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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Tema Desain Arsitektur Lokalitas. 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain 

a. Pengertian Arsitektur Lokalitas  

 Arsitektur lokalitas merupakan wujud perkembangan dari post 

modern arsitektur dimana timbul suatu ketidak puasan dimana desain 

dianggap monoton dan biasa saja, sehingga menimbulkan keinginan untuk 

meleburkan langgam yang lama dengan langgam yang baru dimana muncul 

sebuah usaha untuk memunculkan kembali identitas atau ciri kedaerahan 

yang disebut lokalitas yang memunculkan kembali unsur-unsur khusus untuk 

menunjukan identitas karya-karya arsitektur. 

Lokalitas atau kesetempatan ini sangatlah menarik karena 

kelokalitasan melahirkan banyak perbedaan dan kekhasannya masing-

masing dimana hal ini terbentuk dari dimana lokalitas tersebut tumbuh 

ataupun ditumbuhkan. 

Menurut Pangarsa, Prijotomo dan Mumford telah membagi 

kelokalitasan atau kesetempatan dalam berbagai kajian berikut: 

a. Lokalitas tidak identik dengan sejarah, atau mengcopy sebubah 

konstruksi masa lalu, tetapi bagaimana kita harus mencoba mengerti, 

memahami dan kemudian menyikapi secara kritis atau memanfaatkannya 

secara cerdik sehingga menghasilkan sebuah kreasi baru dengan jiwa 

setempt yang bernilai luhur. 
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b. Lokalitas merupakan merupakan bagaimana melihatsebuah tempat yang 

seharusnyaa dimiliki oleh sentuhan khusus atau personl untuk sebuah 

keunikan ataupun keindahan yang tersembunyi. 

c. Lokalitas dalam perkembangannya diharuskan untuk dapat menampilkan 

atau menunjukan keberlanjutan terutama dalam hal material dan 

teknologi, sehingga didapatkan hasil yang berkelanjutan. 

d. Lokalitas harus dapat memperlihatkan bagaimana hubungan bentuk 

dengan nilai-nilai dan cara-cara modifikasi, tafsir ulang dan 

pengintegrasannya dalam arsitektur. 

 

 Manfaat bangunan bertema lokalitas : 

Citra lokalitas juga dapat memberikan manfaat atau pengaruh dalam 

berbagai hal, antara lain: 

a. Bagi perkembangan budaya 

Dalam perkembangan budaya citra arsitektur lokalitas tentunya menjadi satu 

aksen penguat atau pemerkokoh suatu budaya sehingga terlihat jelas 

keberadaan suatu budaya yang dapat dinikmati secara visual bentuk. 

b. Bagi daerah atau lokalitas yang terkait 

Arsitektur lokalitas dapat mengangkat ciri khas yang terdapat pada daerah 

tersebut karena lokalitas memperhatikan unsur lokalitas yang terdapat dan 

potensi pada daerah sekitar. 

c. Bagi dunia arsitektur 

Manfaat bagi dunia arsitektur tentunya akan sangat terasa berdampak 

bagi negara yang memiliki variasi budaya yang beraneka ragam, tentunya 

seperti Indonesia sendiri. Identitas suku Indonesia yang memiliki ciri khas 
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tersendiri baik dari segi kebiasaan ataupun dari segi adat istiadat dan 

bangunan tempat tinggalnya yang berfariasi dari sabang sampai merauke 

sehingga apabila langgam lokalitas diterapkan di berbagai tempat maka 

tampilan arsitekur disetiap penjuru Indonesia akan nampak kaya dan 

berbeda-beda, kontekstual dengan lokaitas setempat.   

 

b. Pengertian Arsitektur Lokalitas Semarang  

Masyarakat jawa menurut Clifford Gerts dikategorisasikan ke 

dalam 3 golongan yakni santri, abangan dan priyayi. Kelompok santri 

digunakan untuk mengacu pada masyarakat Jawa yang mengamalkan 

budaya Jawa dengan sungguh sungguh dan patuh. Kelompok abangan 

merupakan golongan penduduk jawa yang mempratekkan budaya jawa 

dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan kelompok santri 

yang yang lebih kuat dalam pengamalannya dan cenderung mengikuti 

dengan sungguh sungguh kepercayaan adat atau budaya Jawa didalamnya. 

Sedangkan kelompok priyayi digunakan sebagai istilah orang yang memiliki 

tingkat sosial yang lebih tinggi dan sering disebut juga dengan kaum 

bangsawan. 
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Arsitektur Lokalitas Semarang, merupakan perkembangan dari 

arsitektur jawa yang terpengaruh budaya Jawa dan kota Semarang yang 

terletak di pantai utara pulau Jawa, yang terkenal dengan istilah masyarakat 

pesisir atau kota pesisir. Tak dapat dipungkiri bahwa arsitektur jawa pesisir 

ini disebabkan oleh unsur unsur tradisi dari Jawa Hindhu yang merupakan 

cikal bakal dari budaya Jawa. Jika dilihat dari karakter masyarakat pesisir 

sendiri termasuk karakter masyarakat campuran hal ini nampak pada tipologi 

bangunannya yang memiliki ciri khusus dan memiliki tipologi campuran 

antara budaya Jawa dan budaya nasional (umum). Dari karakter ini dapat di 

golongkan Budaya Jawa yang masuk dalam golongan Abangan merupakan 

golongan penduduk jawa yang mempratekkan budaya jawa dalam versi yang 

lebih sinkretis bila dibandingkan dengan kelompok santri yang yang lebih kuat 

Skema 19. Skema Golongan Budaya Jawa 

Sumber diolah dari : buku The Religion of Java 
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dalam pengamalannya dan cenderung mengikuti dengan sungguh sungguh 

kepercayaan adat atau budaya Jawa didalamnya. 

 

5.1.2. Studi Preseden 

Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus, Ganjuran Jogjakarta 

 

 

 

 

Gereja HKTY Ganjuran adalah sebuah bangunan Gereja Paroki 

di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada di Bambanglipuro, Jl. 

Ganjuran, Sumbermulyo, Kec. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakart. 

Berawal dari kebutuhan tempat ibadah bagi para karyawan 

pabrik gula dan masyarakat sekitar Ganjuran sehingga mendorong 

dibangunnya sebuah gedung gereja. Hal ini menunjukan bahwa 

keluarga Schmutzer tidak hanya memikirkan kesejahteraan 

masyarakat dalam bentuk ekonomi saja, namun juga perkembangan 

iman kekatolikan. Sebagai seorang Belanda yang jatuh cinta pada 

budaya jawa, Schmutzer memiliki keinginan membuat sebuah gereja 

dengan corak Jawa.  

Gambar 46. Gereja HKTY Ganjuran, Yogyakarta 

Sumber diunduh dari : semarangkota.com 
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Pada waktu itu, inkulturasi dalam gereja Katolik belum menjadi 

sebuah hal yang lumrah, namun Schmutzer sudah mulai membangun 

gereja dengan memasukan unsur budaya Jawa. Pembangunan 

gereja Ganjuran menjadi sejarah yang penting bagi proses inkulturasi 

budaya Jawa dalam iman kristiani 

 

 

 

 

 

Gambar 47. Ornamen nanas pada Gereja Ganjuran melambangkan makna 
perjuangan dalam kehidupan 

Sumber diolah dari : Film Dokumenter “Seeing Jesus In Javanese Face” 
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Gambar 49 

Umpak terbuat dari batu andesit sebagai 

lambang keagungan dan keabadian 

dalam bentuk ornament bunga teratai 

Sumber diolah dari : Film Dokumenter “Seeing 

Jesus In Javanese Face” 

 

Gambar 48 

Pola lantai jawa dalam gereja HKTY Ganjuran, bagian luar 

berbentuk lurus rapi dan didalam berbentuk menyilang yang 

memiliki makna dalam satu keluarga pasti terdapat perbedaan, 

tetapi tetap manis dan teratur 

Sumber diolah dari : Film Dokumenter “Seeing Jesus In Javanese 

Face” 

Gambar 50 

Atap Brunjung yang ke empat dudurnya mengarah ke satu 

arah dan satu titik yang memiliki makna Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 

Sumber diolah dari : Film Dokumenter “Seeing Jesus In 

Javanese Face” 

 

Gambar 51 

Ornamen usuk peniyung menghiasi langit-langit di gereja HKTY 

Ganjuran. Ornamen tersebut menyebar keseluruh penjuru 

menggambarkan agar keindahan surgawi dapat menyebar 

keseluruh umat yang ada dibawahnya. 

Sumber diolah dari : Film Dokumenter “Seeing Jesus In 

Javanese Face” 
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 Terdapat sebuah relief pada altar tersebut yang 

menggambarkan pepohonan, bunga-bunga, tiga burung pemakan 

bangkai dan dua rusa yang sedang minum dari sumber air yang 

memancarkan tujuh aliran air. Terdapat juga dua buah patung 

malaikat dengan corak jawa dalam posisi menyembah. Selain altar 

yang dibuat dengan corak jawa, ada dua buah relief di kanan dan kiri 

gereja dengan bentuk relief Hati Kudus Yesus dan relief Ibu Maria. 

Relief Hati Kudus Yesus digambarkan sebagai raja Jawa yang 

bertahta di singgasana, sedangkan Relief Ibu Maria digambarkan 

sebagai ratu Jawa yang sedang menggendong Yesus yang masih 

kecil.  

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan konsep dan teori diatas maka beberapa hal yang 

berkitan yang tentunya mampu diterapkan dalam fungsi kompleks Gereja 

Katholik Paroki Mijen adalah sebagai berikut : 

a. Inkulturasi  aksen lokal rumah tradisional Jawa yaitu Rumah Joglo 

diterapkan kedalam desain yaitu tentang penjelasan dan arti dari setiap 

bagian bangunan rumah joglo, misalnya atap rumah joglo yang 

melambangkan keTuhanan Yang Maha Esa. 

b. Gereja yang mengadopsi 2 budaya dalam Ritus Misa Perayaan Ekaristi 

yaitu Perayaan Ekaristi dengan bahasa Nasional (bahasa Indonesia) 

dan Bahasa Jawa. 

c. Penggunanaa Material yang bercirikan alam dan aksen estetis yang 

dapat mendukung citra lokalitas yang bisa diterapkan bagi desain 
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bangunan yakni seperti atap material sirap, batu bata ekspose, bambu, 

dan kayu sebagai elemen pada bangunan 

d. Aksen tradisional daerah liturgis yang dapat melambangkan tentang 

kehidupan flora fauna dan diterapkan sebagai aksen pemanis dalam 

bangunan. 
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5.2 Kajian Teori Fokus Kajian Kenyamanan Akustik pada Bangunan Gereja 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Gereja merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah bagi 

umat Katholik. Menyembah, Memuliakan Tuhan dan mendengarkan pesan 

Tuhan melalui Pastor merupakan esensi dari sebuah perayaan Liturgi. Liturgi 

dalam gereja selalu diawali dengan pujian dan penyembahan dengan 

berbagai macam instrumen pengiring, mulai dari organ hingga alat musik 

tradisional. Setelah bagian tersebut dilanjutkan dengan pesan dari pemimpin 

perayaan Liturgi yaitu Khotbah, dan diakhiri dengan penutupKegiatan yang 

dilakukan berupa doa dan juga nyanyian yang membutuhkan dan harus 

diperhatikan pada kenyamanan pada sistem akustik, dimana hal ini sangat 

dibutuhkan untuk memberikan rasa nyaman kepada umat dan juga petugas 

liturgi.  

Terdapat regulasi tentang tingkat kebisisngan di tiap kategori kota. 

KATEGORI Siang (dB) A Malam (dB) A 

Pusat Kota  40 30 

Pinggiran Kota 45 35 

Dalam Kota 50 35 

 

 

 

Tingkat Bunyi Durasi per hari 

90 dB 8 jam 

92 dB 6 jam 

95 dB 4 jam 

97 dB 3 jam 

Tabel 36. Batas Kebisingan Pada Kota 

Sumber : Introduction to Architecture Science 
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100 dB 2 jam 

105 dB 1 jam 

110 dB 30 menit 

115 dB 15 menit 

 

 

 

Kenyaman Akustik didalam Gedung Gereja sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. 

Yaitu faktor Pastor jika berkhotbah (speach) dan Nyanyian dalam Perayaan 

Liturgi (music). Sebelum Konsili Vatikan II pada Ritus Misa Tridentine bahasa 

yang digunakan adalah menggunakan bahasa latin. Hal ini berdampak pada 

Nyanyian yang digunakan dalam perayaan Liturgi, yakni menggunakan lagu 

lagu Gregorian. Lagu gregorian memiliki ciri khas yaitu : memiliki lagu dengan 

bercirikan bersuara satu, dan hanya dinyanyikan oleh tim koor yang bertugas. 

Peran umat utk ikut menyanyikan tidak terlalu dipentingkan. 

Setelah muncul konsili Vatikan II yang muncul dalam dekrit  Orientalium 

Ecclesiarum yang memunculkan budaya setempat didalam perayaan 

Liturgisnya, memunculkan nyanyian yang membutuhkan peran umat untuk 

bernyanyi bersama. Oleh sebab itu kenyamanan akustik pada bangunan di 

gereja diciptakan untuk mendukung pesan dari pemimpin perayaan Liturgi 

yaitu Khotbah. 

Pengendalian bunyi di dalam bangunan gedung gereja perlu mendapatkan 

pemahaman  akan perilaku perambatan bunyi di dalam bangunan gereja. 

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pengendalian bunyi didalam bangunan 

gedung gereja yaitu : 

  

Tabel 37. Batas Pendengaran Manusia 

Sumber : U. S. Government – Occupational Safety and Health Act 
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1. Perilaku Bunyi didalam Ruang Gedung Gereja 

 Pemantulan Bunyi 

Terjadinya pemantulan bunyi didalam ruang tertutup dapat 

ditujukan untuk menyebarkan bunyi secara merata dan 

menambah tingkat keras bunyi. 

 Pemantulan Aksial (Axial) 

Gelombang bunyi mengenai permukaan dan segera 

dipantulkan kembali dengan kuat ke permukaan yang tepat 

sejajar di depannya. 

 

 

 

 Pemantulan Tangensial (Tangential) 

Pemantulan ke arah berlawanan 180º terjadi secara 

horisontal dan menyentuh ke 4 elemen pembatas. 

Gambar 52. Pemantulan Bunyi Aksial 

Sumber : dokumen Pribadi 
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 Pemantulan Obliq (Oblique) 

Pemantulan ke arah berlawanan 180º dan terjadi secara 

meruang dan menyentuh ke enam pembatas ruang. 

 

 

 

 Pemantulan ini berpengaruh pula dengan kualitas pemantulan 

dengung (reverberation) yang ditentukan oleh reverberation time 

waktu dengung. 

  

Gambar 53. Pemantulan Bunyi Tangensial 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 54. Pemantulan Bunyi Obliq 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Fungsi Ruangan Volume Ruang (m3) Waktu Dengung  (detik) 

Kantor 
30 0,5 

100 0,75 

Ruang Konferensi 
100 0,5 

1000 0,8 

Studio Musik 
500 0,9 

5000 1,5 

Gereja 
500 1,5 

5000 1,8 

 

 

 Penyerapan Bunyi 

Terjadinya gelombang bunyi yang terpantul pada bidang 

pembatas, pada suatu keadaan tertentu juga dapat menyerap 

sebagian energi bunyi yang datang. Hal ini tergantung pula pada 

keadaan permukaan bidang pembatas (kerapatan / kepadatan) 

dan jenis frekuensi bunyi yang datang. 

 

Material Bangunan Koefisien Serap pada Frekuensi 500 Hz * 

LANTAI 

Semen 0,015 

Semen dilapis keramik 0,01 

Semen dilapis karpet tipis 0,05 

Semen dilapis karpet tebal 0,14 

Tabel 38. Kesesuaian waktu dengung menurut fungsi ruangan 

Sumber : McMullan (1991) 
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Semen dilapis kayu 0,10 

DINDING 

 

Batu bata plester halus 0,02 

Batu bata plester kasar 0,01 

Batu bata ekspose 0,06 

Papan kayu 0,10 

Kolom beton dicat 0,04 

Kolom beton tidak dicat 0,06 

Tirai kain tipis / sedang / tebal 0,11 / 0,49 / 0,55 

Kaca halus 0,01 

Kaca kasar / buram 0,04 

PLAFON 

 

Beton dak 0,015 

Eternit 0,17 

Gipsum 0,05 

Alumunium 0,01 

FURNITUR DLL 

 

Kursi kain 0,60 

Kursi plastik 0,01 

Udara 0,007 ** 

Manusia 0,46 
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*) Frekuenzi 500 Hz dipakai sebagai rata rata koefisien serap material pada 

umumnya 

**) Khusus Udara dihitung pada frekuensi 2000 Hz 

 

 

2. Penyebaran Bunyi Secara Merata 

Tingkat kebisingan jika telah dapat dikendalikan, maka pengendalian 

kualitas bunyi dalam hal ini adalah penyebaran bunyi yang diingankan 

secara merata. Penyebaran bunyi secara merata didalam ruang harus 

diikuti dengan tingkat keras dan kejelasan yang cukup. Penyebaran bunyi 

dari sebuah sumber bunyi dalam gedung gereja dalam hal ini adalah panti 

umat, panti imam, dapat dilakukan dengan perambatan bunyi secara 

langsung dan melalui pemantulan. Pada jarak tertentu ketika bunyi sudah 

melemah perlu ada perkuatan keras bunyi yang diterima melalui 

pemantulan. Elemen pembatas ruang yang potensial memberikan 

pantulan adalah dinding dan plafon. 

 

 

Tabel 39. Koefisien Serap Beberapa Material bangunan yang banyak digunakan di Indonesia 

Sumber :Mediastika, Christina E. (2009) 

Gambar 55. Plafon Pemantul yang bertrap dan dinding pada Gereja Gembala 
Baik,  Batu 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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5.2.2. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

 Kenyamanan akustik pada bangunan gereja dapat diciptakan 

berdasarkan material yang digunakan. Untuk menerapkan permasalahan 

desain tersebut perlu mencakup hal-hal sebagai berikut: 

• Aspek Akustik 

a. Gedung Gereja sangat perlu diperhatikan pada sisi akustiknya. Oleh 

sebab itu maka material yang digunakan juga perlu diperhatikan 

untuk menciptakan kenyamanan pada suatu ruangan. 

b. Selain interior agar memaksimalkan suara yang sedang terjadi, 

maka perlu ditampilkan pula aspek eksterior juga menggunakan 

material akustik pemantul sehingga bisa meminimalisir suara yang 

terjadi dari lingkungan luar sehingga tercipta kekhusukan dalam 

beribadah 

•Aspek Teknologi  

Material yang digunakan, dalam aspek teknologi juga perlu 

diperhatikan untuk menunjang sistem akustik didalam ruangan. Seperti 

teknologi ampli untuk mengatur sumber suara dan pengeras suara untuk 

output dari sumber suara, sehingga bisa mengatur sistem akustik pada 

gedung gereja 

• Aspek Eksterior 

 Bangunan gedung gereja memerlukan bentuk fisik yang dapat 

menarik perhatian pengunjung terlebih menekankan unsur lokalitas. 

Selain itu juga menggunakan material pemantul suara sebagai material 

eksterior supaya suara kebisingan dari lingkungan sekitar tidak dapat 

masuk ke dalam gedung gereja. 
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• Pengolahan Tapak 

Untuk menunjang sisi kenyamanan pada bangunan, perlu 

diperhatikan pada lokasi tapak karena untuk menanggulangi timbulnya 

kebisingan yang terjadi dilingkungan. 

  


