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Gambar 26. Tampak muka klenteng Xie Dian Gong, Bandung. Jelas terlihat pola  simetris pada 

bangunan.(foto oleh penulis) 

 

                  

Gambar 27.  Yin-Yang  dalam ikon tai -ji-tu 太极图, hasil pengelompokan bilangan jenis  yin dan 

yang . Berasal dari bentuk awal  hetu (a) dan bilangan 5+10 disatukan sebagai pusat (b) .  (Swetz. F.J. 

2008:156) 
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              Gan-ying 感 應 (getaran kosmos) merupakan paham penalaran cara berpikir 

correlative thinking dalam falsafah hubungan alam dengan manusia. Ide ini ketika diterapkan 

pada pemerintahan kerajaan menjelaskan hubungan sebab akibat gejala alam dengan cara 

seorang kaisar (putera langit) menjalankan printah langit. Ketika kaisar memerintah secara 

bijaksana dan adil, kehidupan masyarakat akan makmur. Tetapi ketika kaisar bertindak 

sewenang-wenang, lalim dan kejam, alam akan murka dengan mendatangkan beragam 

bencana, banjir, kekeringan, hama tanaman, atau wabah penyakit. Munculnya benda angkasa 

diluar keseharian: meteor, komet, nova, supernova merupakan pertanda peramalan  akan 

terjadinya bencana atau cara kaisar memerintah yang salah. Secara tidak langsung paham ini 

merupakan kontrol melekat internal pada kekuasaan absolut seorang kaisar. 

             Gan-ying 感 應 , getaran kosmos ini dipercaya berbeda bagi setiap kaisar yang 

memerintah; sampai pun alam akan menentukan nada musik berbeda pada alat-alat musik 

yang selaras, nada-nada ini akan harmonis ketika kaisar memerintah secara bijak. Nada 

dianggap dapat mempengaruhi sifat pergerakan daya yin-yang. Penalaran paham secara 

demikian merupakan penerapan kan-ying 感應 pada ranah politik, yang dapat juga disebut 

sebagai ―kosmologi politik‖. 

               Dalam ranah bangunan pada lingkungan binaan; prinsip gan-ying ini merupakan 

dasar kepercayaan masyarakat pada feng-shui. Ketika bangunan atau permukiman dikerjakan 

sesuai dan selaras dengan qi 氣, daya alam akan mendatangkan kemakmuran dan kebahagian 

bagi penghuninya. Rumah, istana, kota semuanya dibangun dengan terlebih dahulu   

mempertimbangkan pendapat feng-shui. Alam senantiasa berhubungan dan akan 

mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia dengan upaya-upaya tertentu akan dapat 

mempengaruhi ataupun memanfaatkan gejala daya alam ini. 

             Geometrical cosmology, geometrical cosmography. Pada perencanaan kota-kota 

kuno diupayakan juga agar dapat terbentuk mikrosomos ideal yang merupakan proyeksi 

gambaran makrokosmos tradisional, pendekatan serupa juga diterapkan pada  arsitektur 

bangunan-bangunan di dalamnya.  Pola bentukan-bentukan demikian merupakan suatu 

paham yang dapat bertahan sepanjang sejarah peradaban dalam ranah bangunan berarsitektur 

vernakular Tionghoa hingga akhir masa kekaisaran Tiongkok (1911). 
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Bentuk denah ibu kota kekaisaran kuno. 

            
 
 

Gambar 28. Bentuk denah 4  ibu kota kuno kekaisaran. Dinasti Han 漢朝(206-220BCE) Chang-an 長

安. Dinasti Tang 唐朝 (618-907 CE) Chang-an. Dinasti Song 宋朝 (960-1279 CE) Kai-feng 開封. 

Dinasti Ming 明朝 (1368-1644 CE) Bei-jing 北京. (Skinner, G. William. 1977 : 72).   

Pada denah kota Kai-feng dan Bei-jing, terlihat jelas bagian pusat / istana terletak ditengah 

kota. Sesuai dengan pembagian grid 3 X 3  kotak luo-shu 络書.  
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Gambar 29. Denah kota kuno Chang-an 長安, semasa dinasti Han 漢朝 ( 206 BCE - 220CE ).Dinding 

utara menggambarkan rasi bintang Ursa Major. Dinding kota selatan merupakan rasi bintang 

Sagitarius. Merupakan penerapan geometrical cosmography. ( Kelley, D H. 2011: 326). 

 

Gambar 30.  Denah , perubahan kota Chang-an 長安 kuno, pada masa dinasti Tang 唐朝(618-907 CE). 

(Skinner, G. William. 1977: 58).  Berbentuk bujur sangkar, pada setiap sisi tembok kota terdapat 3 

buah pintu gerbang kota.( Grid  3X3 dari bujur sangkar luo-shu ) 
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Gambar 31.  Denah kota Kai-feng 開封 kuno, dinasti Song utara. Detail. (Skinner, G. William. 1977 : 

61).   

 
 

Gambar 32. Denah kota Bei-jing 北京 kuno (dinasti Ming 明朝), detail. (Skinner, G. William. 1977 : 

68).   
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Gambar 33. Bentuk kota Bei-jing 北京 kuno selama 4 dinasti. Jin 金朝, Yuan 元朝, Ming 明朝 dan 

Qing 清朝. Sumbu tengah membelah kota secara simetris dan bentuk kota segi empat tetap bertahan. 

(Chang,S.S.H. 1986:203) 

                Uraian mengenai bentuk kota ideal mengikuti paham kosmologi telah muncul 

dalam naskah kuno sejak satu abad sebelum Masehi, besar kemungkinan konsep ini berasal 

dari masa sejarah jauh sebelumnya. Patokan utama: bentuk geometri bujur sangkar dengan 

sumbu utama mengarah ke 4 mata angin utama. Bentuk demikian menggambarkan 

mikrokosmos, menyerupai langit makrokosmos dengan sumbu utama kota utara-selatan 

sejajar dengan meridian  langit.  

              Sejalan dengan paham geometrical cosmology tradisional; bentuk langit kubah bulat 

dan bumi berbentuk persegi, ketika penerapan pada dunia nyata menjadi geometrical 

cosmography. Kota terbagi oleh 9 jalan besar yang sejajar searah kedua sumbu utama, 

menghubungkan gerbang kota yang saling berhadapan. Di tengah kota  terbentuk  bujur 

sangkar pusat sesuai bentuk luo-shu 洛書, grid 3X3 kotak. Sedangkan muka bangunan-

bangunan resmi kekaisaran selalu harus berorientasi menghadap kearah selatan, dengan 

sumbu simetris yang tegas utara-selatan. Bentuk kota Loyang dari masa dinasti Zhou 周朝 

(1046-256 BCE) memiliki denah ideal demikian (lihat gambar). 

             Dari artefak kota kuno yang ditemukan ternyata bentuk ideal ini tidak selalu ditaati 

pada setiap kota besar; ibu kota kekaisaran, kemungkinan penyimpangan ini terutama adalah 

pertimbangan medan yang tidak mengijinkan serta adanya pertimbangan geomancy / feng-

shui. Bentuk kota ideal lebih sering dijumpai pada kota berukuran kecil dan sedang 

( kabupaten dan propinsi). 
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Gambar 34. Denah kota kuno Loyang 咯陽, dengan bentuk ideal menurut kosmologi Tiongkok kuno. 

(dinasti Zhou, 1122-256 BCE). (Frank J. Swetz. 2008:64) 

          Ming-tang 明堂 (aula cahaya). Penerapan geometrical cosmography paling nyata dan 

mudah adalah pada arsitektur bangunan. Sangat terjangkau dan memungkinkan untuk 

menerapkan beragam paham kosmogi dalam dimensi manusiawi. Diantaranya denah 

bangunan merupakan cosmogram dipandang sebagai proyeksi gambaran alam semesta, 

disamping juga pada detail bangunan atas dapat diterapkan dalam proporsi dan detail struktur. 

            Diantara bangunan yang sangat sakral dalam lingkungan istana kekaisaran kuno, ada 

bangunan dinamai Ming-tang 明堂  (aula cahaya), bangunan khusus yang diperuntukan 

sebagai tempat ritual kaisar berhubungan dengan  langit dan semesta alam. Uraian ming-tang 

ini muncul berulang kali dalam catatan naskah-naskah kuno Tionghoa.  

              Pertama kali tercatat pada naskah Chun-qiu Zhuo-shi-zhuan 春秋左氏傳 Catatan 

masa musim semi dan gugur marga Zhuo( 239  BCE) dan Mencius 孟子 ( dinasti Zhou 周朝 , 

1046 – 256 BCE), bangunan ming-tang hanya diuraikan singkat saja, juga pada catatan 

naskah-naskah kuno lainnya. Semuanya tidak menggambarkan data dan detail dimensi 

bangunan yang memungkinkan dilakukan rekonstruksi secara meyakinkan. Situasi ini 

memungkinkan pada perode berikutnya masa dinasti Han 漢朝 (206 BCE -220CE) para 

cendekiawan dapat menafsir ulang secara bebas. Gambaran yang didapat lebih bersifat 

spekulasi imajinasi dan kosmologis, sehingga bila mengikuti uraian tersebut secara harafiah; 

maka bangunan tidak akan mungkin didirikan.       


