
~ 1 ~ 
 

Table of Contents 

GERBANG MASUK  KELINGKUNGAN KLENTENG XIE TIAN GONG 協 天 宫 DAN PAPAN NAMA. (PAI LOU 牌 樓 )
  ........................................................................................................................................................................ 2

WAJAH BANGUNAN  KLENTENG XIE TIAN GONG; HIAP THIAN KIONG .   ........................................................... 3

PAGAR HALAMAN KELENTENG.   ....................................................................................................................... 5

TEMPAT PEDUPAAN TIAN 天, PATUNG GUANYU 關 羽  .................................................................................... 5

SINGA PENJAGA TANGGA/JALAN MASUK, CIOK SAI; 石獅子   ........................................................................... 6

PAPAN NAMA PADA AMBANG ATAS PINTU MASUK UTAMA.  .......................................................................... 7

SEJARAH ARSITEKTUR TIONGHOA  DAN MASYARAKAT  TIONGKOK SELATAN.   ................................................. 8

ATAP   BANGUNAN KLENTENG , WUWUNGAN (NOK), GABLE-WALL.   ............................................................... 9

BENTUK WUWUNGAN, TIONG CIT   ................................................................................................................... 9

KOPWAND, TEMBOK AMPIG, GABLE WALL.  ................................................................................................... 10

WARNA KELENTENG   ...................................................................................................................................... 10

TEMPAT PEMBAKARAN KERTAS PERSEMBAHAN KIM LO   ............................................................................... 10

DUDUKAN KOLOM BANGUNAN UTAMA   ........................................................................................................ 11

KOLOM DAN BATU DUDUKAN.   ...................................................................................................................... 12

PAHATAN PADA LEMPENG DINDING  BATU   ................................................................................................... 13

MEN SHEN 門 神 PENJAGA PINTU UTAMA.   .................................................................................................... 13

PINTU SAYAP BARAT DAN TIMUR.   ................................................................................................................. 15

LONCENG TUA.   .............................................................................................................................................. 17

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

 

Gerbang masuk  kelingkungan klenteng Xie Tian Gong 協 天 宫 dan papan nama. (Pai 
lou 牌 樓 ) 

       
Xie Tian Gong. 協 天 宫.  Istana Xietian Shangdi 協天上帝 ( gelar dari keprcayaan Taoist 

untuk Guan Gong 關 公 ). 

        
Daerah sekitar  jalan masuk ke dalam klenteng. 

   
 Lin ci qian men jian jin hu dao. 瀶 此 前 門 渐 近 乎 道。  

Tiba dipintu muka ini  mendekati kebenaran “dao”.  

 Zun qi zheng lu yong bi yu shen. 遵 其 正 路 永 庇 于 神. 

Mengikuti jalan yang benar selalu dilindungi dewa.                                                        
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Wajah bangunan  klenteng Xie Tian Gong; Hiap Thian Kiong . 

  
Koleksi KITLV , Nederland. (tanpa keterangan tahun). 

 

  
Koleksi Tan Tjie Sian . tahun 1920 an 
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Tahun 1967. Claudine Salmond. Archipel 11. Sommaire. 

 

 
Tahun 2008. 
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Pagar halaman kelenteng.  
 

  
Prasasti penyumbang perbaikan pagar bertahun 1974 

     
            

Tempat pedupaan Tian 天, patung GuanYu 關 羽 (Guan Gong 關 公) di pintu pagar.
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 Guan Yu 關 羽 ( ?–219), seorang panglima perang terkenal hidup semasa 3 Kerajaan (San 

Guo;三 国  220 - 280). Mengabdi pada raja Liu Bei. 劉備. (Golok besar pada patung disimpan 

pengurus) Uraian lihat dibagian lain.  

 

Singa penjaga tangga/jalan masuk, ciok sai; 石獅子 . Klenteng  Xie Tian Gong協天 宫。  

      
    Patung  batu singa, ciok sai, shishizi 石狮 子 penjaga tangga/jalan masuk dilambangkan 

sebagai penangkal  roh  jahat  agar tidak  memasuki  ruang dalam bangunan klenteng. 

Disebelah  kanan singa jantan, dikiri betina.  Kaki kiri singa jantan menginjak bola, dan pada  

kaki  kanan betina terdapat anak singa kecil.  

     Singa jantan dikiri melambangkan Taishi太師 ( grand master) dari kantor kerajaan, singa 

betina dikanan melambangkan Shao-Bao penjaga keturunan. Singa penjaga berpasangan  

demikian dikenal di Tiongkok sejak abad ke 3 AD. 

     Singa dalam lafal mandarin: shi 狮, berasal dari kata Persia: sir berarti singa juga.  

Sebenarnya singa bukanlah hewan asli dialam kawasan Tiongkok, awalnya mulai dikenal 

sebagai cendramata; hadiah dari bangsa-bangsa Asia barat pada kerajaan. Mungkin masuk 

berbarengan dengan penyebaran ajaran Buddha.  Singa disebutkan juga sebagai pembela  

ajaran Buddha.  

     Singa-singa yang diterima kemudian dipelihara ditaman-taman istana raja. Baru ketika 

dinasti Tang 唐 (618 – 906) kekaisaran mulai mengirim ekspedisi pasukan ke Asia tengah, 

mereka dapat melihat hewan aslinya hidup di alam bebas.  Meskipun demikian bentuk  ukiran 

singa dan lukisan pada budaya Tionghoa tetap digambarkan berbeda dari hewan aslinya.  

Patung  patung singa, cioksai 石狮 子 dari daerah Tiongkok utara sedikit berbeda dari patung 

cioksai 石狮 子 dari Tiongkok Selatan, tampilan dari utara disebutkan lebih garang. 
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    Dalam tulisan  kuno dinasti Song 宋; singa disebut sebagai “raja hewan”, kemudian pada 

abad 17 disebut sebagai mahluk dewata. Hewan ini juga digambarkan sebagai tunggangan 

Bodhisatva  Kebijaksanaan  ( Manjusri, Wen-shu 文殊 ).  

     Singa melambangkan kejantanan, keberanian, tenaga dan kecerdikan militer, maka 

pakaian militer Tiongkok kuno banyak disulam dengan gambar singa. Jumlah lingkaran bulu 

singa (kuncir) dipundak singa mengambarkan tingkat kedudukan pemiliknya. 

Papan nama pada ambang atas pintu masuk utama. 

   

     
 Xie Tian Gong.脇 天 宫。  Zhong Yi Yong. 忠 義 勇。Setia, kebajikan, keberanian/ kejantanan. 

     Di bagian muka ambang atas pintu masuk terdapat koin-koin kuno kerajaan; yang dalam 

esoteric Taoism mengandung makna memotong hawa jahat yang hendak masuk. Dibalik 

bagian dalam ambang atas pintu ini terdapat juga beberapa koin, menunjukkan dahulu  

mungkin terdapat altar dan kimsin, rupang Sanguan Shangdi 三官上帝 yang ditempatkan 

tepat diatas ambang pintu utama; yang karena beberapa alasan tertentu telah diturunkan. 
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Sejarah arsitektur Tionghoa  dan masyarakat  Tiongkok Selatan. 
     Arsitektur Tionghoa1

     Kesan visual utama suatu bangunan Tionghoa secara singkat

 memiliki sifat unik dengan sejarah yang panjang.  

Pada dinasti Song 宋(AD 960 – 1101) telah ada buku tentang arsitektur Tionghoa : Yingzao  

Fashi. 营造法式 yang ditulis oleh Li Jie 李诫. Kemudian ketika dinasti Ming 明(AD 1368 

– 1644) terbit buku mengenai landscape architecture Yuan Yi 园诒.  Lalu dalam periode 

dinasti Qing 清 (AD 1644 – 1912)diterbitkan mengenai cara-cara membangun Gongbu 

Gongcheng Zuo-fa 工部工程做法  (AD 1734) yang kemudian menjadi acuan bagi para 

tukang dan ahli bangunan Tiongkok tradisional.  
2

        

 :  

1./ Dominan pada atap dengan konstruksi yang melengkung.  

2./ Orientasi kedalam, pengelompokan ruang dengan menghadap pada halaman dalam persegi 

dengan garis sumbu yang tegas.  

3./ Kejujuran konstruksi, struktur kolom pemikul dan konstruksi atap yang explicit jelas 

terlihat.  

4./ Pemakaian warna yang menyolok pada atap, kolom, balok, detail pertemuan konstruksi 

dan pada tembok. 

      

                                                        
1 Lip, Evelyn, Feng Shui. Environments of power. A study of Chinese architecture.  Academy editions. London.  

1995. halaman 20 -  39. 
2 Needham , Joseph, Science and civilization in China. vol 4, part 3. halaman 65. Cambridge University Press, 
Cambridge. 1971. 
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 Beberapa halaman dari Yingzoo Fashi. 营造法式 .Menggambarkan detail pertemuan 

konstruksi kayu, dougong ??? (Joseph Needham, Science and Civilization in China. vol 4, 

part 3. halaman 96, 98, 100, 108, 109. Cambridge University Press, Cambridge. 1971) 

     Pada proses pembangunannya, bangunan berarsitektur  Tionghoa dapat dibagi dalam 

tahap:  penentuan tapak,  perencanaan, dan  pembangunan. 

     Sedangkan komponen bangunan berarsitektur Tionghoa dapat dipilah sbb:  

sistim struktur, bentuk atap, komponen atap, hiasan atap, genteng, penerapan warna, dinding, 

kolom, jendela, pintu, bukaan lainnya, podium dan balustrades. 

Atap   bangunan klenteng , wuwungan (nok), gable-wall.  

      

     
        Bentuk wuwungan, tiong cit ( 樑 ), ridge, nok. Bentuk wuwungan bangunan 

berarsitektur Tionghoa di Tiongkok utara wuwung/nok berupa garis lurus mendatar lalu pada 

kedua ujungnya menjungkit keatas. Di Tiongkok tengah wuwungan rata, dengan kedua 

ujungnya melengkung keatas bersamaan dengan pertemuan  atap dengan tembok kopwand. 

Sedangkan di Tiongkok Selatan sepanjang wuwungan akan melengkung seluruhnya, 

bersamaan dengan pertemuan atap pada kopwand yang juga melengkung keatas. 

     Seringkali wuwungan dilengkapi dengan ornament hiasan yang mengandung 

perlambangan dari kepercayaan masyarakat. Motif yang digunakan dari jenis mahluk hidup 

mitologi  atau tumbuhan, kebanyakan berhubungan dengan lambang air, dengan harapan agar 
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terhindar bahaya kebakaran. Genteng penutupnya dilengkapi dengan bermacam genteng 

pelengkap pada ujung dan tepinya.  

Kopwand, tembok ampig, gable wall. 

 
Ujung atas dinding akhir pada pertemuan atap arsitektur Tionghoa memiliki berbagai bentuk. 

Pada klenteng ini pertemuan ujung nok dengan puncak tembok bentuknya dinamai ma tou 

ciang 馬頭牆 bentuk kepala kuda pada pengakhiran dinding. Tujuan utamanya dengan tepi 

pengakhiran tembok yang ditinggikan dari bidang atap demikian adalah untuk menghambat 

merambatnya api bila terjadi kebakaran atap pada bangunan lain disampingnya. 

 

     Warna kelenteng : pemakaian warna pada bangunan klenteng dianjurkan mengikuti  5 

unsur alam menurut falsafah Tionghoa, penerapan secara berurutan agar  harmonis dan sesuai 

alam . 

     Digunakan warna-warna cerah yang memiliki makna simbolis. Hijau, biru merupakan 

unsur kayu (木), keharmonisan, lambang pertumbuhan  dan panjang umur. Merah lambang 

harapan yang baik, hangat, keberuntungan dan kebahagiaan, indentik dengan unsur api (火). 

Kuning warna yang digunakan kaisar, lambang kekuasaan dan kedigjayaan, merupakan 

lambang pertumbuhan, berhubungan dengan unsur  tanah(土). Putih lambang kesedihan dan 

mewakili unsur logam (金). Warna hitam lambang unsur air (水) dan kegelapan.  

 

Tempat pembakaran kertas persembahan kim lo (kertas emas untuk Hiap Tian Kiong). 

Kimlo,  jin lu, 金爐 dihalaman dalam sayap barat/timur, peringatan seabad Xie Tian Gong.  

Inskripsi Zhengqi chantian 正氣參天 Hawa Kebenaran Memenuhi Langit. 
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Konstruksi kayu pada  atap teras muka. 

         

       

Dudukan kolom bangunan utama 
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     Kolom dan batu dudukan. Penempatannya dengan jarak yang teratur. Dalam bangunan 

berarsitektur Tionghoa terdapat 2 jenis kolom, Zhi 支 balok kolom berbentuk lurus segi 4 dan 

suo kolom bundar yang berdiameter lebih kecil diujung atas dan bawah; diameter batang 

ditengah lebih besar. Penampang kolom dapat bermacam-macam bentuk lingkaran, segi 

empat dll. 

     Pada klenteng ini secara berurutan dari teras luar hingga ruang utama didalam terlihat 

bentuk alas tiang kolom yang berubah-ubah. Berawal segi 8 diteras, segi 4 ditengah ruang 

peralihan, dan alas bulat dudukan tiang ruang utama terdalam. Perubahan ini dapat ditafsirkan 

ketika pengunjung meginjakkan kaki diruang teras muka klenteng pikiran masih banyak 

bercabang, bertahap memasuki ruang dalam klenteng perhatian mulailah dipusatkan sesuai 

tujuan kunjungannya; berkurang gangguan pikiran dari dunia luar, akhirnya setelah tiba 

diruang utama terdalam; pusat tempat ritual dijalankan; hati dan pikiran telah utuh bulat 

menyatu untuk  beribadat. 

     Dari penelitian sepanjang sejarah arsitektur Tiongkok ternyata telah terjadi evolusi 

dimensi dougung 斗拱  dan kolom 3

 
     Pada ujung kolom atas biasa terdapat ikatan rotan yang terbungkus dengan kulit harimau.  

Dipercaya sebagai penolak hawa buruk, bila ditinjau secara mekanika bahan mungkin juga 

dimaksudkan; diharapkan untuk mencegah retaknya kayu pada bagian ujung dan pertemuan. 

 

 

 

 

 

 

 yang makin mengecil. Ujung dasar kolom biasa 

ditempatkan diatas dudukan dari batu, dimaksudkan untuk menaikan kolom dari permukaan 

lantai agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan kelembaban dan rambatan air.  

                                                        
3Liang Ssu-ch’eng Chinese Architecture. A pictorial history. halaman 32. Dover Publications. New York. 2005. 
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Pahatan pada lempeng dinding  batu, pintu samping bersebelahan  pintu utama.     

          
Pintu utama, pahatan kirin dan  burung bangau. 

      
Wu  shi cheng fu zi zi gu qi jin wu er zhe. 武 士 稱 夫 子 自 古 迄 今 無 二 者. 

Kesatria disebut Fuzi ( cat: gelar dari Confuciusm / Ruism 儒 教 untuk Guan Gong adalah 

Shanxi Fuzi 山西夫子) sejak dahulu sampai sekarang tidak ada keduanya. Dimaksudkan 

memuliakan tokoh Goan Gung  關 公. 

 Jiang jun yue sheng jun li chao chuan guo you ji ren. 將 軍 曰 聖 君 歴 朝 傳 國 有 幾 

人 。Jendral berkata orang suci dan bijaksana dari pergantian dinasti  dan negara ada berapa 

orang ?.  Dimaksudkan untuk pribadi Goan Gung  關 公. 

          
Pintu utama tengah serta  pintu pendamping sebelah barat dan timur.       

      Men shen 門 神 penjaga pintu utama. Cin Siok Poo, Qinshubao; 秦 叔 寶 dan Oet Tie 

Kiong , Yu Chigong 尉遲恭 panglima perang zaman dinasti Tang 唐. Menurut cerita rakyat 
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kedua panglima ini yang telah menjaga kamar tidur kaisar Lie Shi Bien 李世民 ketika ia 

selalu diganggu oleh mahluk halus. Setelah dikawal mereka berdua; kaisar dapat beristirahat 

dengan tenang.   

      Dalam kepercayaan rakyat masih terdapat beberapa versi tokoh lain dari penjaga pintu 

ini. Ada juga penjaga lain untuk pintu belakang.  Pintu masuk utama klenteng bergambarkan 

dewa penjaga pintu menshen 門 神 dan dilengkapi patung singa penjaga ciok sai 石獅子, 

melindungi tangga dan jalan masuk, serta penghalang ambang pintu ditujukan untuk 

mengusir roh jahat agar tidak masuk kedalam bangunan . 

     Menurut kepercayaan umat dianjurkan harus masuk kedalam bangunan klenteng dari pintu 

kiri (sisi dari arah tubuh tokoh rupang tuan rumah) dan keluar dari pintu kanan. Dalam 

kebiasaan budaya Tionghoa yang mereka yang diutamakan; dihormati  ditempatkan di sisi 

kiri, yang sekunder di daerah kanan.  Masuk disisi naga hijau dan keluar disisi macan putih, 

masuk menjalankan kebaikan, keluar dengan meninggalkan semua perilaku buruk.( lihat 

uraian dibagian lain). 

        
Konstruksi tradisionil penutup/palang pintu dan dudukan sumbu as  sisi  daun pintu atas & 

bawah. 

 
      Penghalang ambang pintu utama. Dipasang dengan diselipkan pada alur yang terdapat 

pada bagian bawah kaki kosen pintu. 
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     Penghalang ini dipercaya dapat mencegah mahluk halus yang berniat buruk masuk 

kedalam ruang klenteng. Secara falsafah juga membuat pengunjung menunduk/menghormat 

ketika akan memasuki bangunan klenteng untuk menghindarkan terantuk penghalang.      

     Dianjurkan untuk  melangkahi dan tidak menginjak rintangan ambang pintu ini. Juga 

berfungsi sebagai pemisah/penyekat antara luar dan ruang dalam, sehingga merupakan suatu 

daerah yang terpisah. 

Lampion  tenglung 燈籠 Xie Tian Da Di. 协天大帝 

 

Pintu sayap barat dan timur. 

         
Tao yuan 桃 園. Kebun persik (peach).  

Feng tiao yu shun 風 調 雨 順. Angin berhembus selaras dan hujan turun pada masanya. 

Harapan agar ekonomi berlangsung tanpa terganggu bencana. ( Pintu samping timur. )                           
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Han Shi. 漢 室  Keluarga Han (= etnis Tionghoa).  

Guo tai min an 國 泰 民 安. Negara sejahtera, rakyat sentosa. Keamanan dan kemakmuran 

bersama. (Pintu samping barat )      

       
Pintu keluar sayap samping bangunan klenteng. Terlihat dari bagian dalam.                      

     
Nama klenteng di atas atap. 
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Lorong penghubung kearah bangunan sayap samping. 

Lonceng tua. 

    
Genta kuno 2 buah tergeletak  disudut lapang dalam klenteng.  

     Lonceng dari besi cor, dibentuk pada dapur tanur Longshen 隆盛. Berlokasi di Foshan 

佛山  Guangdong 广  东. bertahun 1888. 

     Lonceng besi cor, dibentuk pada dapur tanur Xinchang 信昌,  Guangdong 广  东. 

Foshan 佛山 Nanhai 南海, Guangzhou 廣州. Bertuliskan Guanshen dijun. 關聖帝君( Yang 

mulia Goan shen, panglima perang ). Bertahun 1905. 

 

     Alangkah baiknya bila kedua benda bersejarah ini disimpan ditempat yang lebih 

terlindung !! 
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