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BAB V 

KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN 

5.1. KAJIAN TEORI TEMA DESAIN (Arsitektur Human and Spirit dari 

Hipotesis The Gaia House Charter) 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

A. Gaia House Charter 

Dikutip dari Mediastika (2011), Hipotesis Gaia pertama kali 

dicetuskan oleh James Lovelock yang mengatakan bahwa Gaia 

merupakan sebuah hipotesis dengan pandangan bahwa bumi adalah 

sebuah organisme. Oleh karena itu Gaia House Charter adalah pedoman 

tentang bangunan atau rumah yang dirancang dengan memperhatikan 

faktor bumi dan ekosistem di dalamnya.  

Teori Gaia dikembangkan oleh David Pearson (1998), untuk 

mengetahui keterkaitan antara bangunan dan arsitektur terhadap 

lingkungan binaannya. David Pearson menunjukan harus adanya 

keseimbangan antara manusia dengan alam dalam setiap pembangunan 

lingkungan, yang dapat direncanakan melalui pendekatan Gaia. 

Pendekatan yang dimaksud yaitu dengan tidak meninggalkan konteks 

lingkungan dan prinsip pembangunan sedikit mungkin merusak alam, 

untuk menciptakan spirit hidup dan kesehatan lahiriah penghuni yang 

beraktifitas di dalamnya.  
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B. Definisi Arsitektur Human and Spirit Berdasarkan Hipotesis The 

Gaia House Charter 

The Gaia House Charter berisikan tiga pokok dalam konsep Gaia 

dalam bangunan yakni design for harmony with the planet, design for 

peace for the spirit dan design for healt for the body (Pearson D, 

1998:57).  

 
Gambar 5.1 Diagram Gaia 

Sumber : The New Natural House Book : Crating a Healthy, Harmonious and Ecologycally Sound Home,1998 

Tabel 5.1 Parameter Hipotesis Gaia 

The Gaia House Charter 

design for harmony with 

the planet 

design for peace for the 

spirit 

design for healt for the 

body 

 Site dan orientasi 

bangunan berdasar 

cahaya matahari, angin 

dan air, sebagai energi 

terbarukan 

 Penggunaan material 

ekologis yang tidak 

mengakibatkan polusi 

lingkungan, dapat didaur 

ulang dan diproduksi 

kembali dengan low 

energy 

 Mendesain bangunan 

pintar yang memanfaatkan 

energi, air, penghawaan 

dan pencahayaan secara 

efisien 

 Bangunan yang menyatu 

dengan ekosistem sekitar 

 Penerapan desain sistem 

yang dapat mencegah 

polusi udara, air dan tanah 

 Mendesain bangunan 

memiliki harmoni dengan 

lingkungan, menyatu 

dengan komunitas dengan 

cara memperhatikan skala 

bangunan, style, dan 

material pelingkup. 

 Penerapan proporsi 

bangunan yang harmonis 

dan menciptakan 

keindahan serta 

ketenangan. 

 Penerapan keterampilan 

dan ide pribadi dan 

melibatkan peran 

masyarakat sekitar pada 

proses pembangunan. 

 Site dan desain dapat 

meningkatkan kualitas 

hidup dan meningkatkan 

energi ch’i pada 

penghuninya 

 Mendesain penghawaaan 

yang sehat dalam 

bangunan, dengan 

membiarkan bangunan 

bernafas 

 Desain bangunan yang 

membiarkan sinar 

matahari masuk dan 

mengurangi penggunaan 

pencahayaan buatan 

 Memberikan udara yang 

aman dan sehat, air yang 

bebas polutan, 

kelembaban yang baik, 

keseimbangan ion dan 

aroma dari tumbuhan 

dengan penerapan sistem 

pencahayaan alami. 

 Mendesain bangunan 

yang bebas kebisingan, 

baik yang bersumber dari 

dalam maupun luar 

bangunan. 
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 Menggunakan warna dan 

tekstur yang alamai, 

dengan tujuan 

memberikan efek terapis 

 Desain bangunan yang 

dapat memperbaiki 

lingkungan dan 

berdampak positif bagi 

penghuninya 

 Membuat koneksi antara 

bangunan dengan Gaia 

(bumi) dengan mengikuti 

perputaran bumi dari iklim, 

cuaca dan musim. 

Sumber : The New Natural House Book : Crating a Healthy, Harmonious and Ecologycally Sound Home 

1. Pengolahan Site  

 
Gambar 5.2 Diagram Pencemaran Lingkungan 

Sumber : Frick dan Mulyani , 2007 

Pada diagram diatas dapat dijelaskan bahwa ekosistem alam 

memiliki batasan menerima beban dari aktifitas pengguna yang bertindak 

diatasnya (permasalahan lokal). Ekosistem memiliki batasan tampungan 

dan beban lingkungan yang dapat diakibatkan dari kegiatan 

pembangunan di lingkungan binaan. Beban lingkungan dapat berbentuk 

pencemaran lingkungan yang berasal dari persiapan bahan bangunan, 
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proses pembangunan, penggunaan bangunan dan pembongkaran 

bangunan.   

Oleh karena itu dilakukan batasan beban bangunan dengan 

langkah memperhitungkan statistik pengeluaran, statistik lalulintas, 

standar amdal dan pelaksanaan. Tujuannya adalah agar lingkungan 

pemukiman dapat berkesinambungan jika pencemaran tidak melebihan 

batas pencemaran lingkungan yang diperbolehkan.  

2. Perilaku Hidup Sehat 

Berikut adalah pernyataan hidup sehat menurut Gaia. 

 Mengurangi penggunaan barang yang tidak dapat di daur ulang dan 

penggunaan aenergi yang berlebihan 

 Memaksimalkan penggunaan energi matahari 

 Tidak menggunakan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan 

energi matahari 

 Menolak ideologi manusia yang mendominasi ekosistem alam 

 Prinsip mengedepankan hubungan manusia dengan lingkungan 

bianaan 

 Memperhatikan radiasi geobiologis dalam pemilihan site 

pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hijau 

 Memperhatikan proses perancangan bangunan 

 Menggunakan material alam dan memanfaatkan potensi alam 

 Menjaga keseimbangan penghawaan dalam bangunan 

 Memperhatikan pemilihan material bangunan 
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 Menjamin bangunan terhindar dari pencemaran udara 

 Memperhatikan penggunaan sistem pencahayaan buatan 

 Menghindari kebisingan 

 Memilih bahan material yang tidak mengandung bahan radioaktif 

 Mempertahankan natural electric field (medan listrik alami) dan ion 

yang bermanfaat bagi kesehatan manusia 

 Menggunakan perabot yang ergonomis 

 Meminimalisasi konsumsi energi yang berlebihan yang berdampak 

buruk bagi lingkungan sekitar. 

Sistem pengolahan sampah 

Prinsip-prinsip pengolahan sapah menurut Preisig et al (2005;11) : 

 Segala sampah harus diolah dan dibuang di propinsi / negara dimana 

sampah tersebut berasal 

 Pengolahan sampah harus menghasilkan bahan olahan yang ramah 

lingkungan atau sampah yang tidak merusak lingkungan 

 Biaya pengolaha sampah ditanggung oleh pihak yang menyebabkan 

sampah tersebut. 

3. Bahan bangunan ekologis  

Tabel 5.2 Bahan Bangunan Ekologis 

Penggolongan Ekologis Bahan Bangunan 

Bahan bangunan yang dapat 
dibudidayakan kembali (regenerative) 

Kayu, bambu, rotan, rumbia, alang-alang, 
serabut kelapa, kulit kayu, kapas kapuk, 
klit binatang, wol 

Bahan bangunan alam yang dapat 
digunakan kembali 

Tanah, tanah liat, lempung, tras, kapur, 
batu kali, batu alam. 

Bahan bangunan yang dapat digunakan 
kembali (recycling) 

Limbah, potongan sampah, ampas, 
bahan kemasan, mobil bekas, ban mobil, 
serbuk kayu 
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Bahan bangunan alam yang mengalami 
perubahan transformasi sederhana 

Batu merah, genting tanah liat, batako, 
konblok, logam, kaca, semen 

Bahan bangunan alam yang mengalami 
beberapa tingkat perubahan transformasi 

Plastik, bahan sintesis, eksposi 

Bahan bangunan komposit Beton bertulang, pelat serat semen, 
beton komposit, cat kimia, perekat. 

Sumber : Frick dan Suskiyatno, 2007 

4. Penghawaan, Pencahayaan dan Kelembaban 

a. Pencahayaan 

Menurut Frick dan Mulyani (2006:38) pada daerah dengan iklim 

tropis, kelembaban udara dan suhu tinggi, angin bertiup dengan arah 

berlawan pada musim hujan dan musim kemarau. Pengaruh arah angin 

dan pergerakan matahari dapat dimanfaatkan dengan cara: 

 Bangunan dibuat terbuka dan adanya jarak antar bangunan untuk 

pergerakan udara 

 Orientasi bangunan disesuaikan dengan arah angin dan pergerakan 

matahari 

 Menggunakan ventilasi silang 

 Ruang disekitar bangunan dilengkapi dengan area hijau sebagai 

zona teduh 

 Menyisakan area terbuka minimal 30% untuk penghijauan  

b. Pencahayaan 

Keberadaan cahaya sangat penting bagi keberlangsungan 

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencahayaan untuk 

bangunan dibedakan menjadi dua yakni pencahayaan alami dan buatan. 

Pencahayaan alami diperoleh dengan memanfaatkan cahaya matahari 
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atau terang langit. Sedangkan pencahayaan buatan diperoleh dengan 

menggunakan energi listrik untuk lampu. 

1. Cahaya dari permukaan dinding dan atap 

Cahaya terang langit masuk melalui bukaan pada atap dan 

dinding. Bentuk bukaan disesuaikan dengan arah matahari dan orientasi 

bangunan. Penggunaan pencahayaan buatan perlu memperhatikan 

dampak silau apabila arah lubang tidak tepat. 

2. Perlindungan terhadap silau 

Intensitas cahaya yang diterima bangunan terkadang berlebihan 

dan menyebabkan silau yang berdampak ketidaknyamanan visual. 

Untuk mengatasi dampak silau terdapat beberapa cara yang 

disampaikan oleh Heinz Frick (2008), yakni : 

 Menyediakan ruang terbuka di samping bangunan yang bagian 

dindingnya terdapat bukaan 

 Membuat atap tritisan atau menggunakan kanopi dapa jendela 

Menurut Pearson (1998) pencahayaan buatan dengan 

menggunakan energi listrik tidak ekologis dan memberikan dampak 

buruk bagi manusia. Dalam pemilihan sistem pencahayaan pada 

bangunan perlu mempertimbangan pemilihan energi dan pencahayaan 

yang efisien. 

 Mengurangi cahaya matahari yang berlebihan 

 Menggunakan pencahayaan sesuai waktu dan kebutuhan 
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 Mendesain sistem pencahayaan yang baik, menempatkan lampu 

pada posisi yang membutuhkan penerangan buatan 

 Meningkatkan efektifitas pencahayaan dengan pemilihan warna 

cahaya 

 Mengunakan lampu dengan watt yang rendah 

 Menggunakan lampu pijar agar lebih efisien 

 Mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan dengan alat kontrol. 

 Melakukan pemeliharaan sistem pencahayaan 

Warna 

Warna memiliki tiga ciri khusus yakni sifat warna, sifat cahaya 

dan kejenuhan warna. Warna dapat mempengaruhi kenyamanan 

manusia, suasana dan kesan ruang, berikut adalah macam warna yang 

berpengaruh pada kenyamanan manusia. 

Tabel 5.3 Makna Warna 

Warna Makna 

kuning Psikis : matahari, kehangatan, 

pemancaran, yang berarti terang, cerah, 

lincah, kesadaran 

merah Kuat, merangsang, menggairahkan 

Ungu Agung, khidmat, luhur, sakral 

biru Ketenangan, dingin, pasif 

putih Tenang, damai, bersih, dingin 

Hijau Pasif, alami, menenangkan, damai, 

selaras 

Abu-abu Sedih, pasif, diam 

Cokelat Konservatif, berat, pasrah 

Hitam Sedih, sepi, suram 
 

c. Kelembaban 

Kelembaban udara diartikan sebagai kandungan uap air di 

dalam udara. Menurut Frick dan Suskiyatno (2007) setiap bangunan 
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menyimpan kelembaban udara dalam bentuk air maupun uap. 

Kelembaban udaran yang tinggi dapat berakibat sulitnya penguapan 

permukaan kulit dan mengganggu pelepasan panas. Dalam kondisi 

tersebut diperlukan pergerakan udara agar membantu proses 

penguapan. Untuk menghindari kelembaban udara pada bangunan 

maka diperlukan lapisan kedap air untuk menghindari kelembaban pada 

sruktur bangunan yang akan berdampak pada kekuatan bangunan. 

 
Kelembaban tanah 

menembus trasraam yang 

tidak kedap air 

Turap yang kedap air, 

kelembaban tanah naik ke 

konstruksi atap 

Cat dinding yang kedap air. 

Kelembaban dalam dinding 

akan berakibat pengelupasan 

Gambar 5.3 Mencegah kelembaban 
Sumber : Frick dan Suskiyatno, 2007 

5. Penghijauan 

Tujuan dari penghijauan adalah upaya mencegah pemanasan 

global. Berikut adalah langkah penghijauan bangunan atau penciptaan 

kawasan hijau. 

a. Menciptakan taman ekologis 

Prinsip pembangunan taman ekologis: 

1. Pembentukan jalan setapak dengan bentuk yang beraneka ragam  

2. Penciptaan sudut yang nyaman, sejuk serta teduh  

3. Menggunakan penghijauan pada pagar atau dinding taman  
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4. Pemilihan tanaman tertentu   

5. Pemilihan tanaman yang sesuai dengan tempat dan mudah dalam 

perawatannya.  

b. Urban Farming (urban agriculture) 

Urban farming merupakan cara untuk penghiajuan sekitar 

bangunan fungsi dari urban farming yaitu untuk  

1. mengurangi pemansan global,   

2. menciptakan view yang menarik  

3. memperbaiki kesuburan tanah  

4. penghematan karena bahan makanan nabati dapat dihasilkan 

sendiri  

5.1.2. Studi Preseden 

Gereja Katolik Pohsarang, Kediri 

 
Gambar 5.4 Siteplan Gua Maria Puhsarang, Kediri 

Sumber : http://www.eastjava.com/books/puh-sarang/image/puh-b.gif 
Diunduh : 21 September 2017, pukul 14.00 WIB 

Lokasi di desa yang disebut desa Puhsarang yang lokasinya 

berada 8KM dari kota Kediri ke arah barat daya, di Gunung Klotok, 

http://www.eastjava.com/books/puh-sarang/image/puh-b.gif
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lereng Gunung Wilis. Gereja ini dirancang oleh Henricus Maclaine Pont 

dan dibangun atas prakarsa Pastor H. Wolters C.M. pada tahun 1936 

hingga tahun 1937 

Secara fisik Gereja Pohsarang berbentuk menyerupai kubah atau 

tenda yang ditopang pada keempat sudutnya oleh soko guru yang 

berbentuk segitiga huruf A.  

 

 

Gambar 1.1 Bangunan utama 
Sumber : dokumen pribadi 

 

Gambar 1.2 Struktur soko guru dengan 
bentuk A 

Sumber : dokumen pribadi 

Bentuk bangunan utama yang menyerupai tenda merupakan 

bentukan dari arsitektur hunian batak Karo. 

 

Gambar 1.3 Bentukan arsitektur nusantara : arsitektur batak karo (kiri) ; arsitektur batak toba 
(kanan) 

 Sumber : dokumen pribadi 
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Gambar 1.4 arsitektur batak karo 
Sumber : 

http://planetbatak.blogspot.co.id/2013/09/rumah-adat-
karo.html 

Diakses : 10 Agustus 2017, pukul 14.21 

 

Gambar 1.5 arsitektur batak toba 
Sumber : 

https://id.pinterest.com/pin/458030224581417969/?lp=true 
Diakses : 10 Agustus 2017, pukul 14.21 

Bagian Gereja lainya merupakan serambi atau pendopo dengan 

konsep arsitektur Jawa dengan konstruksi hunian daerah Batak Toba. 

 

Gambar 1.6 arsitektur sunda 
Sumber : http://www.mawarnada.com/2012/06/ciri-

arsitektur-rumah-sunda.html 
Diakses : 21 September 2017, pukul 15.00 

 

Gambar 1.7 aplikasi arsitektur sunda dalam 
arsitektur gereja Pohsarang 

Sumber : dokumen pribadi 

Pada pendopo lainnya menggunakan konsep arsitektur Sunda, 

yang merupakan hasil rancangan dari Maclaine Pont tahun 1919. 

Ornamen di dalam kompleks gereja sangat kental dengan akses 

candi dengan arca-arca yang bernuansa Kristen. 

http://planetbatak.blogspot.co.id/2013/09/rumah-adat-karo.html
http://planetbatak.blogspot.co.id/2013/09/rumah-adat-karo.html
https://id.pinterest.com/pin/458030224581417969/?lp=true


157 
 

 

Gambar 1.8 Nuansa candi dalam bangunan 
gereja 

Sumber : dokumen pribadi 

 

Gambar 1.9 skylight dengan konsep Katolik 
Sumber : dokumen pribadi 

Pada bagian entrance terdapat gapura yang menjadi pemisah 

antara area publik dan area sakral, atau disebut dengan zona transisi. 

Konsep gapura mengambil dari bentuk Candi Bentar. Sedangkan pada 

sequence menara lonceng diambil dari bentuk Candi Bajangratu.  

 

Gambar 1.10 Candi bentar 
Sumber : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Candi_bentar 
Diakses : 10 Agustus 2017, pukul 13.00 

 

Gambar 1.11 konsep candi pada entrance 
Sumber : dokumen pribadi 

 

 

Gambar 1.12 Candi Bujangratu 
Sumber : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gapura_Bajang_
Ratu 

Diakses : 10 Agustus 2017, pukul 13.00 

 

Gambar 1.13 Konsep candi pada menara 
lonceng 

Sumber : dokumen pribadi 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gapura_Bajang_Ratu
https://id.wikipedia.org/wiki/Gapura_Bajang_Ratu
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5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Desain 

Berikut adalah penerapan Konsep Arsitektur Human and Spirit dari 

teori Gaia House Charter, yang disesuaikan dengan konteks lingkungan 

tapak pengembangan yakni Desa Kapencar dan Desa Reco. 

Tabel 5.3 Penerapan Hipotesis Gaia 

The Gaia House Charter 

design for harmony with 

the planet 

design for peace for the 

spirit 

design for healt for the 

body 

 Pemilihan site 

pengembangan yang 

memperhatikan orientasi 

bangunan terhadap 

peredaran matahari, arah 

angin dan merespon 

potensi alam dan 

lingkungan sekitar 

 Penggunaan material 

lokasl, yang sedikit atau 

bahkan tidak berakibat 

pencemaran lingkungan. 

 Pengembangan yang 

dapat memanfaatkan 

potensi air, pencahayaan 

alami dan penghawaan 

alami secara efisien. 

 Kompleks pengembangan 

yang menyatu dengan 

lingkungan ekosistem 

sekitar 

 Mendesain sistem 

bangunan yang dapat 

meminimalkan polusi 

udara, air dan tanah 

 Mendesain kompleks 

bangunan yang harmonis 

dengan lingkungan 

dengan memperhatikan 

skala bangunan, style dan 

material pelingkup. 

Orientasi bangunan 

berdasarkan nilai kearifan 

lokal yakni orientasi 

terhadap pundén (tempat 

keramat, tuk kali dan 

nggunung) 

 Menerapkan proporsi dan 

bentuk bangunan yang 

harmonis serta dapat 

menciptakan keindahan 

dan ketenangan. 

 Menggunakan 

keterampilan dan ide 

pribadi dan melibatkan 

masyarakat dalam proses 

desain. 

 Site dan desain dapat 

meningkatkan kualitas 

jiwa dan kualitas hidup 

penghuninya. 

 Menggunakan tekstur dan 

material alam 

 Mendesain bangunan 

yang dapat memperbaiki 

lingkungan  

 Mendesain kompleks 

bangunan yang memiliki 

koneksi dan dapat 

beradaptasi dengan 

ekosistem sekitar site 

yang berupa daerah 

lereng gunung. 

 Mendesain sistem 

penghawaan alami 

 Mendesain sistem 

pencahayaan alami  

 Mendesain bangunan 

dengan menghindari 

radiasi elektromagnetik 

yang berasal dari 

lingkungan dan kompleks 

bangunan itu sendiri. 

 Desain bangunan dapat 

menciptakan udara bersi, 

dan memiliki sistem 

pengelolaan air yang 

sustainable 

 Kompleks bangunan 

bebas dari kebisingan, 

untuk keperluan aktifitas 

penghuni di dalamnya. 
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Pendekatan humanity and spirit dalam desain pengembangan 

kompleks ini dutujukan untuk pembentukan sense of place bangunan 

religius, yakni melalui teknik pencahayaan, sirkulasi dan skala ruang. 

Dalam memenuhi esensi dari kebutuhan liturgi di Gua Maria Taro 

Anggro Cahaya dalam bangunan religius sebagai simbol dari kehadiran 

Yesus Kristus, yang bersinar dalam kegelapan. Efek yang dihasilkan dari 

pencahayaan di dalam bangunan religius, selain memiliki nilai estetika, juga 

memiliki makna simbolis dan nilai pencitraan spiritual. Sistem pencahayaan 

tidak hanya digunakan dalam kondisi visual (terlihat), tetapi juga untuk 

membangkitkan suasana spiritual dan memperkuat keyakinan akan iman. 

Menurut IES Lighting Handbook, terdapat beberapa prinsip pencahayaan 

di tempat religius yakni perpaduan antara task lightingi (fungsional), accent 

lighting (spiritual), architectural lighting (fungsional dan spiritual) celebration 

light (spiritual dalam liturgi/ekaristi) 

Cahaya sebagai simbol dari kehadiran Yesus Kristus yang bersinar 

dalam kegelapan 

Accent lighting dengan teknik backlight memberikan efek bayangan 

pada objek (patung) menampilkan kesan objek yang lebih hidup. Teknik 

spotlight membantu umat untuk fokus ke objek yang disorot (patung salib). 

Accent lighting juga dapat menggunakan teknik downlight, uplight, dan 

backlight.  

Patung Maria dan Yesus pada area Gua Maria memiliki arti lebih 

tinggi dari patung / relief yang ada di stasi Jalan Salib, maka dapat 

digunakan Local light dengan teknik spotlight, dan dapat juga digunakan 
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teknik pencahayaan tidak langsung (indirect) dengan efek glowing (cat) 

yang dapat memberikan kesan mulia. Pencahayaan buatan dapat 

dipadukan dengan pencahayaan alami, salah satunya adalah perpaduan 

antara pencahayaan tidak langsung dan cahaya lilin, yang memberikan 

fokus kepada objek dan kesan mistis dari cahaya lilin. 

Nilai artistik dalam arsitektural bangunan religius dapat diciptakan 

dalam konteks vertikalitas dan horisontalitas yang dapat memberikan 

pengalaman ruang kepada pengguna. Pengalaman vertikalitas menjadi 

simbol dari ke-Ilahi-an Allah memalui ruangan yang berskala besar dengan 

langit-langit yang tinggi yang dapat menegaskan keberadaan Allah 

(Crosbie, 2006). Pada konteks vertikalitas untuk menghasilkan kesan 

kemegahan dapat digunakan teknik pencahayaan uplight (menempatkan 

sumber cahaya dari arah bawah) (Akmal,2006).  

Warna cahaya dapat memberikan efek psikologi dan mampu 

membentuk suasana ruang yang hangat dan nyaman (Mandala,2015). 

A. Bentuk  

Konsep pola zoning dengan pendekatan penyamaran ruang, dalam 

pembentukan suasana sakral. 

 Area publik sebagai tahap awal, sirkulasi memutar untuk 

memberikan tampilan bangunan secara keseluruhan serta wujud 

lingkungan sekitarnya. 

 Area khusus sebagai tahap transisi, orientasi ke arah area sakral 

dengan jalur pencapaian yang variatif untuk memperbanyak 
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potongan alur cerita / sequence sebelum menuju ke objek utama 

(Gua Maria) 

 Area sakral sebagai tahap ritual, akses ditampilkan secara 

langsung (frontal) dan terfokus pada objek utama (Gua Maria) 

B. Material  

Material yang digunakan adalah material yang dapat memberikan kesan 

ketenangan dan menampilkan keagungan Sang Pencipta agar 

memberikan suasana rohani untuk kebutuhan ziarah. 

5.2. KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN (Pengaruh Local 

Wisdom dalam arsitektur kompleks ziarah Katolik) 

 
Gambar 5.4 Diagram keterkaitan permasalahan dominan, kearifan lokal dan arsitektur kompleks 

ziarah Katolik 
Sumber : The New Natural House Book : Crating a Healthy, Harmonious and Ecologycally Sound Home dan 

Analisis pribadi 

Keberadaan Gua Maria Taro Anggro berakar dari keprihatinan 

Konggregasi MSC (Misionaris Hati Kudus Yesus) kepada keadaan ekonomi 

masyarakat Dusun Anggrunggondok pasca gagal panen tanaman jagung 

pada tahun 2008. Dusun Anggrunggondok yang berada di Desa Reco 

memiliki kearifan lokal yang berperan dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Beberapa kearifan lokal di Dusun Reco adalah masyarakat 

melindungi sumber mata air dengan tidak melakukan pembangunan yang 

dapat menghambat jalur resapan air, contohnya pekerjaan plester jalan.  
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5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Kearifan lokal (local wisdom / local genius) merupakan konsep yang 

dalam kehidupan masyarakat yang menjadi tradisi-fisik-budaya dan 

menjadi dasar membentuk bangunan dan lingkungan masyarakat. 

Desa Reco dan Desa Kapencar sebagai lokasi tapak 

pengambangan berada di lereng Gunung Sumbing.  

Bangunan lokal di Desa Reco dan Kapencar juga menjadi salah 

satu kearifan lokal karena merupakan hasil dari pemikiran dalam merespon 

kondisi alam daerah lereng gunung.  

Jenis tanah yang ada adalah tanah regosol bercampur batu dan 

pasir gunung. Batu gunung dimanfaatkan masyarakat sebagai material 

dinding rumah warga dan material pondasi juga dinding penahan tanah.  

 
Gambar 5.5 Kearifan lokal dalam bangunan di Desa Reco dan Desa Kapencar 

Sumber : dokumen pribadi 

Cuaca dingin direspon melalui pemilihan material pentup atap yang 

dapat menyerap panas lebih lama. Asbes dengan finishing cat hitam dipilih 

karena dapat menyerap panas lebih banyak pada siang hari dan pada 
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malam hari dapat mempertahankan hawa panas dalam ruangan. Atap 

tanpa plafon dengan tujuan rumah cepat hangat. Terdapat loteng pada atap 

rumah untuk mengupulkan udara panas. Bukaan pada dinding rumah 

memiliki ukuran kecil dan jumlahnya sedikit, agar udara panas tidak cepat 

keluar dari rumah. 

Kearifan lokal lainnya yang ada di Desa Reco dan Desa Kapencar 

adalah memperhatikan sumber mata air dan bagaimana langkah 

pengolahan tapak yang tidak merusak ekosistem air tanah. 

A. Sacred Place (Tempat Sakral) Katolik dalam Local Wisdom 

Arsitektur 

Air memiliki makna fisik untuk memenuhi kebutuhan manusia, selain itu air 

memiliki makna intangible (non fisik) bagi manusia. 

1. Fungsi fisik  

Air sebagai unit sistem irigasi 

Air digunakan dalam kegiatan sehari-hari, untuk menjaga kondisi dan 

keberadaan sumber mata air diperlukan pengolahan tapak yang tepat. 

Salah satu caranya adalah dengan tidak melakukan pengecoran pada yang 

berakibat mempersempit lahan resapan air tanah. Menggunakan material 

penutup tanah yang dapat menjadi media resapan air hujan / air dari hulu.  

2. Fungsi abstrak 

Air sebagai pemberi jiwa (spirit of place) dalam desain arsitektur 

Pada perancangan pengembangan kompleks ziarah ini, air berperan 

sebagai pemersatu ruang luar dan ruang dalam pada kompleks bangunan. 

Air berfungsi memberikan kesan kelembutan pada dinding masif. 
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Air dihadirkan sebagai :  

 Refleksi. Memperluas area ruang luar, menciptakan dimensi tersendiri 

secara misterius.  

 Gerakan, gerakan air memberi efek dramatik.  

 Harmoni, menjadi penyatu antara bangunan dengan alam sekitarnya. 

3. Sebagai simbol Metafisik  

Air menjadi simbol dari budaya Katolik, yakni sebagai simbol pembabtisan. 

Penggunaan air suci sebagai simbol menjaga kesucian diri: roh, jiwa, 

pikiran, hati, dan tubuh kita sebagai pengikut Kristus. 

4. Sebagai pembentuk efek psikologis 

Tidak hanya dinikmati dari visual (nilai estetika), air digunakan sebagai 

elemen non fisik yang dapat dirasakan dinginnya, bunyinya dan gerakannya 

B. Konsep Rancangan Desain 

Penekanan desain kearifan lokal (local wisdom) pada arsitektur tempat 

ziarah Katolik, akan diterapkan pada bangunan sebagai berikut. 

1. Penataan zoning dan fasad bangunan disesuaikan dengan ciri 

kearifan lokal di Kecamatan Kertek, khususnya di Desa Reco dan 

Desa Kapencar sebagai lokasi tapak pengembangan. 

 
Gambar 5.6 Arsitektur lokal Kecamatan Kretek : rumah pelana dengan dinding batu alam. 

Sumber : dokumen pribadi 
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Gambar 5.7 Aplikasi dalam kompleks bangunan ziarah 

Sumber : dokumen pribadi 

2. Penataan ruang luar dan ruang dalam mengambil filosofi dari 

kearifan lokal, yang disesuaikan dengan kondisi tapak lerengan. 

3. Menggunakan ornamen sakral / religius ke dalam fasad bangunan 

dan interior bangunan. 

5.2.2. Studi Preseden 

Gua Maria Sawer Rahmat, Desa Cisantana, Kuningan, Jawa Barat 

  
Gambar 5.6 Gazebo dan Gua Adorasi ; (1) Gazebo , untuk tempat berteduh dan berkumpul para 

pengunjung; (2) Gua Adorasi didesain sakral, perletakan tersembunyi.  

Sumber : dokumen pribadi 

   
Gambar 5.7 Jalan ke Gua Maria dan Gua Maria ; (1) Jalan menuju Gua Maria, sebagai jalan salib, 

melewati hutan ; (2) Gua Maria : Gua Buatan yang dibangun di lereng, sekitar gua dibuat alami.  
Sumber : dokumen pribadi 
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Gambar 5.8 Fasilitas pada Gua Maria ; (1) Kapel : semi indoor , menampilkan view hutan 

cisantana ; (2) Gua Maria : tempat lilin dan air suci berada pada bagian bawah Gua Maria ; (3) 
akses menuju Gua Maria 
Sumber : dokumen pribadi 

Gua Maria Lembah Karmel 

     
Gambar 5.9 Gua Maria Lembah Karmel ; (1) Gua Maria , dibangun mengikuti kontru tapak ; (2) 

area berdoa : berupa tempat duduk dengan kanopi (3) patung Golgota dengan pelataran doa 

didepannya 

Sumber : dokumen pribadi 

 

   

Gambar 5.10 Gua Adorasi ; Gua Adorasi : merupakan gua modern, lebih berbentuk seperti selasar 

dengan penitup. Berada di bawah tanah, suasana yang ditampilkan sakral , pencahayaan 

menggunakan pencahayaan alami berupa skylight.  (2) Patung kubur Yesus dengan skylight 

diatasnya 

Sumber : dokumen pribadi 
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Gambar 5.11 Interior gua adorasi makam Yesus dengan tempat duduk berbentuk amphiteatre.  

Sumber : dokumen pribadi 

 

     

Gambar 5.12 Failitas Gua Maria  (1) Patung pada entrance sebagai penanda perjalanan Kisa 

Yesus (2) Pintu masuk (3) Faslitas pendukung berupa kapel  

Sumber : dokumen pribadi 

 

  


