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BAB 5 

KAJIAN TEORI 

 

 

5.1.  Kajian teori penekanan desain: simbolisme Kristen pada 

bangunan krematorium. 

5.1.1. Interpretasi dan elaborasi penekanan desain 

Simbolisme18 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perihal 

pemakaian simbol (lambang) untuk mengekspresikan ide-ide (misalnya 

sastra atau seni). Simbol adalah suatu lambang (sign), bentuk atau objek 

yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu. Tentunya suatu simbol 

atau lambang melewati suatu proses untuk menghasilkan makna sesuai 

dengan zaman, budaya, dan agama. Dalam semiotika yaitu ilmu arti sebuah 

lambang dan bagaimana lambang tersebut digunakan dikenal dua istilah 

yaitu penanda (signifier) dan yang ditandai (signified). Penanda dapat 

                                            

 

 

 

18  Simbolisme juga dikaitkan dengan gerakan seni sastra dan seni rupa yang muncul 
pada akhir abad 19 di Eropa yang melawan konsep naturalisme dan realisme. Tokoh 
simbolisme misalnya Charles Baudelaire, Gustav Klimt dan Caspar David Friedrich. 
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diinterpretasikan sebagai suatu yang dapat dirasakan dengan panca indera 

misalnya dilihat, disentuh dan diraba dan yang ditandai sebagai suatu 

konsep tergantung dari latar belakang budaya atau agama. Semiotika juga 

berkembang diaplikasikan pada ilmu arsitektur. 

Charles Jencks19, berpegang bahwa bahasa adalah bagaimana kata-kata 

dapat dipilih untuk memainkan peran tertentu dalam struktur bahasa. Jika 

arsitektur dapat dianalogikan sebagai bahasa maka kata-kata tersebut 

disubstitusikan dengan kode visual yang seperti konsep di atas digunakan 

berdasarkan zaman dan budaya setempat (juga agama).  

 Komponen semiotika menurut teori Jencks dapat diilustrasikan dengan 

segitika komponen yaitu hubungan antara pemikiran (thought), simbol dan 

rujukan (referen). Secara sederhana dan logis, pemikiran yang merupakan 

isi, makna yang dinyatakan dalam simbol meliputi bentuk, bahasa dan 

penanda. Di sisi lain pemikiran terhubung dengan rujukan atau persepsi 

yang ingin ditampilkan atau persepsi yang didapatkan lewat simbol. Oleh 

karena itu simbol juga dapat menimbulkan persepsi dan memberikan 

                                            

 

 

 

19  Charles Jencks dikenal sebagai pencetus post-modern arsitektur pada tahun 
1980an. Beliau mediskusikan pergeseran paradigma arsitektur dengan menulis 
buku The Language of Post-Modern Architecture.  
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makna. Walaupun dapat diperdebatkan bahwa tiga komponen tersebut sulit 

dibedakan tahapannya namun dalam laporan ini penulis beranggapan 

bahwa pemikiran mengawali penggunaan simbol dan persepsi yang 

dihasilkannya. 

 

Skema 27. Segitiga semiotika 
Sumber: dokumen pribadi. 
 

 

 

Diaplikasikan dalam bangunan Krematorium dengan ciri khas Kristen maka 

konsep, simbol dan persepsi yang ingin diciptakan, digunakan dan 

dirasakan direncanakan dalam batasan konsep  Kristen. Simbol-simbol 
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yang digunakan dalam konsep Kristen diambil dari Kitab Perjanjian Lama20, 

Perjanjian Baru21 dan terus berkembang dalam sejarah Gereja22.  

 

5.1.1.1. Segitiga unsur perancangan arsitektur: bentuk, fungsi dan 

makna 

Apakah makna bersifat independen dalam dalam perancangan arsitektur? 

Dan apakah karya dapat disebut karya arsitektur jika tanpa makna? 

Tentunya kita semua mengenal tiga ungkapan Vitruvius bahwa bangunan 

harus dibuat mengacu pada  kekokohan, kegunaan dan keindahan (firmitas, 

dan venustas) dimana hampir semua arsitektur mengamininya. Uniknya, 

menurut Purnama Salora, ungkapan ini diterima begitu saja tanpa pengkaji 

ulang secara kritis atau diidentifikasi tanpa menambahkan cara-cara untuk 

membuatnya operasional. 

                                            

 

 

 

20  Merujuk pada kebudayaan pra-Israel dan Israel. 
21  Merujuk pada pelayanan Yesus Kristus, masa gereja mula-mula hingga kematian 

Rasul Yohanes di akhir abad pertama. 
22  Merujuk pada masa Gereja mula-mula hingga masa kini. Seringkali terjadi saling 

pengaruh antara bentuk arsitektur Kristen dan agama lain misalnya Islam contohnya 
pengaruh kubah pada Gereja dan Masjid. 
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Arsitek lain bernama David Smith Capon yang memegang filsafat 

strukturalisme23 mengemukakan bahwa semua subjek termasuk arsitektur 

perlu dikategorikan. Capon mengusulkan kategori primer arsitektur yaitu 

fungsi, bentuk dan makna serta kategori sekuder yaitu konteks, 

pengandaian dan kehendak, sehingga seolah-olah komponen estetika telah 

melebur pada unsur-unsur primer.  

Dua kategori tersebut berfungsi sebagai berikut: pertama berpasangan dan 

unsur primer harus ada meskipun kepentingannya dapat bervariasi. Jika 

salah satu unsur tidak ada maka hal tersebut tidak bisa disebut karya 

arsitektur. Kedua, Unsur tersebut saling berfungsi secara diagramatis 

dalam rotasi melalui perubahan (lihat skema di bawah) dimana aspek fungsi 

selalu dipengaruhi oleh budaya partikular dan konteks alam. Aspek bentuk 

selalu mengandung di dalamnya struktur yang mengakomodasi fungsi dari 

zonasi. 

                                            

 

 

 

23 Filsafat strukturalisme menyatakan bahwa kehidupan manusia di dunia selalu memiliki 
memiliki landasan struktur dasar 
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Skema 28. Rotasi aspek fungsi, bentuk dan makna. 
Sumber: The Ever-rotating Aspects of Function – Form – Meaning in 

Architecture. 2012 

 

Menurut Capon, semua karya arsitektur harus dimulai dari aktivitas sebagai 

generator dimana sebua karya tanpa mampu memuat fungsi aktivitas hanya 

dapat dikatakan sebagai karya patung. Segala aktivitas  selalu memiliki 

jenis pergerakan tertentu baik secara linear atau kolektif. Pergerakan 

aktivitas tersebut harus tunduk pada struktur zonasi yang ditata. Struktur 

zonasi tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk ruang yang memilik 

pelingkup  yaitu bidang vertikal dan bidang horizontal (tiga dimensi 

terbentuk) sehingga dalam aspek formal, struktur bangunan dan konstruksi 

sudah masuk di dalamnya.  
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Bentuk yang spesifik yang mengakomodasi ruang untuk aktivitas tertentu 

tentunya terikat untuk menunjukkan suatu ekspresi yang dapat 

diinterpretasikan manusia (pengamat) baik wujud makro hingga detail. 

Adanya interpretasi berbagai pengamat didasarkan pada kontekstualisasi 

kolektif dan pribadi yang terintegrasi dengan budaya dan tentunya 

beragam. Jika interpretasi ini dilanjutkan hingga mencapai kesepakatan 

maka akan timbul makna baru yang berbeda dengan makna awal. Dapat 

dinyatakan proses operasional ini dapat berjalan terus tanpa henti. 

Kesimpulannya, makna awal perlu di re-kontekstualisasi untuk menciptakan 

makna baru dimasa depan dan karya arsitektur tersusun atas fungsi, bentuk 

dan makna. 

 

5.1.1.2. Tiga makna dalam perancangan: simbolik, ikonik, dan indeksikal 

Semiotika yang juga berangkat dari filsafat strukturalisme, selain oleh 

Charles Jencks, juga dikenalkan oleh Charles Sanders Pierce (1839-1914) 

di Amerika. Para ahli semiotik baik Pierce dan Saussure sepakat bahwa 

makna tidak timbul pada subjek atau objek namun pada relasi yang timbul. 

Pierce pada awalnya mengembangkan pendekatan triadik terhadap sistem 

formal semiotik dan logika yang komplek. Komponen triadik makna yaitu 

simbol, indeks dan ikon yang dapat diterapkan dalam segala bentuk 

komunikasi termasuk arsitektur.  
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Simbol adalah tanda yang disepakati misalnya kata “kucing” dan contoh lain 

adalah penggunakan huruf dan angka. Index adalah tanda yang 

menyiratkan objek atau kejadian misalnya jejak kaki kucing menyiratkan 

adanya kucing. Ikon adalah tanda yang secara fisik atau literal  menyerupai 

benda yang dimaksud misalnya gambar kucing. 

Karena projek ini menekankan pada simbolisme Kristen dalam 

Krematorium,  maka harus disepakati bahwa simbol harus dipelajari 

berdasarkan budaya, tidak ada hubungan logis antara simbil dan apa yang 

direpresentasikannya dan simbol terkait dengan konsep terwakilkan dari 

waktu ke waktu.  

 

 

Gambar 95.Ilustrasi ikon, simbol dan indeks 
Sumber: https://www.pinterest.com/pin/400750066815172646/ 
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Tabel 52. Daftar warna dan maknanya dalam konsep Kristen 
Sumber: analsis pribadi 

Warna Makna Referensi Asosiasi 

Kuning (amber) Kemuliaan Allah  2 Korintus 4:6 
,Wahyu 21:23 

Api 

Hitam Ketidakteraturan, 
kematian, duka  

Ayub 6:15-16, 
Ratapan 4:8 

Kain kabung 

Biru (sapphire) Surga Keluaran 24:10 Air 

Abu-abu Kedukaan, 
pemurnian, 
pertobatan 

Kejadian 42:38, 1 
Samuel 12:2 

Abu 

Gading (ivory) Keindahan, 
kemuliaan 

Kidung agung 
5:14, 7:4  

Tahta raja 

Ungu Pakaian raja, 
penghinaan pada 
Kristus 

Yohanes 19:2,5 Jubah 

Merah Perang, tulah 2 Raja-raja 3:22, 
Imamat 13:19 

Darah, 
anggur 

Putih Kemurniaan, 
kebenaran, 
kemenangan 

Mazmur 51:7, 
Yohanes 20:12, 
Wahyu 6:2 

Gigi, susu, 
tahta 

 
 
Tabel 53. Bentuk geometri dan maknanya dalam konsep Kristen 
Sumber:biblestudytools.com 
Bentuk Gambar Makna 

Lingkaran  
 
 

Keutuhan, kesatuan, matahari 

Segitiga  
 
 

Trinitas  

Silang   
 
 
 

Salib, pengorbanan dan 
keselamaan, empat arah mata 
angin, empat elemen alam 

Bujur 
sangkar 

 
 
 

Empat kitab Injil 

 
 
Tabel 54. Bentuk alam dan maknanya dalam konsep Kristen 
Sumber:thought.co & symbols.com 

Bentuk Gambar Makna 

Ikan 
(ichthys)  

Umat Kristen permulaan 
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Burung 
merpati 

 

Roh Kudus  

Silang  / 
salib 

 

Salib, pengorbanan dan keselamaan, 
penebusan. 

Triquetra, 
cincin tiga 
mengikat 

 

Trinitas 

 

 
Tabel 55. Angka dan maknanya dalam konsep Kristen 
Sumber : biblestudy.org  
Angka Makna Referensi 

1 Kesatuan dan keutuhan Alkitab, Tuhan 
yang Esa (shema) , kesatuan Allah Bapa 
dan Kristus 

Ulangan 6:4, Yohanes 
10:30 

2 Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru , 
kesatuan Kristus dan Gereja, Adam ke 
dua membawa keselamatan dan hidup 
kekal, dikotomi tubuh dan roh 

Kejadian 2:23-24,  1 
Korintus 12, 1 
Korintus 15:21,22,45-
49 

3 Trinitas Ulangan 6:4, Bilangan 
6:24-26, Yohanes 
5:31 

4 Minggu ciptaan, Tuhan menyelesaikan 
“bahan” semesta 

Kejadian 1:14 

5 Kemuliaan Tuhan,  5 hukum manusia 
pada Tuhan, 5 hukum manusia pada 
manusia, 5 kitab Musa 

Johanes 1:16,  

6 Manusia dan kelemahan manusia, setan 
dan dosa, hari ciptaan manusia, hari kerja 
manusia 

 

7 Kesempurnaan, hari istirahat, 7 karunia 
Roh, 7 gelar Kristus dari Paulus 

Kejadian 1:27,27 

8 Ciptaan baru, kebangkitan, pentakosta, 
sunat hati 

Roma 2:28-29, Kolose 
2:11-13 

9 Finalitas, jam kematian Yesus, 9 buah  
Roh 

Imamat 23:32, Galatia 
5:22 

10 10 perintah Allah Keluaran 20:2-17 

12 12 suku Israel  
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Tabel 56. Aksara Yunani dan maknanya dalam konsep Kristen 
Sumber: analisis pribadi 

Simbol Dibaca Makna 
α Ω Alpha omega Yesus adalah awal 

dan akhir 

 

Tau-rho (gabungan huruf tau 
dan rho) 

Salib menyelamatkan 

 

Chi-rho Kristus 

ΙΗΣ Iota,eta,sigma Yesus penyelamat 
manusia 

 

Namun kita tidak bisa dengan gegabah menerapkan konsep Kristen yang 

dipakai di Eropa dalam kontek lokal, diperlukan penyesuaian atau 

pemilahan agar makna yang ingin disampaikan dapat bermakna bagi 

masyarakat setempat. 

 

5.1.2. Studi preseden: Skogskyrkogården / Woodlands Crematorium 

Skogskyrkogården adalah kompleks makam dan krematorium Kristen di 

pinggiran kota Stockholm Swedia yang didesain oleh arsitek Erik Gunnar 

Asplund dan Sigur Lewerentz sebagai jawaban akan trend kremasi  di awal 

abad 20 dan bahaya menyebarnya wabah penyakit. Krematoirum mulai 

dibangun tahun 1935 hingga 1940. Konsep utamanya adalah membuat 

komplek kuburan yang bersatu dengan alam. Kompleks ini mengusung 

arsitektur modern dengan ciri khas Nordik klasik. 
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Bangunan krematorium terdiri dari 3 kapel yaitu kapel faith (iman), kapel 

hope (pengharapan) dan kapel Holy Cross (salib suci). Tiga kapel ini 

didesain oleh Gunnar Asplund dan ketika selesai kapel ini memberikan 

kesan komunikasi yang hangat antara area masuk dan lansekap. 

Walaupun dibangun dengan konsep modern yang mengutamakan 

praktikalitas dan fleksibilitas, Gunnar Asplund tetap memberikan perhatian 

yang mendalam. Untuk menciptakan rasa nyaman dimana acara dalam tiga 

kapel tidak saling menggangu, dengan pemandangan ke bentang alam 

yang luas dan terdapat beberapa taman dan ruang tunggu di antara kapel 

untuk istirahat. 

Simbolisme Kristen yang digunakan dalam perancangan pemakaman dan 

krematorium dapat dibaca dengan kacamata lansekap biblikal dimana 

konsep dari komplek ini menggunakan tema Kristen tentang kebangkitan. 

Asplund mempelajari narasi yang akan tercipta lewat peletakan banguna 

pada lansekap dan mendukung keseluruhan makna. Tema kebangkitan 

diterapkan dalam jalur (path) dari gelap menuju terang yaitu konsep 

kematian tubuh berdosa menuju kebangkitan tubuh yang baru. Konsep ini 

menyusun hampir semua elemen bangunan dan lansekap. 
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Gambar 96. Site Plan Skogskyrkogården 
Sumber: www.jkehls.com 

 

Konsep jalur, gelap dan terang adalah pengalaman yang mendalam 

memasuki ruangan (luar dan dalam) yang gelap, terkungkung menuju pada 

cahaya terang dan ruangan yang luas membentang yang terjadi pada 

bangunan dan lansekap. Kontras ini diciptakan sebagai cara untuk 

membimbing orang berduka menuju kedamaian yang menimbulkan 

pengharapan tentang kebangkitan setelah kematian. 



246 

 

 

Gambar 97. Pepohonan lebat menimbulkan kesan sedih, gelap dan 
terkungkung 
http://skogskyrkogarden.stockholm.se/ 

 

 

Gambar 98. Pintu masuk krematorium dan tugu salib. 
Sumber: https://images-7.svd.se 

 

Secara gamblang, komplek krematorium ini juga menggunakan simbol 

Kristen di lansekap misalnya pemasangan monimen salib didepan 

krematorium. Di dalam bangunan krematorium juga terdapat simbol Kristen 

yaitu patung Ressurection karya John Lundqvist yang menggambarkan 
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keadaan orang percaya yang dibangkitkan . Simbol Kristen juga dapat 

dilihat dari fresco Life-Death- Life karya Sven Xet Ericson yang diterdapat 

di Kapel Holy Cross yang menggambarkan kehidupan di dunia, kematian 

fisik dan kebangkitan kedua dengan ciri khas masyarakat Swedia. 

 

Gambar 99. Patung Ressurection karya John Lundqvist 
Sumber: http://skogskyrkogarden.stockholm.se/ 

 

 

Gambar 100. Fresco Life-Death-Life karya Xet Ericson 
Sumber: googlemaps.com 
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Tema kebangkitan juga dinyatakan dengan preservasi terhadap lingkungan 

dengan mempertahankan tapak yang dipenuhi dengan pohon pinus. 

Asplund dan Lewerentz dahulu juga menggunakan judul yang murujuk pada 

pohon pinus atau Tallom dalam bahasa setempat. Selain itu membuatan 

couryard di antara tiga kapel krematorium adalah usaha untuk menjaga 

hubungan antara ruang dalam tempat upacara kremasi dengan alam 

sekitar. Bahkan detail pembuatan jalan setapak menuju krematorium juga 

tidak diakhiri dengan semen namun dengan batu alam dan diisi rerumputan. 

 

Gambar 101. Projeksi mata burung krematorium, courtyard dan monumen 
salib. 
Sumber: googlemaps.com 

 

Lansekap biblikal juga diterapkan dengan simbol Kristen di dalam komplek 

seperti dijelaskan sendiri oleh Asplund yaitu dengan elemen Jalan Salib 

(Way of The Cross), kapel Holy Cross dan bukit yang sangat dekat 

maknanya dengan hari akhir Kristus di dunia. Konsep Asplund dan 

Lewerentz juga diterapkan dengan penggunaan angka 7 seperti tujug 
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taman, tujuh sumur, tujuh teras oleh karena itu penerapan simbol tidak 

dapat dipisahkan dari konsep Kristen. 

 

5.1.3. Kemungkinan implementasi 

Tema besar  yang dapat diangkat sesuai dengan judul projek dan makna 

simbolik adalah kebangkitan tubuh pada akhir zaman dimana sejalan 

dengan iman Kristen dan Injil. Makna simbolik ditampilkan dalam bangunan 

projek baik dalam wujud simbolik bangunan. Makna simbolik yang sesuai 

untuk program projek adalah 

Tabel 57, Wujud makna simbolik dan psikologi pengunjung  dalam 
bangunan 
Sumber: analisis pribadi 

No Bangunan Psikologi 
pengunjung 

Makna simbolik Wujud simbolik 

1 Persemayaman Menerima 
fakta 
kematian, 
saling 
menguatkan, 
kehilangan 

Kristus telah 
dahulu mati untuk 
orang beriman, 
menebus dosa 
manusia. 

Salib, angka  

2 Krematorium Histeria Kembali ke tanah, 
dari debu menjadi 
debu 

Angka 1, bujur 
sangkar, warna 
kuning terang, 
cahaya redup 

3 Kolumbarium Penerimaan, 
kenangan 

Kebangkitan 
orang percaya 
dan kedatangan 
Kristus 

Angka 8, 
lingkaran, warna 
putih, cahaya 
terang 
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5.2.     Kajian teori permasalahan dominan: sirkulasi yang efisien 

pada organisasi ruang yang komplek. 

5.2.1. Uraian intepretasi dan elaborasi teori  

Permasalahan desain yang dominan dapat dilihat dari skema hubungan 

ruang pada halaman lampiran. Tiga fungsi utama yaitu persemayaman, 

krematorium dan kolumbarium yang mementingkan suasana khidmat 

ditambah keberadaan kantor yang berada di antara fungsi utama 

memerlukan  organisasi dan sirkulasi dengan pola beragam. 

Organisasi ruang pada tiga fungsi utama (di bagian depan tapak) dengan 

organisasi klaster memungkinkan ruang yang berbeda fungsinya terhubung  

melalui penghubung sirkulasi seperti garis bersumbu. Menurut Ching, 

karena tidak tersusun dari bentuk geometris yang kaku organisasi klaster 

memungkinkan pengaturan dan pertumbuhan yang fleksibel tanpa saling 

mempengaruhi karakter ruang persemayaman, krematorium dan 

kolumbarium yang spesifik (Ching, 2007). 
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Gambar 102. Ragam organisasi klaster 
Sumber: Architecture Form, Space and Order, 2007 

 

Kontras dengan fungsi utama, fungsi ruang servis (pada bagian tengah dan 

belakang tapak) memerlukan organisasi ruang yang terhubungkan dengan 

sebuah ruang bersama yang linear ditampilkan dengan koridor servis 

memanjang yang menghubungkan tiga fungsi utama. 

Pada skema hubungan ruang permasalahan yang timbul adalah 

bagaimana sirkulasi ruang yang sederhana, mudah dicapai pada fungsi 

yang komplek. 

 

5.2.2. Studi preseden:  

Studi preseden disarikan dari prosiding berjudul “Building Circulation 

Typology and Spcae Syntax Predictive Measures” yang diterbitkan pada 

Space Syntax Simposium ke 10 tahun 2015 di London yang membahas 
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modifikasi sirkulasi bangunan eksisting Amsterdam Municipal Orphanage 

karya arsitek Aldo van Eyck tahun 1958-1960.  

 

Gambar 103. Perspektif udara Amsterdam Municipal Orphanage karya Aldo 
van Eyck 
Sumber: www.archdaily.com 

 

Bangunan dideskripsikan dengan bentuk geometrik modular berulang 

dimana susunan ruangan menimbulkan kesulitan pengunjung untuk 

mengetahui letak ruangan dan cara pencapaiannya dimana modul klaster 

dapat dilihat dari koridor utama tetapi tidak bisa diakses secara langsung 

sehingga orientasinya menjadi membingungkan. 
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Gambar 104. Skema sirkulasi Amsterdam Municipal Orphanage 
Sumber:http://myweb.wit.edu/lowellv/lowellv/Amsterdam_Municiple_Orpha

nage.html. 

 

Berdasarkan pola sirkulasi yang sudah ada modifikasi dilakukan pertama 

dengan membuat grafik pembatas (boundary) dengan mensederhanakan 

denah menjadi skema program ruang yang utama, kemudian digambarkan 

dengan nodus besar yang merepresentasikan ruang sirkulasi utama,  nodus 

kecil dan garis sebagai koridor dan ruang lainnya. 
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Gambar 105. Skmea grafik non koordinat Amsterdam Municipal Orphanage 
Sumber: 

http://myweb.wit.edu/lowellv/lowellv/Amsterdam_Municiple_Orphanage.ht

ml. 

 

Modifikasi dilakukan dengan menerjemahkan grafik non koordinat menjadi 

tiga pola dasar berbentuk melingkar berdasarkan tipologi struktur bangunan 

eksisting. Modifikasi jenis pertama yaitu jenis sirkulasi konsentrik, taman di 

tengah tidak bisa berfungsi, hubungan tiap klaster dan koridor utama dibuat 

melingkar. Modifikasi jenis kedua jenis sirkulasi radial dimana taman tengah 

dimanfaatkan sebagai lobi. Taman tengah berfungsi sebagai elemen 

orientasi yang kuat. Modifikasi jenis ketiga jenis sirkulasi gabungan dimana 

orang masuk ke bangunan dengan ram menurun dan ruang yang lebih kecil 

diakses dengan pintu atau selasar terpisah.  
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Gambar 106. Sirkulasi konsentrik, sirkulasi radial dan sirkulasi gabungan 
Sumber: http://www.sss10.bartlett.ucl.ac.uk 

 

Simulasi dengan software dengan pendekatan visual graph analysis (VGA) 

didapatkan hasil bahwa sirkulasi radial memiliki nilai yang tinggi 

dibandingkan jenis sirkulasi lain dalam hal konektivitas dan integrasi antar 

ruang. Hal ini berarti jika koridor melingkar identik dengan koridor servis 

maka sebaiknya koridor berhubungan langsung dengan fungsi utama dan 

ruang-ruang servis disusun melingkar. Hasil simulasi di atas dapat berbeda 

dengan situasi riil misalnya karena faktor orang yang mengikuti gerak orang 

lain atau jika orang diganggu oleh stimuli lain misalnya adanya suara dan 

visual yang menari k(Natapov, 2010). 

 

Gambar 107. Grafis simulasi VGA (a) konektivitas sirkulasi radial, (b) 
integrasi antar ruang sirkulasi radial. Merah menunjukkan nilai tinggi. 
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Sumber: Sumber: http://www.sss10.bartlett.ucl.ac.uk 

 

5.2.3. Studi implementasi teori permasalahan dominan 

1. Desain koridor servis dapat mengadaptasi model sirkular 

berdasarkan preseden di atas karena kemudahan konektivitas ke 

ruang utama. 

2. Ruangan-ruangan yang berada di pusat sumbu sirkulasi memiliki 

fungsi yang krusial untuk fungsinya sendiri dan fungsi koridor servis. 

3. Harus diperhatikan jarak antara persemayaman ke krematorium 

cukup dekat dan jarak krematorium ke kolumbarium dapat lebih jauh. 

4. Koridor servis sebaiknya terhubung langsung dengan ruangan utama. 

 

 

5.3. Kajian teori permasalahan dominan: pengalaman ruang 

dengan pendekatan Mise-en-scène 

5.3.1. Uraian interpretasi dan elaborasi teori 

Kesuksesan pemrogram krematorium tidak hanya ditentukan berapa efektif 

ataupun efisien ruang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan, hal ini 

disebabkan projek krematorium tidak hanya berfungsi pragmatis namun 

penuh dengan makna seremonial. Makna seremonial yaitu mengenang 
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yang telah meninggal dan partisipasi dalam proses kremasi tersebut dapat 

diperkuat melalui pengolahan pengalaman ruang. Pengolahan pengalaman 

ruang yang dimaksud tentunya harus sesuai momen spesifik tahapan 

kremasi. Momen spesifik pada projek ini dapat dibentuk melalui pengaturan 

komponen ruang misalnya pengaturan gerakan,  komposisi titik atau 

bidang, pencahayaan, material dan peletakan benda.Secara sederhana 

momen spesifik dapat dibagi menjadi ruang-ruang yaitu: 

1. main entrance dan lobi 

2. ruang persemayaman 

3. ruang transisi krematorium 

4. ruang tunggu kremasi 

5. ruang ambil abu 

Pengaturan segala hal yang nampak pada frame kamera atau mata di atas 

panggung dan peletakan kamera dalam sinematografi disebut mise-en-

scène. Baik pada sinematografi dan arsitektur, sutradara dan arsitek  

bertugas peletakan benda, waktu dan pergerakan untuk menciptakan 

pengalaman ruang atau emosi. Mise-en-scène adalah istilah yang dipakai 

merujuk penggunaannya pada sinematografi awal abad 20 bergaya 

ekspresionis Jerman dan poetik realis Perancis. mise-en-scène sangat 

efektif untuk menciptakan motif perulangan (misalnya bentuk dan warna) 

memperkuat tema dan menciptakan mood yang jelas pada visual.  
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Gambar 108. Potongan gambar film Cabinet of Dr Caligari tahun 1919 
adalah salah satu pemanfaatan mise-en-scène. 
Sumber: Cabinet of Dr Caligari DVD 
 

Terdapat dua komponen utama pembentuk mise-en-scène yang serupa 

dengan komponen ruang arsitektur yaitu pencahayaan dan komposisi. 

Kualtias pencahayaan menolong membentuk karakter objek, karakter 

ruang dan perasaan ruang (mood). Karakter ruang tersebut dapat dibuat 

dari berbagai kuat pencahayaan yaitu pencahayaan  keras (hard light), 

lembut (soft light). Berdasarkan letak sumber cahaya pencahayaan dapat 

dibedakan menjadi pencahayaan depan, samping dan belakang.  

Tabel 58. Jenis pencahayaan 
Sumber: analisis pribadi 

No Jenis Efek cahaya 

 Berdasarkan kualitas 

1 Hard light Cahaya kecil, bayangan kuat, 
menonjolkan tekstur kasar 

2 Soft light Cahaya besar, terbaur, mengurangi 
tekstur 

3 Magic hour light Cahaya matahari tenggelam atau 
terbit, efek kilau 

 Berdasarkan letak cahaya 
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4 Depan / frontal Efek datar, bayangan di belakang 
objek 

5 Samping  Efek tiga dimensi 

6 Belakang Memisahkan objek dengan latar 
belakang 

 Berdasarkan kontras 

7 High key Kontras rendah, bayangan sedikit 

8 Natural key Gelap dan terang berimbang 

9 Low key Kontras tinggi, bayangan besar, terang 
sedikit dan memusat 

 

Komposisi menyangkut peletakan benda, pelaku dan ruang pada gambar 

atau vista. Gambar atau vista tersebut dapat dibagi secara horizontal dan 

vertikal, simetris atau asimetris. Komposisi juga dapat menyangkut posisi 

peletakan terang dan gelap pada ruangan. Berdasarkan hubungannya 

dengan ruang luar atau lansekap, komposisi dapat dibagi menjadi 

komposisi longgar (loose framing) dimana ruang luar di sekeliling objek 

nampak mendominasi dimana komposisi ini memberi kesan kebebasan 

atau bahkan jika digunakan secara ekstrim menciptakan kesan isolasi. 

Komposisi ketat terjadi dimana objek terasa memiliki ruang sekeliling yang 

sempit dan memberikan kesan fokus. 

Selain dua komponen di atas, untuk menciptakan visual yang efektif, arsitek 

juga perlu memperhatikan komponen lain yaitu perbandingan ukuran antar 

objek, pelekataan latar depan terhadap latar belakang dan  gerakan objek.  

Berdasarkan pergerakan objek,  komposisi dapat dibagi menjadi 

pergerakan bingkai tetap (fixed frame movement) dimana kamera atau 
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objek utama diam dan benda atau orang lain bergerak secara lateral (kiri ke 

kanan), maju. mundur atau diagonal (untuk menciptakan ruang tiga 

dimensional). 

Berdasarkan kedalaman fokusnya dapat dibagi menjadi fokus dalam 

dimana ruang terasa jauh, terasa sekuen ruangnya sehinga menimbulkan 

kesan tiga dimensional dan fokus sempit dimana ruangan terasa dekat. 

5.3.2. Studi preseden 

Krematorium Kaze-no-Oka karya arsitek Fumihiko Maki di Nakatsu, Oita, 

Jepang yang selesai di tahun 1997 dan Krematorium Kakamigahara  karya 

arsitek Toyo Ito yang selesai tahun 2006 adalah contoh preseden dimana 

ruang-ruang diperkuat makna spesifiknya melalui mise-en-scene. Pada 

proyek-proyek ini rekayasa pencahayaan dan penempatan bukaan menjadi 

komponen utama pembentuk karakter ruang. 

5.3.2.1. Main entrance dan lobi  

 

Gerbang masuk dan lobi sangat penting sebagai penghubung dari kota ke 

krematorium yang memiliki ruang-ruang sakral. Lansekap dipakai sebagai 

ruang penyangga dari ruang luar yang besar ke ruang dalam yang intim. 

Entrance dan lobi pada proyek ini tidak berupa ruang tertutup tetapi berupa 

jalur masuk dan porte-cochère (gerbang kereta) yang ternaungi sebagai 

tempat untuk berhenti sejenak dan berkumpul sebelum masuk ke dalam 
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bangunan. Façade tidak dibuat menonjol bahkan menegaskan garis-garis 

horizontal dan sedikit elemen menarik (point of interest) berupa pohon di 

tengah gerbang masuk. 

 
Gambar 109. Entrance Krematorium Kaze-no-Oka karya Fumihiko Maki 
Sumber: Maki and Associates 

 

5.3.2.2. Lobi dan ruang persemayaman 

 

Lobi memegang peran sebagai pembentuk kesan dramatis proses  

masuknya jenazah dan tamu ke ruang dalam yang sakral. Momen dramatis 

sakral ini dibentuk dari pergerakan pengunjung ke dalam ruang yang 

memiliki bukaan cahaya kecil di atas dan diperkuat elemen titik yang 

menembus bukaan ke arah luar. Selain itu ditambah  pembentukan ruang 

dari material beton dibuat terasa ringan dan melayang memperkuat kesan 

terangkat ke langit sebagai pengalaman yang intens. 
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Gambar 110. Lobi Krematorium Kaze-no-Oka 
Sumber: Maki and Associates 
 
Ruang upacara digunakan untuk ruang berkumpul untuk membagi 

kenangan dengan melakukan upacara terakhir kepada jenazah dengan 

keluarga dan tamu. Masuknya cahaya melalui celah sempit diatur untuk 

menerangi altar dan peti jenazah sebagai fokus pandangan. Skala ruang 

dibuat monumental untuk memperkuat kesan khidmat dan sakral. Raut 

ruang didesain geometris lugas dan sederhana agar tidak mengganggu 

fokus kepada peti jenazah dan altar. 

 

 
Gambar 111. Ruang upacara Krematorium Kaze-no-Oka 
Sumber: Maki and Associates 
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5.3.2.3. Ruang transisi krematorium 

Ruang transisi menampung momen penting sebelum peti jenazah 

memasuki mesin incinerator. Ruangan ini memiliki makna perpisahan 

terakhir antara orang berduka dengan orang mati.  Ruangan ini memerlukan 

kesan intim yang terbentuk dengan pengaturan masuknya cahaya secara 

intens dimana cahaya masuk dari bidang transparan samping yang luas 

sehingga menimbulkan pencahayaan yang lembut. Pergerakan prosesi 

juga dibuat sederhana yaitu linear ke arah mesin incinerator meskipun 

sedikit terhalang dengan perletakan kolom. 

 

 
Gambar 112. Ruang transisi krematorium berupa foyer yang terhubung 
ruang luar. 
Sumber: Maki and Associates 
 

 

5.3.2.4. Ruang tunggu krematorium 

 

Ruang ini digunakan untuk menunggu proses kremasi yang berlangsung 

hingga dua jam dengan beristirahat atau berbincang-bincang sambil 

menikmati pemandangan luar.  Pada ruangan ini keluarga berduka 

dibebaskan dari kesan khidmat kepada kesan santai. Hubungan dengan 
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ruang luar penting pada ruangan ini untuk menciptakan perasaan damai 

dan tenang. 

 
Gambar 113. Waiting area memiliki hubungan pandangan dengan ruang 
luar. 
Sumber: Toyo Ito and Associates 
 

5.3.2.5. Ruang ambil abu 

 

Pengelola krematorium akan mendampingi keluarga menuju ruang ambil 

abu. Ruangan ini memiliki kesan intim dimana objek guci abu menjadi pusat 

perhatian. Namun adanya indikasi hubungan terhadap ruang luar,  dimana 

pada proyek ini ditunjukkan dengan cahaya atas, tetap harus ditunjukkan 

sebagai indikasi sekuen berikutnya menuju ruang di luar krematorium yaitu 

kolumbarium.  
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Gambar 114. Ruang ambil abu Krematorium Kaze-no-Oka 
Sumber : Maki and Associates 
 
 
5.3.2.6. Kolumbarium 

 

Ruangan yang terpisah dengan krematorium ini digunakan untuk 

menyimpan abu jenazah yang akan dikunjungi berulang-ulang. 

Kolumbarium berfungsi sebagai ruang berekfleksi informal untuk 

mengenang orang yang telah meninggal. Untuk memperkuat penghiburan 

dan kesan damai, kolumbarium didesain berhubungan kuat dengan 

lansekap.  

 

5.3.3. Kemungkinan implementasi 

1. Pengalaman ruang yang spesifik penting bagi pelaku dalam 

bangunan untuk dapat mengerti makna yang ingin dihadirkan arsitek 

pada ruang binaan. Mengadaptasi pendekatan Mise-en-scène 

komponen yang dapat diolah pada rancangan ruang binaan arsitektur 

adalah pencahayaan dan komposisi. 
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2. Rekayasa pencahayaan alami dan buatan dalam ruang binaan 

ditujukan untuk memisahkan pengalaman ruang baik dari ruang 

familiar (misalnya kota atau rumah dimana pelaku sehari-hari 

beraktivitas) terhadap ruang yang spesial. Rekayasa pencahayaan 

juga dimaksudkan untuk memberikan kesan yang berbeda pada 

sekuen ruang. Contohnya pada lobi masuk ke dalam bangunan, 

transisi antara ruang familiar dan interior bangunan sebaiknya dibuat 

lembut dengan pencahayaan alam yang lembut. Sebaliknya di dalam 

ruang persemayaman atau ruang kremasi, pencahayaan spot 

(terpusat) yang dramatis diaplikasikan untuk memperkuat fokus 

pandangan kepada altar atau peti jenazah. 

3. Pencahayaan juga berguna untuk menunjukkan arah gerakan pelaku 

dalam ruangan. Cahaya yang masuk pada bukaan lurus panjang atau 

terputus namun berulang linear dapat memberikan petunjuk agar 

pelaku masuk ke dalam ruang lebih dalam. 

4. Perlu diperhatikan, rekayasa pencahayaan ini harus memenuhi tujuan 

utama yaitu memberikan kesan ruang yang khidmat dan tenang. 

5. Cahaya adalah simbol yang penting bagi iman Kristen, oleh karena 

itu pengolahan cahaya harus lugas, sederhana dan bermakna. 

6. Rekayasa cahaya sangat bergantung pada bukaan pelingkup dan 

struktur, oleh karena itu perancangan pelingkup dan struktur harus 

jelas sesuai dengan kaidah penataan (order) arsitektur. 
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7. Komposisi dapat diaplikasikan dari penataan titik, garis, bidang, 

tekstur material dan objek di dalam ruangan. 

8. Penataan titik dapat berupa penataan kolom, batu pijakan, pohon dan 

sebagainya. Penataan garis dapat berupa garis masuknya cahaya, 

lampu. Penataan bidang dapat berupa penempatan daerah dinding 

yang padat atau berongga terbuka. 

9. Penataan material misalnya antara bahan batu, beton, kaca, logam 

dan tanah harus ditata untuk tujuan keserasian dan tidak saling 

mengalahkan. Umumnya perpaduan bahan secara berpasangan 

kurang dari empat macam pada ruang yang sama, lebih lugas untuk 

membentuk pengalaman ruang yang baik. Misalnya perpaduan beton 

dan air akan lebih bermakna lugas daripada perpaduan beton, air, 

tanah dan kaca. 

10. Komposisi dapat berupa simetris dan asimetris. Komposisi juga dapat 

dibentuk dari penonjolan garis-garis horizontal atau vertikal. 

11. Komposisi juga dibentuk dari pemilihan objek dalam bangunan 

misalnya furnitur, tanaman dan patung. Objek tersebut dipilih 

ukurannya dan ditempatkan pada ruang berdasarkan kaidah 

penataann. 

12. Penguasaan kaidah penataan adalah kunci kesuksesan 

pembentukan makna ruang. 

 
 
 


