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jiu ji xiao zhang, 九脊小帳 , lemari 9 

pinggul, tempat menyimpan rupang 

berbentuk rumah-rumahan terbuat dari 

kayu dengan atap  berbentuk pelana dan 

jurai samping. 
Visual Dictionary of Chinese architecture, 125. 

  
ji qi mu, 鷄栖木, balok kayu pemegang 

sumbu atas engsel daun pintu disebelah 

dalam kosen pintu. 

 
Foto, Hok Tek Bio, Bogor. 

 
ji zhuang, 脊  樁， ”tiang” wuwungan, 

pasak yang dipasang pada balok wuwung 

untuk memegang genteng wuwung.  

 
Visual Dictionary of Chinese architecture, 120. 

 

 
juan sha, 卷殺, cara penyelesaian ujung 

balok yang siku menjadi lengkungan. 

 
Visual Dictionary of Chinese architecture, 51.  

 
ju gao, 舉高 , ju wu, 舉屋 , menaikkan 

atap, proses menggambarkan pembuatan 

bentuk lengkung pada atap. 

 

ju jia, 舉 架, kemiringan atap, awal cara 

untuk menentukan lengkungan kemiringan 

atap dengan menaikkan gording. Besar 

kemiringan 50%, 70%, 75%, 90% dari 

lebar bentang atap. 
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ju zhe, 舉折, zhe wu, 折屋, melipat atap, 

cara menentukan lengkungan atap, 

awalnya ketinggian wuwungan atap 

ditentukan secara ju gao.  Lalu ditarik 

garis lurus menghubungkan wuwung 

dengan gording ditepi teritisan. Pada titik 

pertemuan garis lurus ini dengan sumbu 

gording pertama (dari atas) diukurkan  

jarak 1/10 total tinggi wuwung. Dari titik 

baru ini ditarik garis lurus baru kearah 

gording tepi teritisan, pada sumbu gording 

kedua (dihitung dari atas) diukurkan lagi 

1/20 ketinggian wuwung, demikian 

berulang terus, hingga gording terahir (xia 

ping tuan). 
Visual Dictionary of Chinese architecture, 126. 

 

 

 

 

 

  

kai ji zhi, 開基址 , wa ji cao, 挖基槽 , 

menggali fondasi, menggali tanah hingga 

tanah keras, kedalaman 4-10 chi (1.28 -

3.20m ), untuk kemudian diuruk kembali 

sambil dipadatkan . 

 

kan chuang, 看窗 , jendela peninjauan, 

jendela rendah yang dapat memberikan 

pemandangan keliling. 

 
 
 
Foto, Xie Dian Gong,  Bandung. 

 
ke chao zhu,搕樔柱, klemp kayu tegak, 

pada tiang kosen pintu . Tempat meletakan 

palang  kayu  pengunci pintu. 
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Kong miao, 孔 廟 , wen miao, 文 廟 , 

klenteng Konfusius, bangunan untuk 

peringatan Konfusius, di Tiongkok dulu 

biasa berdekatan dengan bangunan sekolah 

atau akademi kerajaan. 

 

  

lang, 廊 , selasar, jalanan beratap, 

penghubung antara bangunan, jalur jalan 

dibawah atap teritisan. 

 

lang wu, 廊屋 , bangunan penghubung 

antara bangunan utama pada bangunan 

dengan courtyard. 

 
Foto, Xie Dian Gong, Bandung. 

 
liang , 梁  , balok mendatar yang 

memindahkan beban atap pada kolom, ada 

beberapa variant penamaan sesuai ukuran 

dan fungsi. 

 

lian hua zhu tou, 蓮華柱頭,  xu zhu lian 

hua peng,虚柱蓮華蓬, chui lian zhu,垂蓮

柱 , hulu bunga teratai, tiang tergantung 

( xu zhu ) dengan ujung yang berukiran 

kuncup bunga teratai. 
Foto, Xie Dian Gong, Bandung.  

liao yan fang, 撩檐方 , gording persegi 

berukuran 30X30 fen (96 X 96 cm ?) pada 

teritisan, pengganti gording bulat (bo feng 

tuan). 

 

li jia, 立頰, tiang kosen pintu / jendela.  
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ma tou qiang, 馬頭牆 , die luo shan 

qiang, 叠落山牆 , tembok kepala kuda, 

tembok ampig (kopwand)  bertangga, 

tembok bata biasa lebih tinggi dari atap 

bertujuan mencegah rambatan api bila 

terjadi kebakaran. 
History and development of ancient Chinese 

architecture. 180. 
 

men bo, 門鈸, men huan, 門環, cymbal 

pintu, logam pengetuk pintu. Berbentuk 

lingkaran dan plat logam menempel pada 

daun pintu.  
Foto, Tiao Kak Sie, Cirebon. 
Pada pintu ini tanpa plat logam, hanya bentuk cincin 
besar.  
men lou wu,門樓屋, rumah pintu gerbang 

untuk masuk kedalam persil.  

 
 
 
Foto, Tiao Kak Sie, Cirebon. 

 
men guan, 門關, heng guan, 横關, wo 

guan, 卧關 , batang selot pintu bundar, 

digeser untuk menutup dan mengunci 

pintu. 

 

men zhen, 門砧 , bantalan pintu, bahan 

dari kayu atau batu  dilantai untuk 

dudukan sumbu engsel pintu. 
Foto, Hok Tek Bio, Bogor.  
men zhen xian, 門砧限, istilah gabungan 

anatara men zhen dan di fu( ambang pintu). 
Foto, Hok Tek Bio, Bogor. 

 



 
 
 

17 
 

miao, 廟 , bangunan klenteng untuk 

menghormati leluhur, tokoh utama, dewa, 

harta, alam dsb 

 

ming fu, 明栿, balok ekspos, balok yang 

telah dihaluskan, terlihat dalam ruangan, 

dihiasi dengan indah, kadang juga bentuk 

melengkung ( yue liang ). 
Foto: Klenteng Hok Tek Ceng Sin, Jamblang. 

 
mo jiao fu, 抹角柱, kolom berpenampang 

bujur sangkar dengan sisi  sudut-sudut nya 

ditumpulkan. 

 
Foto, Xie  Dian  Gong,  Bandung. 

 
  

pai, 牌 , papan dengan tulisan, 

digantungkan pada ambang pintu dibawah 

atap. 
Foto, Xie Dian Gong, Bandung. 

 
pai lou, 牌樓, pai fang,牌坊, tiang-tiang 

monumental dilengkapi atap. Tanda masuk 

ke klenteng, kuburan, awal jalan raya, 

jembatan. Bila tanpa atap disebut pai fang. 

Ciri gerbang masuk kesuatu distrik dalam 

sebuah kota. 
Foto,  Hok Tek Bio, Bogor. 

 

  

qiang, 牆, tembok, struktur yang dibangun 

dari tanah, bata, batu, bertujuan menutup 

dinding bangunan atau membagi ruang 

dalam bangunan. 
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qing long, 青龍， naga biru, dipercaya 

bertempat di arah timur, dan berkarakter 

kayu pada 5 unsur alam. 
Foto, Klenteng Hok Tek Bio, Bogor. 

 
qing shui ji, 清水脊, wuwung mendatar 

tanpa hiasan. 

 

que ti, 雀替, bracket pendukung “burung 

gereja” pada sudut pertemuan  balok dan 

kolom. 

 
Foto: klenteng Hok Tek Ceng Sin, Jamblang. 

 
  

ren zi jia, 人字架 , atap berbentuk A, 

dibangun oleh 2 balok kaso panjang miring 

yang bertemu diwuwungnya. 

 

ren zi xuan ding, 人字軒頂, Langit-langit 

bentuk A, pada atap bentuk A yang tinggi 

dibuat  langit-langit duplikat A yang lebih 

kecil. Rangka dibawah atap ini disebut fu 

shui chuan. 

 
Visual Dictionary of Chinese architecture, 139. 

 
 

  


