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san shui, 散水， alas air, bagian dari 

fondasi  yang ditutupi lapisan miring batu 

atau bata. Dari tepi platform, tembok 

kearah permukaan tanah sekeliling. 

Bertujuan menjauhkan air hujan dari kaki 

bangunan. 
Visual Dictionary of Chinese architecture,68. 

 

shan, 山 , shan qiang, 山牆 , tembok 

berbentuk gunungan, kopwand, ampig, 

bagian atas tembok  berbentuk sudut   

puncak pada atap pelana. 

 
Foto, Hok Tek Bio, Bogor. 

 
shanbei, 苫 背 , adukan dasar, adukan 

untuk pemasangan genteng atap, terdapat 

diatas lapisan langit-langit atap (ban zhan). 

 
 
History and development of ancient Chinese 
architecture, 190. 

 
sheng long, 升龍, naga bangkit, naga yang 

sedang mendaki dipakai pada lukisan dan 

ukiran. 

 

shi diao, 實雕， ukiran dangkal, hiasan 

yang dibubuhkan pada komponen 

bangunan mengikuti bentuknya. 

 

shi zi, 狮子, singa batu, ukiran sepasang 

singa batu ditempatkan dimuka klenteng, 

atau gedung-gedung besar. 

 
 
Foto, Hok Tek Bio, Bogor. 
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shi zha, 石扎 , material campuran batu 

kerikil, prcahan tembikar, bata, diuruk 

bertahap kedalam galian tanah kemudian 

dipadatkan, digunakan untuk membuat 

pondasi  bangunan. 

 

shuang shan ban men, 雙扇版門, pintu 

kayu 2 daun yang berukuran  sama. 

 
 
 
Foto, Hok Tek Bio, Bogor. 

 
shun fu chuan, 順栿串, balok pengikat 

mendatar antara dua kolom. Terpasang 

sejajar dan dibawah balok utama, untuk 

memperkaku dan mengurangi pergerakan. 

 
Foto, klenteng Hok Tek Ceng Sin, Jamblang. 

 
shu zhu, 蜀柱, tiang pendek, tiang tengah 

utama (king post) pendukung wuwung, 

berpijak pada tengah balok ping liang . 

 
 
Foto, Tiao Kak Sie, Cirebon. 

 
Song dai jian zhu fen lei, 宋代建築分纇, 

klasifikasi bangunan pada dinasti Song 

pada Ying zao fa shi. Menurut skala dan 

mutu bangunan ada 7 kelompok: dian ge 

(bangunan type dian tang), men lou wu 

(rumah gerbang), lang wu (bangunan 

samping), chang xing san wu (rumah 

biasa ), yin fang wu ( bangunan militer). 
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 Menurut katagori standard ruang: diang 

ge, ting tang (rumah tinggal, termasuk 

tang wu, ting wu, men lou wu), yu wu 

( termasuk lang wu, chang xing san wu , 

ying fang wu ). 

Menurut struktur bangunan: dian tang, ting 

tang. (lihat gambar di bagian ahir lampiran 

1) 

si, 寺，fo si, 佛寺，klenteng Budis, biara 

para rahib Budis, Berawal ketika 

masuknya agama Budha ke Tiongkok pada 

masa dinasti Han, para pewarta tinggal di 

wisma kerajaan yang disebut Si. 

 

si he yuan, 四合院. courtyard, suatu type 

rumah tradisionil Tionghoa dengan  

bangunan keliling pada kempat sisi yang 

menghadap taman di tengahnya. 

Umumnya bersumbukan utara –selatan. 

 
 

 
suo zhu, 梭 柱 , kolom melembung 

cembung, biasa pada daerah 1/3  tinggi 

 
 
 
 
Foto, Xie Dian Gong, Bandung. 
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tai, 台, platform  bagian permukaan tanah 

yang ditinggikan dengan dibatasi dinding  

penahan disekelilingnya, kadang 

dilengkapi dengan balustrade. Ketinggian 

menuruti hirarki peruntukan bangunan. 

Istana kaisar dengan tai tertinggi.  

Bermanfaat juga untuk mengurangi 

rambatan kapiler air tanah yang mencapai 

lantai bangunan. 
Foto, Xie Dian Gong, Bandung. 

 

tai liang, 抬  粱  , balok pendukung, 

konstruksi kolom dan balok(colum and 

beam). Sistim rangka konstruksi yang 

menempatkan balok diatas kolom tersusun 

berulang, sehimgga  mencapai wuwung 

(nok). Bentuk dasar konstruksi ruang 

dengan 4 buah kolom. 

 

tang, 堂 ， ruang utama (hall) suatu 

bangunan utama, dengan skala lebih kecil 

dari jenis dian. 

 

tao jian,套間，ruang penghubung antara 

ruang utama (zheng fang) dan  ruang 

samping kecil (er fang). 

 

tian hua, 天 花 , langit-langit ruangan, 

penutup rangka konstruksi atap, sering 

diberi hiasan. Juga bermanfaat melindungi 

terhadap perubahan suhu udara dan cuaca. 

 

tian jing,  天井, bagian atap yang terbuka 

diatas suatu halaman kecil yang dikelilingi 

bangunan pada bangunan type si he yuan. 

courtyard. 
Foto, Xie  Dian  Gong,  Bandung. 
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ting, 廰 , ruang keluarga ( living room), 

kantoran resmi. 

 

ting tang, 廰 堂 , type rumah tinggal, 

berukuran kecil tingkatan lebih rendah  

dari type dian tang 殿堂 . Bahan harus 

mengunakan balok kelas  III – IV menurut 

klasifikasi cai fen shi  材份制 . 

Visual Dictionary of Chinese architecture, 147. 
  

( gambar perbesaran pada halaman terahir lampiran 1) 

ting tang liang fu, 廰堂梁栿, balok kayu 

yang digunakan untuk bangunan type ting 

tang, biasanya berukuran lebih kecil dari 

pada balok-balok bagi bangunan type dian 

tang, 

 

tu di miao, 土地廟, klenteng bumi, tempat 

menghormati dewa bumi mengikuti 

kepercayaan masyarakat setempat  

 
 
Foto, Hok Tek Bio, Bogor. 
 
Embah Bogor dan Eyang Raden Suryakencana Winata 
Mangkubumi . 

 

 
tuo feng, 駝峰, pundak unta, klos  kayu 

terletak diatas balok, memikul balok 

diatasnya. Diberi rupa-rupa nama sesuai 

bentuknya.   

 
Foto, Xie Dian Gong,  Bandung. 

 




