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ba b V kajian 

5.1 kajian teori penekanan desain 

Penekanan Desain pada proyek ini adalah : 

"pencitraan lIIahi pada kompleKs gereja".---------------------

Filosofi desain : 

Pencitraan lIIahi pada proyek ini diambil dari sosok dan sifat-sifat Tuhan yang tertulis di 

Alkitab. Sosok dan sifat tersebut antara lain : lemah lembut dan rendah hati; sifat 

melayani; mulia dan kudus; terang dunia; sumber mata air kehidupan; Alfa dan Omega; 

dan sumber damai sejahtera. 

• " ... dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu 

akan mendapat ketenangan." (Matius 11:29) 

• "Sebab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, atau yang melayani? 

akankatrdia-yang-dudttk-makan?-"Fetapi-Aktl-aela-Eli--teAQaA-teAQaR-kamu-sebagat---' ---

pelayan . "(Lukas 22:27) 

• "Siapakah yang seperti Engkau, di antara para allah, ya TUHAN; siapakah seperti 

Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang 

masyhur, Engkau pembuat keajaiban?" (Keluaran 15:11) 

• "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; 

barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia 

akan mempunyai terang hidup." (Yohanes 8:12) 

• "Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan 

mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan 

menghapus segala air mata dari mata mereka." (Wahyu 7: 17) 

• "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada 

dan yang akan datang, Yang Mahakuasa." (Wahyu 1:8) 
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• "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, 

dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. 

Janganlah gelisah dan gentar hatimu." (Yohanes 14:27) 

5.2- kemung-kina-n-pener-a-pa-n-teefi-peAekanan-G/esain,----_____ _ 

Pencitraan Iliahi pada kompleks ini diambil dari sifat-siat dari sosok Tuhan yang diambil dari 

Alkitab. Untuk penerjemahannya kedalam pencitraan bangunan, akan dibahas melalui 

pembahasan dan contoh-contoh berikut : 

• lemah lembut dan rendah hati 

Pencitraan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pencitraan arsitektur yang tidak 

'angkuh' atau 'sombong' terhadap sekitarnya. Pencitraan ini maksudnya adalah 

pencitraan arsitektur yang 'ramah dan terbuka' terhadap pengunjung. Hal ini 

diterapkan pada penggunaan pagar yang cenderung rendah, entrance yang sangat 

terbuka terhadap pejalan kaki (memiliki pedestrian yang nyaman dan lebar) dan juga 

penataan skyline bangunan yang sangat menonjol dan mencolok terhadap 

lingkungan sekitar. 

Gambar 5.1 Skyline yang harmonis, 
Kaohsiung Harbour. 

Sumber:www.google.com 

Gambar 5.2 Skyline yang harmon is, 
Nanyang University. 

Sumber:www.google.com 
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• melayani 

pencitraan ini diterjemahkan secara simbolik dalam proyek ini. "melayani" dalam hal 

ini diartikan bahwa tiap-tiap bangunan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

Keseluruhan proyek ini memiliki citra arsitektur yang lenih kearah "fungsional". 

• mutia 

Kesan mulia diciptakan dengan skala yang 

monumental, suasana dimana manusia terasa 

sangat kecil dan seolah-olah manusia tak berdaya 

dihadapanNya. Sedangkan kesan kudus 

diciptakan dengan permainan cahaya (alami) dan 

bayangan yang menembus masuk kedalam 

ruangan. Hal ini dapat diciptakan dengan 

penggunaan skylight dan material-material 

Gambar 5.4 Permainan cahaya dan elemen transparan pada Conrad 
wedding chapel. Sumber:andramatin_portfolio 

• cahaya dan terang dunia 

Gambar 5.3 Interior Walt Disney concert 
hall. Kesan megah karen a skala yang 

monumental 
Sumber:dok.pribadi 

pencitraan ini diterapkan dengan permainan cahaya pada ruang ibadah. Untuk 

menunjukkan hirarki yang kuat, maka pada bagian altar pencahayaan diperkuat 

daripada dibagian audience. Hal ini dilakukan untuk menekankan bahwa Allah 

adalah sumber dari "terang dunia". 
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Gambar 5.5 Permainan cahaya pada Conrad wedding chapel 
Sumber:andramatinJjortfolio 

Gambar 5.6 Permainan cahaya pada Conrad wedding chapel 
Sumber:andramatin_portfolio 

• alfa dan omega / "yang awal dan yang akhir" 

Salah satu dari sifat TUHAN Allah adalah 'alfa dan omega' yang berarti yang awal 

dan yang akhir, tidak ada sesuatu sebelum dan setelah Tuhan ada, la 'te/ah ada' 

sebelum segala sesuatu diciptakan. Penerapan dari pencitraan ini berupa pencitraan 

simbolik dalam pemilihan material bangunan. Untuk memenuhi pencitraan ini, 

bangunan menggunakan material-material yang 'te/ah ada' (sudah ada). Yang 

dimaksudkan material yang 'felah ada' ini adalah material-material alam seperti batu, 

kayu, dan lain sebagainya. 
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• mata air kehidupan 

Gambar 5.7 Magma Arte & Conggresos, Santa Cruz 
Sumber:Daylight and Architecture Magazine 

Gambar 5.8 interior Rock Church, Helsinki 
Sumber:google.com 

Filosofi ini diterapkan dengan pengadaan mata air secara fisik dalam bangunan 

Melalui suara gemericik air mengalir tersebut dapat menimbulkan suasana tenang 

dan teduh. Pengadaan mata air/kolam ini juga diterapkan sebagai salah satu elemen 

dalam pengolahan landscape. 
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• damai sejahtera 

Gambar 5.9 Contoh penggunaan elemen air pada landscape 
Sumber:google.com 

Pada keseluruhan kompleks ini, kesan yang ingin disampaikan secara arsitektur 

kepada para pengunjungnya adalah damai sejahtera. Kesan ini dapat dicapai ketika 

pencitraan-pencitraan diatas dapat diterapkan, seperti pengadaan kolam, permainan 

pencahayaan alami, dan penataan landscape yang harmoni. Salah satu syarat 

tercapainya kesan ini adalah dengan perlindungan terhadap kebisingan melalui 

vegetasi-vegetasi pemecah kebisingan. 

5.3 kajian teori permasalahan dominan 

• Flexibilitas spatial dan energi pad a kapasitas gedung gereja. 

• Perencanaan sistem akustik, visual, serta sirkulasi pada bangunan gereja. 
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5.4 studi preseden 

FLEXIBILITAS SPATIAL 

Gambar 5.10 interior Holy Stadium 
Sumber:andramatin_portfolio 

Pada bangunan holy stadium, tidak terdapat fleksibilitas spatial sehingga kapasitas ruangan 

selalu tetap dari waktu ke waktu. Hal ini berakibat longgarnya kapasitas gereja pada saat 

kebaktian mingguan, dimana jumlah jemaat hanya memenuhi setengah dari kapasitas 

maksimal. Hal ini juga berdampak pad a kurangnya efisiensi energi yang digunakan untuk 

penerangan dan juga penghawaan. 

Perencanaan Gedung Gereja Shalom ini akan mencoba menghadirkan system fleksibilitas 

spatial dan energy sehingga penggunaan energi dan ruang dapat lebih efektif dan efisien. 

PERENCANAAN SISTEM AKUSTIK, VISUAL, DAN SIRKULASI 

AKUSTIK 

Analisa Hasil-hasil yang kami dapatkan, kami merasa akustiknya tidak begitu baik 

karena: 

1. Loudspeaker 

• Berdasarkan Letaknya loudspeaker ini menggunakan sistem terpusat karena 

hanya terletak di depan panggung. Akibatnya penonton pada area depan 

panggung menerima suara yang lebih keras dari pada area tribun bag ian 

belakang. 
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• Berdasarkan konfigurasi sistem speaker, loudspeaker ini termasuk dalam 

sistem stereofonik. Dimana suarayang dikeluarkan dipisahkan berdasarkan 

besar kecilnya frekuensi. 
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Gambar 5.11 Perletakan speaker pada ruang ibadah holy stadium 
Sumber: dok.pribadi 

2. Bentuk ruangan 

Pada ruang auditorium ini, bentuk ruang yang besar 

dan didukung plafon yang tinggi dan tidak dilapisi 

peredam, menyebabkan pemantulan yang 

merugikan (gaung/ gema). 

3. Material Bangunan 

Gambar 5.12 Interior holy stadium 
Sumber: dok.pribadi 

Atap holy stadium berbentuk lengkung dengan kerangka baja hollow (baja dengan 

luas penampang berupa lingkaran). Struktur rangka atap yang digunakan ada 2 

jenis, yaitu : space frame (rangka ruang) dan space truss( rangka bidang) dengan 

menggunakan moiler (sistem sambungan berbentuk bola) sebagai penghubung. 

Penggunaan space frame dan space truss karena bangunan ini merupakan bentang 

lebar (bentang panjang 144 meter, dan Ie bar 63 meter). 

Pada atap tidak terdapat plafon untuk memantulkan atau meredam suara . Sumber 

suara datang yang mengenai rangka atap akan dipantulkan secara tidak merata dan 

ada yang diteruskan keluar bangunan sehingga menimbulkan bunyi gaung dan gema 

yang merusak bunyi asli. 
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Dinding luar 30 % dari kaca yang dilapisi anti UV. Dinding dalam pada Holy Stadium 

dilapisi dengan lapisan akustik dan termal. Dinding pada bag ian utara di buat 

bersirip/bergerigi sebagai pengkondisian akustik. 

Dinding belakang tidak dilapisi oleh bahan peredam suara sehingga suara yang 

berasal dari arah depan terpantul sembarang ke berbagai arah. Kejadian ini juga 

berperan merusak bunyi asli yang didengar oleh pengunjung. 

VISUAL 

• Pencahayaan pada Siang Hari 

Pencahayaan siang hari di dalam bangunan inti berasal dari 20 % fasade kaca di 

atas dinding barat dan timur. Cahaya yang menyebar masuk menerus ke 

Polycarbonate pad a pitch-roof di mana udara panas bergerak dari baja hollow 

(rangka pitch-roof). Pencahayaan alami ini mampu menyuplai 30 % kebutuhan 

pencahayaan pada siang hari. 

Gambar 5.13 Fasade Kaca sebagai Sumber Penerangan Alami 
Sumber: dok.pribadi 

• Pencahayaan pada Malam Hari 

HasH Pengukuran Pencahayaan Buatan pada kegiatan penonton bernyanyi. 

Pencahayaan pada inti bangunan menggunakan lampu down-light pada area 

penonton, dan dapat mengurangi intensitas cahaya sebanyak 7 WI m2. Lampu 

spot-light digunakan pada panggung utama dengan kekuatan sebesar 75 Kw. 
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Gam6ar S-:l -S-Pencalla aan i:IDnp-cfSp.ot----
Light pada Panggung pada Saat Drama 

Musikal Berlangsung 
Sumber: dok.pribadi 

Pencahayaan buatan pada saat acara berlangsung cukup jelas untuk visual ke 

objek pertunjukan di panggung. Namun, untuk tribun bagian belakang sudut timur 

dan utara cahaya yang mengenai area tersebut cenderung lebih redup daripada 

di bagian tengah tribun. 

SUDUT PAN DANG PENONTON 

Gambar 5.16 Denah Stadium 
Dokumen Panitia Pembangunan Gereja JKI - Semarang 
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Area penonton yang tidak 
dapat melihat keseluruhan 
panggung dengan optimal. 

o 
Area penonton yang di 
survei. Penonton dapat 

melihat dengan jelas 
panggung karena sudut 

pandang tidak lebih dari 60° 
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5.S kemungkinan penerapan permasalahan dominan 

• Flexibilitas spatial dan energi pad a kapasitas gedung gereja. 

Flexibilitas spatial dapat dicapai dengan penggunaan sekat pembatas ruang duduk 

audience ataupun aplikasi strukstur balkon pada ruang ibadah. Balkon ini berfungsi 

sebagai perluasan kapasitas tempat ibadah sewaktu-waktu jika jumlah jemaat 

bertambah dengan drastis. Jika jumlah jemaat dapat ditampung tanpa balkon maka 

akses menuju balkon ditutup dan segala kebutuhan listrik pad a area balkon 

dimatikan sehingga penggunaan energi dapat lebih dihemat. 

• Perencanaan sistem akustik, visual, serta sirkulasi pad a bangunan gereja. 

Perencanaan sistem akustik pada ruang ibadah menggunakan sistem pengeras 

suara 

Sedangkan untuk penanganan aspek visual pada bangunan ibadah adalah sebagai 

berikut: 

• Jika ruang ibadah dipakai pad a saat pagi atau siang hari, pencahayaan 

memanfaatkan pencahayaan alami semaksimal mungkin sehingga konsumsi 

energy untuk pencahayaan buatan dapat ditekan. 

• Sedangkan pad a malam hari, menggunakan pencahayaan buatan dengan 

aksentuasi pad a bag ian altar, sehingga kontras "terang" dapat terasa. 

• Hubungan antara massa bangunan gereja, bangunan tempat penampungan serta 

dengan ruang luar dalam kompleks karena aktivitas antar bangunan ada yang saling 

berkaitan dan ada yang saling tidak berhubungan sehingga harus dipisahkan. 

Hubungan antar massa bangunan ini perlu diperhatikan untuk menghindari adanya 

percampuran anatara pelayanan ibadah dengan pelayanan sosial pad a fasilitas 

penampungan tunawisma. 
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