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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1 Uraian Intepretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

Landasan dalam perencanaan proyek Novisiat - Postulat Kongregasi 

Bruder CSA ini mengarah kepada penyediaan fasilitas - fasilitas ruang 

yang menjadi tuntutan dasar para biarawan dalam melaksanakan aktivitas 

pendidikan berasrama dan terciptanya sebuah komplek bangunan 

Novisiat - Postulat yang mampu memberikan kekhasan sebagai 

bangunan pendidikan Katolik terutama bangunan pendidikan CSA. 
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NOVISIAT - POSTULAT KONGREGASI BRUDER CSA 

BIARAWAN YANG SlAP HIDUP SOSIAL MENGGEREJA 

! 
FASILITAS YANG SESUAI DAN MEMBERI 

KENYAMANAN DALAM MENJALANI KEGIATAN 
PENDIDIKAN BERASRAMA 

PENYEDIAAN 
FASILIT AS SEBAGAI 

TUNTUT AN AKTIVIT AS 

1 
PERWUJUDAN 

KARAKTER 
BANGUNAN CSA 

1 

PENCIPTAAN NUANSA 
RELIGI DALAM 

KOMPLEK BANGUNAN 

NOVISIAT - POSTULAT CSA YANG MENAMPILKAN 
KARAKTER BANGUNAN KEKHASAN CSA DAN 

MEMILIKI FASILITAS YANG MAMPU MEWADAHI 
KEGIATAN PARA NOVIS DAN POSTULAN DALAM 

KEGtAT AN PENDIDIKAN BERASRAMA 

Diagram V.1. Diagram Penekanan Desain 

Sumber gam bar : Analisa Pribadi 

Penekanan desain pada proyek ini mengarah pada terwujudnya desain 

bangunan Novisiat - Postulat CSA yang menunjukan kekhasan bangunan 

pendidikan CSA dan penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan 

pendidikan berasrama sebagai tuntutan mendasar dari aktivitas dengan 

memberi pertimbangan pembatasan antara fasilitas Novisiat dan Postulat 

sehingga kegiatan di dalam komplek tidak saling menggangu. 
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Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam penekanan desain 

proyek ini, yaitu : 

• Fungsi 

Sesuai dengan permasalahan dominan yaitu kurangnya fasilitas ruang 

yang mewadahi kegiatan di Postulat 

• Skala 

Penyediaan fasilitas ruang yang menjadi wadah bagi pengguna untuk 

menjalani aktivitas dengan perhitungan dimensi ruang yang mampu 

memberi kenyamanan bagi pengguna 

• Citra 

Memberi perwujudan sebagai bangunan Novisiat - Postulat milik ordo 

CSA dengan mengupayakan perwujudan kekhasan eSA di bangunan 

yakni dengan memberi pendekatan arsitektur simbolisme 

ARS I T E K T UR S IM BO LI S ME 

Pengertian SIMBOLISASI 

Simbol berasal dari bahasa Yunani "symbolos" yang berarti tanda atau 

ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Simbol adalah 

lambing; tanda pengenal yang tetap menyatakan sifat, keadaan, dan 

sebagainya 

26. Simbol merupakan sebuah objek yang berfungsi sebagai saran untuk 
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mempresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak, misalnya burung 

merpati sebagai symbol perdamaian; symbol merupakan sebuah tanda, isi 

yang singkat, menyertai sifat sebuah objek, proses berkualitas, kuantitas, 

memenuhi muatan - muatan tertentu, misalnya symbol pada konteks 

bidang music, kimia, matematika, dan lain - lain27. 

Terdapat 3 jenis symbol berkaitan dengan perannya memberikan kesan 

dan peran yang ingin disampaikan, yaitu28: 

a Simbol Tersamar 

Symbol yang ingin menggambarkan fungsi, misalnya pabrik beratap 

gerigi dengan tujuan memaksimalkan pencahayaan alami 

b Simbol Metafora atau Kiasan 

Sentuk bangunan yang menggambarkan perumpamaan, misalnya 

toko alat music dengan bentuk bangunan sebuah alat music. 

c Simbol sebagai Pengenal Sentuk 

Lebih dikenal masyarakat sebagai ciri - cirri dari sebuah fungsi, 

misalnya bangunan masid identik dengan kubah dan bentuk bulan 

bintang di atasnya, gereja dengan bentuk salib di ujung atap. 

Simbol dalam arsitektur merupakan gambaran tentang fenomena nyata 

arsitektural yang menyampaikan makna dari intisari sebuah karya yang 

26 WJS Poerwodarminto. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1988. Ha l : 557. 

27 http://calonarsitek.wordpress .co m/2007/11/21/sim bo I ism e-d efin isi/ 

28 Muhammad Zunaidi. Simbolisme dalam Ragam Hias Masid Menara Kudus. 2004. Hal:5 
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dituangkan perncang untuk dapat ditangkap dan diserap maknanya oleh 

pengamat. 

Menurut Egon Schirmbeck dalam buku Form, Idea and Architecture, 

prinsip - prinsip perancangan simbolisme dalam arsitektur adalah sebagai 

berikut29 
: 

a. Penciptaan urut - urutan yang berbeda guna mengingatkan orang 

pada tempat sambi! orang berjalan melalui ruang. Karakteristik 

arsitektural adalah kombinasi dari unit-unit denah yang sarna atau 

serupa dalam pengaturan yang beda. Pengorganisasian ruang-ruang 

sempit Oalan kecil) dengan ruang-ruang lebar (Iapangan). 

b. Pencampuran fungsi-fungsi yang berbeda guna meningkatkan kontak 

$osial, berbeda dengan pemisahan akan fungsi oleh gerakan modern 

di tahun 1920-an dan 1930-an. Karakteristik arsitektural adalah 

pengaturan tata guna yang berbeda dalam batas sebuah bangunan 

dan perhubungan langsung dari zona-zona ini, contohnya di 

sepanjang suatu jaringan jalan public. 

c. Arsitektur sebagai media komunikasi. Penerimaan Arsitektur melalui 

banyak lapisan. Arsitektur sebagai pembawa simbolisme dan 

inforrnasi. Karakteristik arsitekturaI adalah perlengkapan akan 

kebutuhan fungsional, structural dan lainnya untuk penggunaan 

khusus oleh elemen-elemen ikonografik, metaforik dan elemen

elemen yang berhubungan. 

29 http://calonarsitek.wordpress.co m/2007/11/22/p ri nsip-pe ra n can ga n-simbo lisme-egon -sch irm beck/ 
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.., 

d. Penekananan pada artifisialitas dari arsitektur. Pemisahan dari 

kawasan lahan alamiah dan volume ruang buatan. Pemisahan ruang 

luar alamiah dari ruang interior buatan. Karakteristik arsitektural 

adalah pembatasan terhadap elemen-elemen rancangan geometris 

yang jelas dan lazim menonjolkan mutu sintetik dari arsitektur pada 

suatu kawasan lahan. 

e. Rancangan bentuk dari suatu ruang sesuai dengan mutu 'dasar'nya -

contoh : merancang ruang menurut bayangan yang terbentuk oleh 

bangunan dan mengorientasikan bangunan sesuai dengan arah 

angin. Karakteristik arsitektural adalah alokasi dan orientasi dari 

elemen-elemen suatu ruang sesuai dengan kondisi-kondisi sosial dan 

fisik yang ditentukan. 

f. Pembedaan dan penentuan dari identitas suatu ruang melalui 

penerangan (alami). Karakteristik arsitektural adalah alokasi yang 

tegas dari zona-zona gelap dan terang atau elemen-elemen ruang 

pada denah dan potongan. 

g. Peralihan langsung dari satu volume ke volume yang lain. Integrasi 

dari ruang-ruang interior dan eksterior. Karakteristik arsitektural adalah 

penciptaan zona-zona ruang yang mengalir dan pengaturan yang 

bebas (dari kolom dan dinding) pada elemen yang mengikat ruang. 

h. Pemisahan muka bangunan dan badan bangunan (ruang). Muka 

bangunan sebagai suatu sumber informasi 'dua dimensi', be bas dari 

kelompok ruang. Karakteristik arsitektural adalah zona ruang dan 
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daerah lantai adalah bebas dari kebutuhan formalnya sendiri dan dari 

muka bangunan utama tempelan. 

i. Pertalian ruang atau bangunan melalui suatu rantai kejadian, sebagai 

suatu pengingat akan tempat dan pengenalan akan karakteristik ruang 

yang khas. Karakteristik arsitektural adalah urut-urutan artifak yang 

khas berbeda untuk menegaskan ruang. Urut-urutan bentuk ruang 

atau perbatasan ruang yang khusus berbeda. 

Simbol menurut Tinjauan RELIGIUS 

Unsur - unsur symbol religius30
, yaitu : 

a. Simbol Agamawi 

Menekankan nilai-nilai bahwa Tuhan merupakan sesuatu yang besar, 

agung, melebihi kekuatan manusia, manusia merasa kecil di hadapan

Nya. 

b. Simbol Sakral 

berkaitan dengan suasana yang terbentuk. Ul'lsur ini sifatnya umum 

uhtuk semua agama yang juga menampilkan suasana sakral, 

misalnya melalui pendekatan sebagai berikut : 

• Unsur geometri yang sangat besar (paling umum dijumpai) 

- Bentuk yang menjulang (poited form) yang membuat stimulun 

perspektif jauh ke atas (sebagai rasa keagungan) 

- Tatanan yang memusat, dimana bag ian pusat memiliki nilai yang 

lebih tinggi dan merupakan hierarki sekelilingnya 

30 MKP Arsitektur Religius 
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C. Simbol Ajaran 

Unsur ini lebih spesifik karena setiap agama mempunyai ajaran sendiri 

dan memberi karakter khusus bagi agama tersebut, hal ini didapat 

antara lain melalui hakekat, falsafah dan norma-norma agama yang 

bersangkutan. Jadi simbol ini berkaitan dengan ajaran agama masing

masing. 

d. Simbol Jatidiri 

Merupakan sintesa dari simbol sakral dan simbol ajaran. Unsur ini 

menampilkan pada penampilan secara totalitas dari suatu wahana 

ritual, pengamat dapat langsung mengangkap bahwa sesuatu itu 

merupakan wahana ritual dari suatu agama. Sifatnya lebih umum, 

mudah ditangkap pikiran manusia dan mudah dikenali bentuk 

arsitektumya. 

Pemaknaan Simbol Dalam AGAMA KA TOLIK 

Simbol dalam agama Katolik bertujuan untuk mengungkapkan hal - hal 

yang berhubungan dengan Allah 

8eberapa symbol dalam agama Katolik yang memang banyak atau sering 

ditemui, yaitu : 

• Abu 

Sisa pembakaran yang menjadi gambaran manw~ia bahwa manusia 

berasal dari abu, melambangkan kelemahan dan dosa yang 

ditimbulkan oleh manusia 

• Air 
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Berguna bagi kehidupan sehari - hari dalam membersihkan serta 

menyegarkan kehidupan bagi segala makhluk hidup, melambangkan 

kehidupan baru dan pembebasan dari dosa 

• Alfa dan Omega 

Melambangkan Allah sebagai awal dan akhir 

• Api 

Melambangkan tanda - tanda kehadiran Allah 

• Merpati 

Melambangkan Roh Kudus 

• Ikan 

Melambangkan diri Kristus 

• Ikan kecil yang banyak 

Melambangkan umat Kristiani 

• Lilin 

Melambangkan Kristus dan kita sebagai umat Kristiani menjadi 

cahaya dunia 

• Salib 

Melambangkan kemenangan Kristus atas kejahatan dan kematian 

• Roti dan Anggur 

Melambangkan tubuh dan darah Kristus 

128 



5.1.2 Studi Preseden 

Kapel Ronchamp, merupekan karya Le Corbusier dengan judul Notre 

Dame du Haut Ronchamp yang dibangun pada 1950 - 1954 di kota keeil 

yang bemama Ronchamp - sebelah tenggara Paris. 

Bangunan ini memiliki pemahaman karya arsitektur secara dasar nominal 

yang diinterpretasikan dari bentuk telapak tangan yang menggambarkan 

tangan yang menengadah ke atas seperti memohon sesuatu dari Tuhan ( 

berdoa ). 

Di sini Le Corbusier mencoba menciptakan suasana yang khusuk ini 

dengan memanfaatkan permainan cahaya yang sangat menarik. Di 

samping itu ia merancang fasad dinding dengan material beton ekspos 

berwama putih yang menimbukan kesan suei. Ie juga mencoba bermain 

dengan mengatur ketebalan dinding dan bentuk-bentuk seperti cekung 

dan cembung yang memberi kesan tertentu31
. 

31http:j jwww.google.co.idjimgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/99/302876189 _bad9270b64.jpg&imgrefu 

rl=http://www.flickr.com/photos/klausfehrenbach/302876189/&usg=_KdmCIBDIT3l1eQCWg_ZeiSP6nzQ=&h=333 

&w=500&sz=130&hl=id&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=zTIPqYn3RgvMYM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=jimages 

%3Fq%3Dkapel%2Bronchamp%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D604%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:l&ei=Y

GCTbTSLsOycL_xgJED 
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GambarV.1. Kapel Ronchamp 

Sumber gambar ; http://aedesign.files.wordpress.com/2010103Ironchamp
chapeUpg 

Gambar V.2. Interior kampel Ronchamp 

Sumber gambar 
http://www.wayfaring.info/2008/06/12/notre-dame-du -haut
ronchampl 
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5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Penerapan teori Arsitektur Simbolisme bertujuan untuk menciptakan 

nuansa religius di komplek bangunan Novisiat - Postulat, selain itu 

simbolisme ini juga bertujuan untuk memberikan image atau citra yang 

kuat sebagai bangunan pendidikan Katolik yang dikhususkan bagi para 

calon biarawan yang menempuh pendidikan berasrama untuk menjadi 

seorang bruder. 

Penerapan - penerapan teori Arsitektur simbolisme nampak pada : 

• Bentukan landscape di ruang terbuka komplek bangunan mulai dari 

area publik di depan komplek hingga area privat yang digunakan oleh 

Novis dan Postulan juga oleh bruder dalam melakukan kegiatan sehari 

- hari, yaitu pola penanaman vegetasi perdu atau pohon dengan lebar 

yang membentuk bentuk tands sa lib (+) di area public dengan di 

tengahnya terdapat kolam yang di pusat kolam tersebut terdapat 

bentukan sculpture atau patung Santo Aloysius Gonzaga. 

Gambar V.3. Penerapan teori desain 
pada taman 

Sumber gambar : Analisis pribadi 

Pedestrian 

Sculpture 

vegetasi 

131 



• Tampilan detail - detail pada ornament bukaan - bukaan bangunan, 

Gambar V.4. Contoh peherapan 
simbolisme pada detail jendela 

Sumber gambar : Analisis 
pribadi 

misal detail ornament 

jendela yang 

diwujudkan dengan 

bingkai jendela yang 

membentuk blok tebal 

dan lambing salib di 

atasnya, umumnya 

sering nampak pada 

detail bangunan Katolik. 

Selain itu pada 

bentukan pintu yang bagian atasnya membentuk busur lingkaran 

dengan diameter mencapai 2 meter. 

Gambar V.S. Contoh simbolisasi salib pada 
pih1u 

Sumbergambar: Analisis pribadi 
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• Penataan letak pola bangunan yang juga membentuk salib (+) dengan 

bangunan rohani berada di tengah titik salib sebagai pusat dan 

k 

Gambar V.6. Contoh pola penataan massa dengan 
membentuk pola salib 

Sumber gambar : Analisis pribadi 

==~ Area privat 

===-0(> uangunan rohani 

Upen space 

Area publik 

sekelilingnya kelompok fasilitas lain, kemudian juga didukung dengan 

penataan vegetasi yang juga dapat memberi kesan teduh dan tenang 

di dalam komplek Novisiat - Postulat. 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalah dominan yang diangkat dalam kasus Novisiat - Postulat 

Kongregasi Bruder GSA ini adalah menciptakan nuansa religius dalam 

komplek bangunan Novisiat - Postulat. 

Dasar pemikiran permasalah dominan ini berasal dari tinjauan lapangan 

yang melihat bahwa komplek pendidikan GSA saat ini ( Novisiat GSA -

Kotabaru dan Postulat GSA - Kalasan ), belum mampu memberikan 

nuansa religi dalam bangunan, walaupun komplek kedua bangunan 

tersebut berada di lingkungan yang tenang. 

KOMPLEK BANGUNAN NOVtSIA T POSTULAT CSA 

NUANSA RSLIGIUS YANG 
MENDUKUNG KEG.tATAN 

PEND1DtKAN SEAASRAMA 
BAGt elARAWAN 

SUASANA llNGKUNGAN 
TENANG 

PENERAPAN SIMSOUSASf 
KA rOLfK OAlAM OET All. 

BANGUNAN 

Diagram V.2. Skema pola pikir permasalahan dominan 

Sumber Qambar : Survey dan analisis pribadi 
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5.2.2 Studi Preseden 

Kapel Ronchamp, merupakan karya Le Corbusier dengan judul Notre 

Dame du Haut Ronchamp yang dibangun pada 1950 - 1954 di kota kecil 

yang bemama Ronchamp - sebelah tenggara Paris. 

Bangunan ini memiliki pemahaman karya arsitektur secara dasar nominal 

yang diinterpretasikan dari bentuk telapak tangan yang menggambarkan 

tangan yang menengadah ke atas seperti memohon sesuatu dari Tuhan ( 

berdoa ). 

Oi sini Le Corbusier mencoba menciptakan suasana yang khusuk ini 

dengan memanfaatkan permainan cahaya yang sangat menarik. Oi 

samping itu ia merancang fasad dinding dengan material beton ekspos 

berwarna putih yang menimbukan kesan suci. la juga mencoba bermain 

dengan mengatur ketebalan dinding dan bentuk-bentuk seperti cekung 

dan cembung yang memberi kesan tertentu32
. 

32http://www.google .co.id/imgres?imgurl=http ://farm1.static.flickr.com/99/302876189 _bad9270b64.j pg&imgrefu 

rI= http://www.flickr.com/p hotos/kla u sfeh renba ch/302876189 /&usg= _ Kd m C IB 0 1T3lleQ CWL ZeiSP6n zQ=&h =333 

&w=500&sz=130&hl=id&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=zTIPqYn3RgvMYM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images 

%3Fq%3Dkapel%2Bronchamp%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D604%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:l&ei=Y

GCTb TS LsOycL_xgJ ED 
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GambarV.7. Kapel Ronchamp 

Sumber gambar ; http ://aedesignJiles.wordpress.com/2010/03/ronchamp
chapel.jpg 

GambarV.8.lnteriorkampel Ronchamp 

Sumber gambar 
http ://www.wayfaring .info/2008/06/12/notre-d ame-du-haut
ronchampl 
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5.2.3 Implementasi 

Gambar V.9. Contoh penerapan 
simbolisme pada detail jendela 

Sumber gambar : Analisis 
pribadi 

Tampilan detail - detail pad a ornament 

bukaan - bukaan bangunan, misal detail 

ornament jendela yang diwujudkan dengan 

bingkai jendela yang membentuk blok tebal 

dan lambing salib di atasnya, umumnya 

sering nampak pada detail bangunan Katolik. 

Selain itu pada bentukan pintu yang bag ian 

atasnya membentuk busur lingkaran dengan 

diameter mencapai 2 meter. 

Gambar V.10 Contoh simbolisasi salib pada 
pintu 

Sumber gam bar : Analisis pribadi 
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Penataan letak pola bangunan yang juga membentuk salib (+) dengan 

bangunan rohani berada di tengah titik salib sebagai pusat dan kemudian 

di sekelilingnya kelompok fasilitas lain, kemudian juga didukung dengan 

penataan vegetasi yang juga dapat memberi kesan teduh dan tenang di 

dalam komplek Novisiat - Postulat. 

Gambar V.11. Contoh pola penataan massa dengan 
membentuk pol a salib 

Sumber gambar : Analisis pribadi 

==:> Area privat 

= = =f> Bangunan rohani 

Open space 

Area publik 
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