011, jam 11:09 

Gambar 5. 28 : Bunga Mei Hua Melambangkan Musim Dingin 

Sumber : 

http://4.bp.blogspot.comz-MDya5B8m398/SAZwldqyaZIIAAAAAAAAAl8lwxqJlukKw28/s40 

Olmei11.JPG, 11 Maret 2011, jam 11:20 

Gambar 5. 29 : Penerapan pada Penutup Genteng 

Sumber: 

http://img.chinaqualitycrafts.comlphotolps124553/roofing_ tiles _for_ chinese_style _buildings 

Jpg, 11 Maret 2011, jam 11 :33 

e. Dimensi 

Pada alat ukur feng shui terse but terdapat makna - makna, 

sehingga penerapannya langsung membuat setiap bagian dari 

bangunan, ukurannya harus jatuh pada makna yang artinya baik. 
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