sebuah bangunan seperti pelataran tempat
menjemur padi; atau susunan komponen bangunan
dengan batas-batas yang dapat dilihat, seperti
halnya ubin. (Lihat: Maaiveldt, Ruang, dan Ubin)
LAPIK
Alas suatu benda, disebut juga pedestal. Lapik pada
arca yang berhiaskan pahatan kelopak bunga teratai
sebagai simbol kesucian dalam agama Budha dan
Hindu disebut padmasana. (Lihat: Alas).
LAPISAN PENGERASAN
Lapisan tanah buatan pada bagian bawah pondasi
bangunan berupa tanah campuran yang dipadatkan
untuk meningkatkan daya dukung terhadap
bangunan. Campuran ini bisa terdiri dari pasir,
pecahan bata, lempung, atau batu-batuan.
Disebut juga tanah pengerasan.
(Lihat: Pondasi)
LEMBING
Senjata penusuk mirip tombak berupa tongkat kayu
berujung runcing yang dipakai dengan cara
melempar. Lembing terdiri dari batang lembing
dan mata lembing, tingginya tidak melebihi
ukuran tinggi manusia. Lembing yang panjangnya
melebihi tinggi manusia disebut tombak. Mata
lembing atau tombak dapat terbuat dari batu, kayu,
logam, atau tulang yang diikatkan pada bagian
ujung sebagai penusuk. Bilah mata lembing
umumnya memiliki dua tajaman bahkan sering
dibuat bergerigi atau berkait. Lembing yang
dihubungkan dengan tali disebut harpun.
LENCANA
Hiasan dada berupa kalung yang digantungkan
pada leher atau dikaitkan pada baju. Lencana
biasanya dibuat untuk memperingati suatu
peristiwa, mewakili simbol-simbol keagamaan,
atau tanda dari anggota kelompok tertentu bagi
pemakainya. (Lihat: Lambang dan Medali)
LEPA
Disebut juga plester, yaitu lapisan pelindung
dinding yang terbuat dari campuran semen, kapur,
atau pasir. Sejenis lepa yang ditemukan pada
bangunan candi sebagai pelindung relief disebut
bajralepa. Lepa yang terbuat dari tanah disebut
daub.
LESUNG
Perkakas menumbuk yang memiliki lubang lonjong
memanjang di bagian atas. (Lihat: Lumpang dan
Palung)
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LIANG LAHAT
Lubang tempat menguburkan manusia.
(Lihat: Kuburan)
LIMBAH
Sampah sisa industri atau kegiatan manusia yang
tidak digunakan lagi. (Lihat: Sampah)
LINGGA
Lambang dewa Siwa dalam agama Hindu
berbentuk kemaluan lelaki (phallus). Lingga terdiri
atas tiga bagian, yaitu bagian dasar berupa segi
empat disebut brahmabhaga, bagian tengah
berbentuk segi delapan disebut wisnubhaga dan
bagian puncak berbentuk bulat panjang disebut
siwabhaga. Walaupun jarang ditemukan, pada
lingga acapkali dipahatkan
juga wajah dewa Wisnu,
Brahma, Siwa, atau dewadewa lain yang
berhubungan dengan
pemujaan Siwa. Dari
jumlah wajah yang
dipahatkan, lingga dapat
dibedakan atas lingga
ekamukha, berwajah satu;
lingga dwimukha,
berwajah dua; lingga
trimukha, berwajah tiga;
atau lingga caturmukha, berwajah empat.
Pada umumnya lingga terbuat dari batu dan
diletakkan di atas yoni pada ruang dalam bangunan
induk candi.
Lingga yang hanya mempunyai dua bagian saja,
yaitu wisnubhaga dan siwabhaga serta tidak
dilengkapi dengan yoni disebut lingga semu.
Lingga semu tidak pernah ditemukan bersama yoni,
tetapi lebih banyak digunakan sebagai tanda batas
atau tanda suatu kawasan yang disucikan.
(Lihat: Yoni)
LINTEL
Batang kayu atau blok batu yang terletak di bagian
atas ambang pintu. Pada bangunan candi biasanya
berupa relief yang ditempatkan di bagian atas pintu
atau penampil bangunan candi. (Lihat: Pintu)
LOCHET (Ing.)
Hiasan kepala yang disisipkan di antara ikatan
rambut. Bentuknya memanjang berupa batang
berujung runcing.
LONTAR
Tanaman dari keluarga palem (Borasus flabellifer)
yang daunnya dimanfaatkan sebagai media tulis
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(seperti halnya kertas) yang digunakan dengan cara
mengguratnya. Naskah pada daun lontar disebut
keropak. Lontar dikenal juga dengan nama rontal
atau siwalan.
LORONG
Jalan sempit yang diapit oleh tembok atau tebing
formasi alam. Lorong juga dipakai untuk menyebut
jalan yang terletak di antara deretan rumah.
(Lihat: Pagar)
LUBANG
Cekungan dalam pada permukaan tanah, formasi
alam, atau benda yang tidak diikuti dengan
penembusan. Nama lainnya liang.
LUKISAN DINDING
Lukisan yang dibuat pada permukaan dinding
tebing atau bangunan. Lukisan dinding sering
dijumpai pada gua, ceruk, tebing atau ruanganruangan dalam kuburan dan gedung. Bahan
pewarna yang digunakan dapat terbuat dari oker,
cat, arang, atau pigmen. Bentuk-bentuk yang
digambarkan pada umumnya manusia, hewan,
tumbuh-tumbuhan, lambang, bentuk-bentuk
abstrak, pemandangan, atau benda-benda tertentu.
Lukisan dinding yang digambarkan pada gua
disebut lukisan gua, sedangkan yang dilukiskan
pada dinding bangunan disebut mural.
(Lihat: Fresko, Mosaik, Oker, dan Pigmen)
LUMBUNG
Bangunan khusus untuk menyimpan padi atau
bahan pangan lainnya. Pada umumnya terbuat dari
kayu atau bambu dan berdiri di atas tiang-tiang
berjumlah empat atau lebih. Lumbung hanya
memiliki satu pintu yang letaknya berada dekat
atau menjadi bagian dari atap. Di daerah-daerah
tertentu ada lumbung yang tidak berupa bangunan
melainkan hanya berupa ruangan yang menyatu
dengan rumah tinggal pemilik, yaitu pada bagian
atap di bawah genteng.
LUMPANG
Alat tumbuk berupa benda yang memiliki lubang
berbentuk bulat cekung pada permukaannya.
Lumpang dibuat dari
batu atau kayu dan
digunakan bersama
dengan alu. Khusus
lumpang yang
lubangnya lebih dari
satu sering disebut
batu dakon. (Lihat:
Alu dan Lesung)

M
MAAIVELDT (Bld.)
Lantai tanah kuno yang tertimbun di bawah
permukaan tanah sekarang. Maaiveldt dihubungkan
dengan bukti kehadiran pemukiman kuno dan oleh
karena itu banyak mengandung temuan arkeologi
dari masa yang diwakilinya. Nama lainnya ialah
subsurface. (Lihat: Lantai)
MAHKOTA
Hiasan kepala serupa topi
yang dipakai oleh raja atau
ratu sebagai lambang
kekuasaan, umumnya terbuat
dari logam.
Sejenis mahkota yang
dilingkarkan pada kepala dan
terbuka bagian atasnya
disebut diadem atau tiara.
(Lihat: Topi)
MAHKOTA ATAP
Puncak bangunan, sering dibentuk sebagai hiasan
atau diberi hiasan. Mahkota atap pada masjid
disebut momolo, memolo, atau mustoko dan
biasanya terbuat dari gerabah. (Lihat: Kemuncak)
MAKARA
Hiasan berbentuk ikan berkepala gajah yang
dimaksudkan sebagai penolak bala. Sering
dijumpai pada bangunan candi, khususnya pada
pipi tangga, gapura, pintu, relung, dan pancuran air
sebagai hiasan. (Lihat: Kala dan Pancuran)

MANIK-MANIK
Butiran-butiran kecil yang terbuat dari biji-bijian,
kulit telur, merjan, kerang, tulang, gading, kaca,
logam, atau batuan yang diberi lubang dan diuntai
sebagai perhiasan. Manik-manik berwarna merah
kecoklatan atau jingga kusam berukuran relatif
kecil sering disebut mutisala. (Lihat: Perhiasan)
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