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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

5.1 Pengertian Arsitektur Religius 

Penekanan tema desain pada projek Gereja Jemaat Kristen Indonesia 

di Semarang  adalah arsitektur religius. Dimana semua kegiatan spiritualitas 

atau religius pasti ada hubungannya dengan kerohanian dan kebatinan, 

sehingga menimbulkan sebuah usaha untuk bisa membuat bangunan gereja 

mempunyai nilai spiritualitas dan nilai religius yang sesuai dengan ajaran 

agama yang bisa memberikan citra spiritualitas dalam karya arsitektur 

gereja. 

Menurut Stark dan Glock, spiritualitas adalah suatu komitmen religius, 

dimana sebuah tekad dan itikad yang berkaitan dengan hidup keagamaan. 

Dalam teori yang disampaikan, ada lima macam dimensi dari komitmen 

religius, yaitu : 

1. Dimensi Kepercayaan 

Keyakinan akan kebenaran dari pokok-pokok ajaran imannya. Tanpa 

adanya keyakinan akan kebenaran dari pokok ajaran iman, orang 

tidak bisa menjadi bagian komunitas orang beriman. 

2. Dimensi Praktis 

Dimensi praktis terbagi menjadi dua jenis, yaitu aspek ritual dan aspek 

devosional. Pada aspek ritual di jelaskan tentang cara beribadah 

secara formal dan aspek devosional adalah ibadah yang dilakukan 

secara pribadi, seperti berdoa, berpuasa dan lainnya. 
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3. Dimensi Pengalaman 

Dimensi pengalaman adalah pengalaman orang untuk bisa berjumpa 

dengan Tuhan secara langsung. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang 

punya pengalaman tentang kehadiran Tuhan didalam hidupnya. 

Pengalaman tentang keagamaan ini bisa terjadi sebelum orang kenal 

Tuhan atau Setelah orang mengenal Tuhan, hal ini bisa 

meningkatakan kepercayaan seseorang pada suatu agama yang 

dianut. 

4. Dimensi Pengetahuan 

Pengetahuan tentang elemen-elemen pokok dalam iman 

ketakinannya, atau yang lebih dikenal dengan paradigma, doktrin atau 

ajaran. Paradigma suatu agama sangat berkaitan dengan 

kepercayaan seseorang. Seseorang akan terbantu untuk menjadi 

semakin yakin dan percaya apabila ia mengetahui apa yang 

dipercayainya 

5. Dimensi Konsekuensi 

Dimensi konsekuensi merupakan perwujudan nyata dimana umat 

melakukan imannya kedalam bentuk tindakan. Dimensi etis ini 

mencakup perilaku, tutur kata, sikap, dan orientasi hidupnya. 

Beberapa hal yang bisa menciptakan suasana religius dalam sebuah 

desain gereja, yaitu : 

1. Skala 

Skala adalah perbandingan ukuran antara manusia dengan objek. 

Dalam konteks ilmu aristektur, pembanding ukuran skala adalah 

manusia dengan bangunan. Proporsi pada skala yang tepat, akan 
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menimbulkan karakteristik ruang yang berkaitan dengan fungsi 

ruang. Pada fasilitas keagamaan, ketinggian bangunan dibuat 

kontras dengan ketinggian manusia (bersifat monumental) hal 

tersebut akan menimbulkan kesan yang berbeda ketika memasuki 

bangunan yang tinggi. Bangunan keagamaan yang tinggi akan 

menambah suasana kesakralan. 

2. Pencahayaan 

Pemaiakan efek cahaya dapat digunakan untuk memunculkan 

kesan yang diinginkan sesuai dengan kondisi dan fungsi 

bangunan. Pada gereja pencahayaan identik dengan kesakralan, 

karena cahaya merupakan simbol kehadiran Tuhan. Berikut 

pencahayaan yang dapat dimanfaatkan: 

 Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami dapat bersumber dari kelengkungan langit. 

 Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan dapat menggunakan lampu, lilin, dan lain 

sebagainya. 

3. Simbol Keagamaan 

Simbol religius dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu : 

 Simbol Agamawi 

Simbol Agamawi menekankan bahwa Tuhan merupakan 

sosok yang agung, besar. Sehingga manusia merupakan 

sesuatu yang kecil dihadapan Tuhan. 

 Simbol Sakral 
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Berkaitan dengan karakter suasana yang dibentuk, unsur 

kesakralan lebih bersifat universal pada semua agama. Untuk 

menampilkan simbol kesakralan dapat digunakan pendekaan 

berikut : 

a. Unsur geometry yang memiliki ukuran besar. 

b. Bentuk yang menjulang (pointed form) menimbulkan 

pandangan jauh ke atas, sehingga menimbulkan rasa 

keagungan. 

c. Tatanan memusat dengan penekanan hirarki yang tinggi. 

 Simbol Ajaran 

Unsur ajaran merupakan unsur yang p[aling spesifik, 

bergantung pada agama yang dipelajari. Penerapan ini dapat 

dipelajari melalui norma-norma dan filosofi agama yang 

dianut. 

 Simbol Jatidiri 

Merupakan sintesa dari simbol sakral dan simbol ajaran. 

Unsur ini menampilkan penampilan secara totalitas dari 

sebuah ritual. 

5.2 Desain Interior Ruang Ibadah 

Menurut buku “Religius Building” (1976)  

• Gereja harus merupakan tempat yang khidmat dan penuh penghormatan 

kepada Allah, oleh sebab itu desain gereja haruslah yang pantas sebagai 

tempat Allah.  
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• Bangunan gereja harus dapat menunjang suasana, dalam memuji dan 

bersukacita melalui penataan lampu, warna, suara dan sebagainya.  

• Salib menggambarkan penyelamatan.  

• Dalam mendesain ruang dalam gereja, elemen-elemen interior seperti 

akustik dan sistem pencahayaan adalah bagian yang penting. Sistem 

akustik yang baik akan membuat seluruh jemaat yang hadir dapat 

mendengarkan suara dari atas mimbar dengan jelas, sedangkan 

pencahayaan akan membantu merefleksikan hadirat Allah.  

• Dalam menata tempat duduk jemaat haruslah tepat, sehingga membantu 

jemaat untuk dapat berkonsentrasi dalam mengikuti ibadah.  

• Tangga ke atas mimbar merupakan gambaran manusia menuju Allah dan 

Allah menuju manusia. 

Menurut “Accoustic Treatment for Places of Worship” (1981)  

• Desain gereja wajib mampu menarik perhatian jemaat untuk beribadah 

dan memusatkan pikiran pada Tuhan, karena gedung gereja adalah alat 

komunikasi yang penting antara Allah dengan manusia.  

• Penataan bangku gereja yang teratur mampu membantu jemaat untuk 

berkonsentrasi dalam beribadah.  

• Pengaturan sound system disesuaikan dengan besaran ruang/ alat musik 

yang dipakai, sehingga umat dapat mendengarkan firman dan pujian 

dengan baik. 
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Menurut buku “Temples Church and Mosques” (1982)  

• Bangunan gereja yang simetris kanan dan kiri umumnya sangat disukai.  

• Posisi mimbar selalu di depan karena mendapat focus langsung dari  

jemaat dan merupakan bagian yang penting dari gereja yang bermakna 

religius, yaitu Kristus sebagai perantara antara Allah dan manusia.  

Menurut buku “Building Planning and Design Standarts” (1955)  

• Kursi individu yang paling fleksibel namun pada umumunya membutuhkan 

ruang yang lebih.  

• Posisi altar yang dapat bergerak dengan tempat duduk jenis kursi, akan 

membuat pengaturan dalam jemaat bisa diubah-ubah.  

• Sekalipun tidak ada liturgi mengenai tempat duduk, pada umumnya 

pelayanan yang cukup lama membutuhkan perlengkapan yang tepat bagi 

tempat duduk jemaat di dalam gereja.  

Menurut buku “Morfotipologi dan Nilai-Nilai Religius Dalam Arsitektur 

Gereja Kristen Protestan” (1988)  

• Aturan (order): Aturan yang dimaksud adalah doktrin yang dipegang oleh 

gereja tersebut. Mengenai apa yang boleh ada dan tidak dalam ruang 

ibadah, arti dari tiap simbol, liturgi yang dilaksanakan, pandangan pribadi 

gereja tersebut dan sebagainya. Hal-hal ini memegang peran penting dalam 

desain karena dari aturan tersebut dapat dilihat ciri khas dari masing-

masing aliran gereja yang ada.  

• Irama (rhythm): Irama selalu mengikuti gerak hidup manusia, ada yang 

statis ada yang dinamis. Hal tersebut dapat dimunculkan sebagai wujud 
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kuasa Tuhan atas hidup manusia. Pengguaan irama yang seimbang dapat 

mengisyaratkan kuasa Tuhan yang selalu ada untuk manusia, keadilan dan 

tidak pernah berkesudahan. Sedangkan irama yang tidak seimbang dapat 

memberi makna bahwa Tuhan berkuasa atas hidup manusia, kehidupan ini 

dapat berubah dalam sekejap jika Tuhan berkehendak dan manusia tidak 

dapat lari dariNya.  

• Keagungan (elegance): Tuhan adalah pencipta alam semesta dimana Dia 

memiliki kuasa atas dunia ini sehingga presentasi keagungan dan 

kemuliaan Tuhan harus dapat dirasakan oleh jemaat sebagai pengguna di 

dalam gereja.  

• Kecerlangan (lightness): Bangunan ibadah baik dari dalam maupun luar 

harus dapat menimbulkan kesan yang berbeda dari bangunan liar, karena 

bangunan ibadah merupakan cermin dari rumah Sang Pencipta alam 

semesta ini. Dalam penataan interiornya, bisa dimainkan permainan lighting 

yang terfokus pada area mimbar utama dimana dapat dipresentasikan 

sebagai sabda Tuhan yang diberitakan sebagai kabar baik bagi umat 

manusia.  

• Kejelasan (clarity): Aturan yang mempengaruhi termasuk dari kejelasan, 

karena mempengaruhi interior secara keseluruhan. 

5.3 Pengertian Ajaran Menonit 

Ajaran menonit adalah salah satu ajaran dari kelompok gereja Kristen 

Protestan yang tergolong didalam kelompok gereja Anabaptis, dimana 

gereja tersebut menolak adanya baptisan anak dan hanya mengakui 

baptisan orang dewasa yang sudah percaya dan bisa menyatakan 
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imannya. Ajaran ini bermula karena para pengikutnya merasa jika gerakan 

pembaharuan yang dilakukan oleh Martin Luther dan Yohanes Calvin 

kurang radikal. Ajaran ini diikuti oleh beberapa gereja kristen yang ada di 

dunia, dan hanya ada tiga gereja di Indonesia yang menganut ajaran 

Kristen Menonit, diantaranya ada Gereja Injili Tanah Jawa, Gereja Kristen 

Muria Indonesia, dan Jemaat Kristen Indonesia. 

Gereja dengan aliran menonit ini memiliki beberapa ajaran yang dijadikan 

sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan dalam liturginya : 

1. Alkitab sebagai sumber pegangan rohani dan sebagai acuan dalam 

segala hal yang berkaitan dengan kegiatan hidup jemaat dan orang 

yang percaya pada Yesus. 

2. Baptis menurut ajaran menonit dilakukan hanya bagi kepada mereka 

yang sudah percaya atau bertobat dengan sungguh sungguh percaya 

bahwa dosa mereka telah diangkat dan dihapuskan sehingga mereka 

kelak akan berjalan dalam kebangkitan bersama Yesus. Karena itu 

Gereja Menonit melarang baptisan anak. 

3. Perjamuan adalah salah satu kesatuan oleh baptisan dalam tubuh 

Yesus Kristus, yaitu Gereja Tuhan. Bagi mereka yang memiliki dan ikut 

dalam pekerjaan kuasa kegelapan tidak diperkenankan dalam kegiatan 

perjamuan. 

4. Anti Kekerasan dimana Tuhan mengajarkan agar sebagai manusia tidak 

dianjurkan untuk menggunakan kekerasan dalam kehidupan sehari hari. 

5. Dilarang bersumpah, orang Kristen harus tegas dalam berkata-kata. 
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5.4 Pengertian Akustik Gereja 

Dengung yang tinggi dan kurangnya inteligibilitas didalam ruangan 

adalah ciri akustik yang kurang baik yang sering dijumpai pada beberapa 

gereja di abad pertengahan. Karakteristik akustik ini tidak sekedar 

mempengaruhi gaya musik organ yang telah digubah untuk gereja tetapi 

meninggalkan ciri pada pola liturgi. Selanjutnya, berkembangnya musik 

paduan suara dan nyanyian dihubungkan dengan kondisi yang sangat 

dengung pada gereja pertengahan (Doelle,1990).  

Perombakan arsitektur gereja terus menerus mengalami 

perkembangan dalam pola liturgi dan konsep lingkungan gereja. menurut 

konsep liturgi yang baru, keaktifan jemaat juga harus bisa berinteraksi 

langsung dengan penyelenggara ibadah, karena jemaat juga berpatisipasi 

dalam bagian musik selama kebaktian, sehingga gereja harus dirancang 

secara akustik untuk menyediakan dan memungkinkan dialog verbal dan 

musik tersebut. 

Auditorium gereja biasanya berdekatan dengan ruang lainnya yang 

saling berhubungan , seperti tempat membaptis, ruang persiapan dan ruang 

lainnya yang berkaitan.karena itu dalam rancangan akustik perlu perhatian 

khusus terhadap kebutuhan akustik di masing-masing ruang tersebut 

(Doelle, 1990;115). Berikut hal yang harus diperhatikan: 

1. Daerah mimbar biasanya harus cukup dinaikkan dan dikelilingi oleh 

pagar-pagar untuk memantulkan bunyi supaya tersedia keadaaan yang 

baik untuk memproyeksi pembicaraan yang disampaikan dari mimbar 

kepada jemaat. 
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2. Daerah pemain musik dan paduan suara harus berada di dalam daerah 

yang menyediakan lingkungan akustik yang baik untuk musik dan 

bagian tersebut harus dikelilingi oleh permukaan pemantul tanpa 

menimbulkan gema atau pemusatan bunyi  

3. Daerah untuk jemaat harus bisa menikmati kondisi mendengar yang 

baik ketika sedang berlangsungnya kegiatan ibadah, karena ruang 

auditorium gereje selalu lebih banyak dari pada kebutuhan akustiknya, 

sehingga perlu sejumlah lapisan akustik. 

4. Ruang-ruang gandeng membutuhkan pengendalian dengung sendiri 

yang tidak bertentangan dengan kondisi dengung yang berlaku di 

dalam bagian utama auditorium gereja. 

5. Perhatian lebih harus diberikan untuk mengurangi bising sebagai 

kebutuhan ketika kegiatan meditasi dan berdoa. 

Berikut ini adalah tabel kriteria bising yang direkomendasikan untuk ruang 

dan gedung : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. 1 Kriteria Kebisingan Ruang 

Sumber : 
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Suara-suara yang tidak dikehendaki dan muncul dalam ruangan sering 

disebut sebagai sura dengung yang berasal dari suara pantulan. Salah satu 

hal yang harus dikendalikan oleh pengendalian waku dengung atau yang 

sering disebut sebagai RT = Reverberation Time. 

Rumus waktu dengung : 

RT = 0.16 x V (dalam detik) / Abs 

Diketahui : V   = Voulme Ruang (m3) 

 Abs  = Jumlah seluruh penyerapan didalam ruang (m2) 

 

  




