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Gambar 35. Perkiraan bentuk mingtang yang dapat dibangun kaisar Wang Mang 王莽 (45 BCE-23 

CE ) (dinasti Xin 新朝，8-23 CE), menurut detail dari artefak yang ditemukan dari penggalian. 

(Frank J. Swetz. 2008:43) 

 

Gambar 36. Peruntukkan tiap ruang ming-tang  明堂, dikhususkan bagi musim setiap tahun. 

Dipadankan dengan letak pada sisi bangunan menurut arah mata angin.  Mengacu pada grid 3X3 luo-

shu.(Chang, SSH. 1986:197) 
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Gambar 37. Denah Ming-tang 明堂, pada artefak yang ditemukan para arkeolog, dibangun oleh kaisar 

Wang Mang 王莽 (45 BCE-23 CE ) (dinasti Xin 新朝，8-23 CE). Mengacu pada bangunan masa 

dinasti Shang 商朝(1600-1046 BCE) dan Zhou 周朝(1046 – 256 BCE), 1,000 tahun sebelumnya; dari 

masa peradaban perunggu(bronze). Denah berbentuk ya 亞 , ruang tangah utama dengan ruangan pada 

ke-4 sisinya. Dibangun diatas platform bundar berdiameter 60 m, lalu dibatasi tembok persegi panjang 

tiap sisi 235 m, melambangkan bumi. Terluar dikelilingi lingkaran saluran air berdiameter 360 m, 

melambangkan langit makrokosmos.( Wang, A.2000:169-170) 

   

Gambar 38. Perkiraan denah ming-tang 明堂, dengan 4 ruang skywell , dian-jing 天 井 disekeliling 

ruang pusat. (http://baike.baidu.com/view/103723.htm)  

http://baike.baidu.com/view/103723.htm
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            Numerology (berkaitan dengan angka bilangan) falsafah yang sangat berpengaruh 

dalam arsitektur mikrokosmos ming-tang merupakan transformasi penerapan yang terbentuk 

sebab multi tafsir dari sudut geometrical cosmology, sarat dengan simbol yang mengacu pada 

angka-angka bilangan konstan tertentu akibat cara berpikir correlative. Numerology 

berkembang pesat pada masa dinasti Han 漢朝 (206BCE-220CE),  sangat populer berkaitan 

dengan beberapa bilangan: 5 (quinary), 9 (nonary)  dan 12. 

           Quinary (berhubungan dengan bilangan 5), berkembang bersumberkan pada falsafah 

wu-xing 五行(5 fase), pada uraian ming-tang 明堂 denah bangunan digambarkan terdiri dari 

gabungan 5 bujur sangkar utama yang berbentuk salib atau tanda ‖ + ―. Pada kotak di tiap sisi 

bujur sangkar pusat, terbagi lagi menjadi 3 ruangan lain. Sehingga jumlah seluruhnya dari 4 

sisi X 3 ruang menjadi 12 ruangan di sekeliling kotak pusat; sesuai dengan jumlah bulan 

kalender. Secara demikian suatu paham geometrical cosmology digabungkan dengan paham 

5 fase, wu-xing 五行. 

           Nonary (berhubungan dengan angka 9), dalam hal ini bentuk denah bangunan 

bertalian dengan grid 3 X 3 bujur sangkar, yang merupakan paham luo-shu 洛書.   

            Artefak denah ming-tang ini belum ditemukan secara pasti, untuk dapat dipakai 

sebagai pengukuhan bukti sejarah arsitektur. Tetapi dipandang dari sudut kosmologi dan 

numerology merupakan gabungan yang ideal. Sehingga dukungan dari masyarakat cukup 

populer. 

            Komentar serta bahasan diantara cendekiawan mengenai mingtang ini berlangsung 

terus hingga masa modern sekarang. Secara garis besar tetap tegas diakui bahwa bangunan 

mingtang  memiliki multi fungsi bagi politik kekaisaran dan kepercayaan masyarakat 

Tionghoa kuno. Beberapa kaisar yang sedang bertahta mendukung dan membangunnya, 

dengan tujuan memanfaatkannya bagi legitimasi kekuasaannya. Diantaranya kaisar Wu 漢武

帝(140-87 BCE) dari dinasti Han,  dan ratu Wu-ze-tian 武則天(684-704 CE) dari dinasti 

Tang 唐朝. Dalam bangunan ming-tang 明堂 ini kaisar menyelengarakan ritual kerajaan yang 

merupakan ekspresi politik monopoli kekuasaan kaisar sebagai penghubung tunggal bumi 

dengan langit. Pada bentuk grid 3X3 ruangan diasosiasikan juga dengan  paham 9 provinsi 
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kekuasaan kekaisaran. Sedang pada denah 12 ruang merupakan siklus sesuai iklim alam, 

setiap bulan kaisar harus berpindah ruang upacaranya. 

           

Gambar 39. Denah mingtang 9 ruangan, tiap ruang diperuntukan ritual musim dan bulan tertentu 

(kalender lunar). Perhatikan pada gambar denah tradisional, arah mata angin  selatan diletakkan pada  

bagian atas denah. (Frank J. Swetz.2008:44) 

Gambar 40. Bagan sirkulasi kaisar untuk melakukan ritual bulanan sesuai dengan perubahan musim 

dalam setahun. (Chang, Simon S.H. 1986: 197) 

        

Gambar 41. Denah  min-tang 明堂, tiap ruang dipadankan dengan trigram dari 8 trigram ba-gua, dan 

tiap ruang ditempati angka luoshu. 1-9. ( Henderson, JB. 1984:79) 

Gambar 42. Gambar denah kuno bangunan ming-tang 明堂 dengan tembok keliling segi-empat 

melambangkan bumi. ( Chang, S.S.H. 1986: 197) 

              Kaisar Wu 漢武帝 dari dinasti Han, pelindung dari Tung Chung-shu 董仲舒 (c 179 

– 104 BCE) seorang cendekiawan kuno penganjur correlative cosmology, tercatat merupakan 
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kaisar pertama yang mendirikan ming-tang 明堂 di kaki gunung Tai 泰山. Lalu kaisar Wang 

Mang 王 莽 (4-23 CE) dari dinasti Hsin 新 朝 ; bangunan ini dibakar pada akhir 

pemerintahannya, artefak bangunannya  mungkin yang ditemukan tahun 1980an.  

              Kaisar Kuang Wu 光武 (25-57 CE) dari dinasti Han berikutnya membangun kembali 

ming-tang 明堂 mengikuti deskripsi paham numerology. Kaisar-kaisar berikutnya berulang 

kali juga membangun ming-tang 明堂 dalam skala yang agak kecil. Ketika ratu Wu berkuasa, 

ia membangun ming-tang 明堂 yang dianggap terbaik (688 CE) sepanjang sejarah. Bangunan 

3 lantai sarat dengan simbol numerology. Menurut catatan yang ada pada akhir dinasti Sung 

tahun 1117 juga dibangun ming-tang 明堂 terakhir. Kaisar-kaisar berikutnya membangun 

dan melakukan ritual dalam bangunan yang tidak khusus merupakan ming-tang 明堂. 

                 4 Hewan mitologi penguasa langit, si-xiang 四象. Kosmologi Tionghoa kuno 

mengenal adanya hewan-hewan mitologi penjaga di empat arah mata angin, naga biru (qing-

long 青龍) di arah timur, macan putih(bai-hu 白虎) di arah barat, burung que 雀 merah(zhu-

que 朱雀) di arah selatan, dan kura-kura hitam dan ular (xuan-wu 玄武) di arah utara.  

                Lambang-lambang hewan mitologi ini dapat dilihat pada bangunan klenteng 

tradisional, terutama naga hijau dan macan putih selalu dapat dijumpai pada pintu masuk 

bangunan.  Sebenarnya yang digambarkan sebagai hewan-hewan penunggu ini adalah 

visualisasi rasi-rasi bintang di langit. Setiap rasi hewan ini merupakan pengelompokan dari 7 

rasi bintang berbeda yang dianggap rasi dasar.   Keseluruhan rasi bintang dasar menjadi 4 X 7 

total 28 rasi. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa astronomi 28 rasi ini merupakan 

pengaruh dari astronomi Hindu( astronomi Hindu memperhitungkan 27 rasi).(Bruun, O. 

2008:20) 
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Gambar 43. Klenteng Xie Tian Gong, Bandung. Mural pada dinding barat pintu masuk: Hu xiao. 

虎啸 Macan putih mengaum, pada dinding timur pintu masuk:  Long yin. 龍吟 Naga hijau 

bersenandung. (foto oleh penulis) 

                Setiap rasi dari 28 rasi bintang ini seharusnya terletak disepanjang garis ekuator 

langit. Dalam istilah astronomi Tiongkok kuno disebut sebagai lunar mansion; ershi-ba-xiu 

二十八宿, daerah pergerakan bulan sepanjang tahun. Masing-masing rasi bintang diberi 

nama tokoh manusia, sesuai dengan faham anthropomorphic kosmologi Tionghoa kuno. 

Tokoh-tokoh ini didewakan oleh masyarakat yang mempercayainya, beberapa diantaranya 

muncul dalam kelompok tokoh pada altar sebagian klenteng tradisional. Garis imajiner 

ekuator langit menurut astronomi Tiongkok kuno ini sesungguhnya telah menyimpang bila 

dibandingkan dengan posisi ekuator langit sekarang. Menurut perhitungan para ahli, posisi 

tepat sebagai ekuator langit sesuai yang digambarkan pernah terjadi sekitar masa 2400 BCE.  

Dengan ini dapat diperkirakan konsep astronomi ini telah dikenal lama oleh budaya Tionghoa 

sejak masa kuno tersebut. 

                  

 

 

 

 

Gambar 44. Arah utara dibagian bawah gambar, arah selatan dibagian atas . Kosmologi hewan 

penguasa pada 4 arah mata angin , menggambarkan posisi rasi bintang di langit.  

( http://academic.evergreen.edu/d/diamanth/chinese/4animals.htm )   

 

http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2xLmGVOYwYAlbnWQwx./SIG=12ho9q1su/EXP=1315309771/**http%3a/academic.evergreen.edu/d/diamanth/chinese/4animals.htm
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Gambar 45.  Digambarkan mendetail (urutan menurut arah jarum jam), arah utara:kura-kura hitam 

dan ular (xuan-wu 玄武), arah selatan: burung que 雀 merah(zhu-que 朱雀), arah timur: naga biru 

(qing-long 青龍), arah barat: macan putih(bai-hu 白虎).  

(http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word) 

 

            

 

Gambar 46. Pengelompokan setiap 7 rasi bintang menjadi gambaran seekor hewan penguasa langit. 

Dari atas  berurutan: rasi Naga biru/hijau qing-long 青龍 (timur), rasi burung Phoenix merah zhu-que 

朱雀 (selatan) , rasi Macan putih bai-hu 白虎 (barat), dan rasi kura-kura hitam xuan-wu 玄武 (utara). 

Masing-masing menempati keempat arah mata-angin langit ( Kelley, D.H. et al. 2011:329). 

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word

