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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 
 

A. Arsitektur Kristen 

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. 

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 
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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. 

 

Agustinus (1998) mengungkapkan beberapa hal yang bisa menciptakan 

suasana religius dalam sebuah desain bangunan religius, 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 menimbulkan karakteristik ruang yang berkaitan 

dengan fungsi ruang. Pada fasilitas keagamaan, ketinggian 



86 
 

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 
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manusia merupakan sesuatu yang kecil dihadapan 

Tuhan. 

• Simbol Sakral 

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. 
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Secara keseluruhan, keempat simbol tersebut dapat 

menimbulkan karakter ruang sebagai berikut : 

a. Orientasi Kosmis yang mengarah ke arah tertentu 

b. Pemusatan ruang utama sebagai pusat kegiatan secara 

visual dan fungsional 

c. Kecenderungan bentuk bangunan yang simetris 

d. Sifat keterbukaan dan ketertutupan sebuah ruang. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

beberapa fungsi simbol : 

1. Media realisasi ekspresi jiwa manusia. 

2. Media menyampaikan pesan. 

3. Media penghubung komunikasi antara manusia dengan 

Tuhan. 

 

Berikut beberaoa simbol dan makna dalam agama Kristen : 

• Abu merupakan sisa dari pembakaran. Abu 

menggambarkan bahwa manusia berasal dari abu dan 

akan kembali menjadi abu. Melambangkan kelemahan 

dan dosa-dosa manusia. 
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• Air melambangkan kehidupan baru dan pembebasan 

dari dosa-dosa manusia. 

• Alfa dan Omega melambangkan bahwa Tuhan adalah 

awal dan akhir kehidupan manusia. 

• Api melambangkan tanda kehadiran Allah. 

• Merppati sebagai simbol Roh Kudus. 

• Ikan melambangkan Kristus. 

• Ikan-ikan kecil sebagai simbol umat Kristiani. 

• Cahaya lilin sebagai simbol Kristus dan Umat Kristiani 

merupakan terang cahaya dunia. 

• Salib melambangkan kemenangan Kristus atas dosa-

dosa dan kematian. 

•  Roti dan Anggur sebagai simbol tubuh dan darah 

Kristus. 

 

B. Arsitektur Regional 

Bermula dari munculnya Arsitektur Modern yang berusaha 

meninggalkan masa lampaunya, meninggalkan ciri serta sifat-

sifatnya. Pada periode berikutnya mulai timbul usaha untuk 

mempertautkan antara yang lama dan yang baru akibat adanya 

krisis identitas pada arsitektur. Aliran-aliran tersebut antara lain 

adalah tradisionalisme, regionalisme, dan post-modernisme.  

Regionalisme diperkirakan berkembang sekitar tahun 1960 (Jenks, 

1977). Sebagai salah satu perkembangan Arsitektur Modern yang 

mempunyai perhatian besar pada ciri kedaerahan, aliran ini tumbuh 
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terutama di negara berkembang. Ciri kedaerahan yang dimaksud 

berkaitan erat dengan budaya setempat, iklim, dan teknologi pada 

saatnya (Ozkan, 1985).  

Secara prinsip, tradisionalisme timbul sebagai reaksi terhadap 

adanya tidak adanya kesinambungan antara yang lama dan yang 

baru (Curtis, 1985). Regionalsime merupakan peleburan/ penyatuan 

antara yang lama dan yang baru (Curtis,1985). Sedangkan 

Postmodern berusaha menghadirkan yang lama dalam bentuk 

universal (Jenks, 1977)  

Menurut William Curtis, Regionalisme diharapkan dapat 

menghasilkan bangunan yang bersifat abadi, melebur atau menyatu 

antara yang lama dan yang baru, antara regional dan universal. 

Kenzo Tange menjelaskan bahwa Regionalisme selalu melihat ke 

belakang, tetapi tidak sekedar menggunakan karakteristik regional 

untuk mendekor tampak bangunan.  

Timbul suatu pertanyaan, apa saja yang mungkin dikaitkan sehingga 

Arsitektur Masa Lampau (AML) dan Arsitektur Masa Kini (AMK) 

keduanya secara visual luluh menjadi satu kesatuan. Menurut 

Wondoamiseno, kemungkinan-kemungkinan pengkaitan tersebut 

adalah:   

1.) Tempelan elemen AML pada AMK  

2.) Elemen fisik AML menyatu di dalam AMK  

3.) Elemen fisik AML tidak terlihat jelas dalam AMK  

4.) Ujud AML mendominasi AMK  

5.) Ekspresi ujud AML menyatu di dalam AML  

 Untuk dapat mengatakan bahwa AML menyatu di dalam AMK, 

maka AML dan AMK secara visual harus merupakan kesatuan 

(unity). Kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan dalam komposisi 

arsitektur. Apabila yang dimaksud menyatu bukan menyatu secara 

visual, misalnya kwalitas abstrak bangunan yang berhubungan 
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dengan perilaku manusia, maka secara penilaian dapat dengan 

menggunakan observasi langsung maupun tidak langsung. Untuk 

mendapatkan kesatuan dalam komposisi arsitektur ada tiga syarat 

utama yaitu adanya :  

1. Dominasi Dominasi yaitu ada satu yang menguasai 

keseluruhan komposisi. Dominasi dapat dicapai dengan 

menggunakan warna, material, maupun obyek-obyek pembentuk 

komposisi itu sendiri.  

2. Pengulangan Pengulangan di dalam komposisi dapat 

dilakukan dengan mengulang bentuk, warna, tekstur, maupun 

proporsi. Didalam pengulangan dapat dilakukan dengan berbagai 

irama atau repetisi agar tidak terjadi kesenadaan (monotone).  

3.  Kesinambungan dalam komposisi Kesinambungan atau 

kemenerusan adalah adanya garis penghubung maya (imaginer) 

yang menghubungkan perletakan obyek-obyek pembentuk 

komposisi. 

 

C. Ruang Kontemplatif 

Unsur-unsur pembentuk suasana ruang itu terdiri atas unsur 

horizontal dan vertikal. Unsur horizontal terbentuk dari bidang datar, 

merupakan bidang yang dipijak sifatnya sebagai permukaan alas 

atau dasar pijakan, dan bidang ambang atas, merupakan bidang 

dasar yang melayang, yaitu bidang horizontal yang diletakkan di atas 

permukaan sehingga membentuk volume ruang diantaranya. 

(Hidjaz, 2004) 

Sedangkan unsur vertikal merupakan bidang atau sisi yang 

membentuk ketinggian. Unsur-unsur dasar inilah yang membentuk 

ruang secara fisik, sehingga untuk mendeskripsikan ruang, dapat 

dilakukan dengan menelusuri unsur unsur dasar yang membentuk 

ruang tersebut. Unsur-unsur dasar ini bisa hadir bersamaan dengan 
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warna, cahaya, tekstur dan pola suatu permukaan bidang, yang 

akan mempengaruhi persepsi terhadap bobot visual, proporsi dan 

dimensinya. (Hidjaz, 2004) 

Kontemplasi sendiri menurut KBBI berarti renungan dan 

sebagainya dengan kebulatan pikiran atau perhatian penuh. Dari arti 

kata menurut KBBI tersebut dapat disimpulkan bahawa ruangan 

yang memiliki nuansa kontemplatif adalah ruangan yang mampu 

memusatkan pemikiran pengguna didalamnya untuk dapat 

melakukan permenungan. Kontemplasi secara Kristen memiliki 

pengertian sebagai permenungan untuk sejenak menyangkal diri 

dan mencoba mendengar apa yang sang Pencipta katakan melalui 

suasana yang hening.  

Dalam kaitannya dengan ruangan yang memiliki suasana 

kontemplatif, dilakukan studi preseden terhadap projek yang 

memiliki suasana yang sesuai. Project yang diambil untuk dianalisis 

adalah Cappella Granato di Zillertal, Austria karya Mario Botta 

. Pembahasan didasarkan terhadap teori penciptaan suasana 

ruang yang terbentuk dari elemen – elemen yang ada. Hal pertama 

yang akan dibahas adalah elemen horizontal dan vertikal. 

Analisis ruangan kontemplatif ini didasarkan pada studi 

preseden tentang proyek ruang doa yang telah dibangun. Untuk 

studi kasus bangunan yang akan diambil adalah bangunan Cappella 

Granato di Zillertal, Austria yang didesain oleh Mario Botta. 
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Gambar 5. 1 Interior Capella Granato 

Sumber : www.archdaily.com 

Bangunan ini mewujudkan suasana kontemplatif dengan 

pemilihan materi yang digunakan sebagai pelingkup bangunan, 

menggunakan bahan kayu yang melapisi keliling bangunan yang 

menimbulkan perasaan dekat dengan alam. Interior di dalam 

bangunan juga dibuat polos tanpa tambahan ornamen apapun untuk 

memfokuskan pengunjung kepada permenungan diri.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 2 Pemanfataan cahaya alami 

Sumber : www.archdaily.com 
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Sebuah skylight single ditempatkan untuk memberikan efek 

dinamis ke dalam ruangan dengan masuknya cahaya matahari dari 

sudut yang berbeda – beda tiap harinya. 

Skala juga berperan dalam penciptaan suasana kontemplatif 

untuk menciptakan perasaan tentang kebesaran Allah dan manusia 

sebagai sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan.  

D. Lahan Berlereng 

1.) Karakteristik dan Permasalahan Lahan Lerengan 

 Lahan berlereng yang diambil dalam perancangan ini 

mempunyai karakteristik tersendiri dalam kaitannya dengan 

pembangunan seperti dikemukakan Heinz Frick dalam bukunya 

Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan dikemukakan 

bahwa membangun dilerengan sebenarnya menguntungkan 

karena dengan tinggi rumah yang biasa tidak melebihi dua tingkat 

akan terdapat permukiman yang terlihat sangat padat. Walaupun 

biaya bangunan di lerengan biasanya lebih tinggi daripada rumah 

sederhana (terutama di bagian pondasi), tetapimasih jauh lebih 

rendah daripada rumah susunbertingkat banyak. Pembangunan 

rumah di lerengan dapat menciptakan kampung yang menghemat 

lahan dengan kepadatan penghuni yang tinggi. Meskipun 

demikian,kebebasan/privasi pada rumah dan halaman masing-

masing tetap terjamin, dan jika aturan ruang memenuhi kebutuhan 

penghuni, maka kualitas kehidupan dapat ditingkatkan. Makin 

padat lingkungan tempat tinggal yang direncanakan makin tinggi 

pula kebutuhan atas kualitas. Hasil penelitian banyak perumahan 

membuktikan bahwa kepadatan rendah bikan menjamin kualitas 

tinggi,tetapi lingkungan tempat tinggal yang padat menuntut 

perencanaan bermutu tinggi sebagai kebutuhan dasar. 

Permukiman di lerengan terjal dapat menentukan standar baru 
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tentang tempat tinggal yang padat seperti terlihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 5. 3 Standart Perumukiman di lerengan 

Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan 

 

Rumah berderet yang dapat dicapai dari sisi yang sama jalan 

pencapaiannya atau yangberhadapan merupakan perumahan 

yang sangat cocok pada lerengan dengansistem rumah split level 

atausengkedan. KLB yang dapat dicapai adalah 0,45-0,8. Rumah 

berderet sebaiknya mengikuti garis kontur.  

Gambar 5. 4 Tipe rumah di lerengan 

Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan 
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Membangun berarti juga menghuni lerengan. Menghuni lerengan 

sangat menguntungkan kareba hubungan langsung antara rumah 

dan tanah terjamin. Walaupun hampir seluruh lahan bangunan 

ditutupi dengan gedung, lansekap hijau tetap dapat dimiliki dengan 

membuat atap bertanaman pada rumah tetangga di bawahnya.  

 

Gambar 5. 5 Perumahan pada lerengan di Magden (Swiss) 

Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan 

 

Meskipun demikian, tentu saja tidak semua lerengan layak untuk 

dibangun. Suatu kota membutuhkan tata kota yang berdasarkan 

peraturan ruang, peraturan artinya, dan peraturan maknanya. 

Suatu kota yang tumbuh-liar dan tidak teratur akan kehilangan 

anggota tubuh yang vital seperti jantung, paru-paru, hati, dan 

sebagainya. Kota dengan topografi berkontur membentuk banyak 

punggung gunung dan lembah yang sangat menguntungkan. 

Dengan rencana induk (master-plan), kota dapat mengatur lahan 

subur untuk pertanian, lahan perindustrian, wilayah hunian pada 

daerah yang kurang subur dan pada lerengan gunung, taman kota, 

dan hutan kota. 
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b.Type Bangunan pada Lahan Lerengan 

Berkaitan dengan pembangunan di lerengan perlu 

dijelaskan dua istilah yang sering disalahgunakan, yaitu: 

- Split-level berarti bangunan yang karena topografi tanah 

merupakan lerengan landau, maka memiliki dua lantai yaitu di 

bagian bawah dan di bagian atas lerengan, biasanya dengan beda 

tinggi setengah tingkat . 

- Sengkedan (terraced) merupakan bangunan yang karena topografi 

merupakan lerengan yang agak terjal, maka memiliki susunan 

tingkat bangunan yang sesuai garis kontur, dengan beda tinggi 

selalu satu tingkat. 

 

 Gambar 5. 6 Rumah split level dan sengkedan 

Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan 

 

Perencanaan bangunan sengkedan dan rumah split level yang sehat 

dan baik merupakan hasil pertimbangan dan penilaian alternative dari 

segi konstruksi (struktur, konstruksi, dan bahan bangunan), dan dai segi 

penggunaan (keamanan, kesehatan, ekonomi, kebutuhan ruang, dan 

sebagainya).  
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a. Pemilihan Struktur dan Pondasi yang Tepat Pada Lahan Lerengan 

 

Untuk membangun rumah di lerengan gunung dapat menggabungkan 

penggolongan rumah secara fenomenologis dengan organisasi ruang, 

lingkungan alam (dalam hal ini terutama topografi) sesuai dengan struktur 

bangunan yang dipilih. Perbedaan fondasi pada tapak bangunan datar dan 

tapak bangunan berlereng di uraikan dalam table dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 7 Perbedaan struktur bangunan di lerengan dan dataran 

Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan 

 

Hubungan antara tanah dan gedung di tentukan oleh cara 

penyaluran beban gedung ke tanah sebagai pertemuan bangunan 

dengan topografi tanah. Menurut cara penggunaan struktur gedung dan 

topografi akan mengakibatkan keadaan yang berbeda, apabila dilihat 

dari segi struktur maupun pembentukan rumah. Dari berbagai struktur 
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bangunan yang telah dibicarakan (struktur massif, pelat dinding sejajar, 

rangka) dapat diamati perubahan pad tiga keadaan lerengan gunung 

yang akan mewujudkan ketergantungan antara gedung dan topografi 

setempat. 

Penyelesaian dengan system cut and fill seharusnya dihindari 

sejauh mungkin. Tidak hanya dapat mengakibatkan tanah longsor, 

tetapi juga merusak topografi alam tapak tersebut. Para perencana 

bertanggung jawab penuh terhadap pelestarian lingkungan alam. 

Rumah yang direncanakan untuk lahan datar tidak diperbolehkan 

dilekatkan pada lerengan. Sistem cut and fill merupakan perkosaan 

alami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 8 Struktur bangunan di lerengan. 

Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan 

 

 

E. Agama dan Budaya 

 

Pembahasan tentang agama dan budaya sebagai landasan teori 

untuk memecahkan masalah penerapan unsur lokalitas terhadap 
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desain dalam bangunan. Hubungan antar budaya dengan agama 

yang akan di ambil dalam projek ini sendiri merupakan hubungan 

secara inkulturasi. Menurut Anton Quak (Quack, 1993) Inkulturasi’ 

ialah: pengintegrasian pengalaman Kristiani sebuah Gereja lokal ke 

dalam kebudayaan setempat sedemikian rupa sehingga 

pengalaman tersebut tidak hanya mengungkapkan diri di dalam 

unsur-unsur kebudayaan bersangkutan, melainkan juga menjadi 

kekuatan yang menjiwai, mengarahkan, dan memperbaharui 

kebudayaan bersangkutan, dan dengan demikian menciptakan 

suatu kesatuan dan ‘communio’ baru, tidak hanya di dalam 

kebudayaan tersebut, melainkan juga sebagai unsur yang 

memperkaya Gereja secara universal 

Inkulturasi berasal dari kata kultur atau culture, yang artinya 

dalam Bahasa Indonesia yaitu budaya. Inkulturasi merupakan cara 

yang paling efektif bagi Gereja untuk menyebarkan ajarannya. 

Inkulturasi dilakukan dengan tujuan agar ajaran Gereja mudah 

dipahami oleh khalayak ramai melalui budaya-budaya mereka 

sendiri. Jadi, kita tidak perlu bersusah payah memahami ajaran 

Gereja melalui budaya asal Gereja toh melalui budaya kita, kita bisa 

mengerti ajaran-ajaran Gereja. Namun, dengan tetap memegang 

suatu pegangan, yaitu pokok atau dasar inkulturasi adalah Yesus 

Kristus yang masuk ke dunia menjadi manusia. 

Berdasarkan pengertian tentang inkulturasi di atas dapat 

disimpulkan bahwa Inkulturasi antara agama Kristen dan budaya 

menyangkut beberapa hal berikut ini : 

• Masuknya budaya ke dalam agama sebagai salah satu cara 

untuk mempermudah pemahaman terhadap suatu ajaran 

agama 
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• Yang terjadi bukannya percampuran antar agama dan 

budaya sehingga menjadi sebuah aliran baru tetapi saling 

memperkaya masing – masing pihak yang terlibat. 

• Dalam pengambilan unsur kebudayaan tetap memegang 

prinsip pokok yaitu iman kepada Yesus Kristus. 

• Inkulturasi akhirnya menghasilkan suatu corak Kristen yang 

berbeda dari tempat satu ke tempat lainnya. 

Dalam arsitektur dapat terjadi pengambilan bentuk – bentuk 

tradisional yang dimasukkan ke dalam bangunan religius serta 

beberapa prinsip desain dari bangunan tradisional terhadap 

bangunan religius. 

 

 

 

 

  


