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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

5.1 Teori Pendukung Terhadap Masalah Desain 

Sebelumnya, pada Bab III, sudah penulis nyatakan permasalahan 

desain yang muncul dari proyek gedung pertunjukan musik di Semarang ini, 

yaitu berupa : 

1. Penerapan konsep desain Living in the Future terhadap usaha penciptaan 

kesan baru sebuah fasilitas pelayanan kematian yang jauh dari kesan 

seram. 

2. Penciptaan kawasan pemakaman sebagai kawasan yang memiliki 

potensi menjadi kawasan hijau yang bersifat rekreatif, sebagai sumber 

penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, serta para pelayat di 

memorial park ini, dan dapat menjadi sumber paru – paru kota di wilayah 

Kabupaten Semarang. 

3. Dimensi dan desain pemakaman yang ada di Memorial Park, dengan 

landasan tema yang diangkat yakni Living in the Future, dimana 

pemakaman bukan lagi sebagai tempat yang menyeramkan, namun 

sebagai gerbang menuju kehidupan selanjutnya, sehingga harus di 

desain secara arsitektural dengan pertimbangan luasan lahan dan aturan 

dari masing – masing agama.  

Dari pernyataan masalah desain di atas, bersumber dari Puradireja, 

maka teori yang akan dijadikan landasan dalam perancangan desain ini 

adalah : 

1. Teori Living in the Future dari masing-masing agama dan 

pandangannya 

Penerapan tema Living in the Future merupakan teori yang baru, 

yang diterapkan dalam tema dan juga konsep desain memorial park. Living 

In The Future merupakan teori yang penulis kembangkan dan terapkan 

menjadi tema desain dalam projek ini. Berikut ini pandangan beberapa 

agama yang ada di Indonesia tentang kehidupan setelah kematian dimana 

gambaran surga yang akan menjadi pertimbangan representasi desain di 

memorial park ini : 

1. Pandangan Agama yang berasal dari Timur ( Hindu, Budha ) 
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Dalam pandangan agama yang berasal dari timur ini, 

meyakini adanya kekekalan dalam kehidupan yang ada di dunia, dan 

dunia ini akan tetap abadi sampai kapanpun, atau tidak mengenal hari 

kiamat.  

Sehingga, dari kepercayaan ini, lahirlah konsep Reinkarnasi, 

atau hidup yang berulang-ulang setelah kematian, berdasarkan karma 

atau dharma manusia selama hidup di dunia. Menurut ajaran Hindu, 

putaran kehidupan tidak akan ada habisnya ( Transmigrasi jiwa ), 

namun di agama Budha, kesempurnaan akan dicapai ketika manusia 

terus mengamalkan dharma baik, hingga moksha, atau hidup abadi di 

Nirwanaberikut merupakan pandangan agama setelah mengalami 

kematian di dunia  

a. Hindu  

Dalam agama Hindu, surga berasal dari kata Svar – Ga 

dimana, Svar artinya cahaya, dan Ga, yang berarti pergi. Surga 

dalam agama Hindu, hanya menjadi tempat sementara, bagi jiwa 

yang bersih, namun belum cukup suci, sehingga belum mengalami 

moksha ( hidup yang kekal ) dan harus mengalami reinkarnasi 

kemabli agar jiwa dapat bersatu dengan sang penguasa.  

b. Budha 

Surga bagi pemeluk agama Budha dikenal sebagai Nirvana, 

atau Nirvanajir atau Nibbana yang berarti padam. Bagi agama 

Budha, surga itu bukanlah tempat, dan tidak dapat dideskripsikan. 

Namun, dalam arti yang lebih dalam, Nirvana adalah tingkat 

kebahagian abadi.  

2. Pandangan Agama yang Berasal dari Barat ( Kristen, Yahudi, 

Islam ) 

Agama – agama di atas merupakan agama yang bersumber 

dari Nabi Ibrahim atau Abraham, namun ada perbedaan emngenai 

konsepsi akan Tuhan. Namun, pada hakikatnya, agama – agama 

tersebut mempercayai hal yang sama, bahwa setelah meninggal, 

arwah orang tersebut akan hidup selamanya, dan suatu saat nanti 

akan dibangkitkan dan juga di hari terakhir akan ada hari penghakiman 
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oleh Tuhan, yang mana semuanya tergantung dengan amal dan budi 

selama hidup di dunia.  

Adapun pandangan hidup setelah kematian adalah sebagai 

berikut : 

a. Islam  

Umat muslim juga menantikan hari dimana Tuhan akan 

datang dan membangkitkan orang – orang yang telah meninggal. 

Menurut agama Islam, kehidupan setelah kematian tentu 

bergantung pada amal dan ibadah ketika masih berada di dunia.  

Surga bagi pemeluk agama muslim digambarkan sebagai 

taman yang memiliki banyak pohon dan buahnya melimpah 

mengalir juga sungai di dalamnya, dimana setiap orang akan 

mendapat rumah yang terbuat dari emas. Di dalam surga juga 

tersedia apapun yang diingnkan oleh kita.  

b. Katolik dan Kristen 

Gambaran surga bagi pemeluk agama Katolik dan Kristen 

hampir sama dengan agama Islam, dimana surga merupakan 

tempat terakhir bagi orang beriman, dimana tidaka da kesukaran, 

penyakit bahkan kematian. Mereka akan tinggal bersama Allah 

Bapa, dimana terdapat hamparan padang rumput hijau dengan 

pohon buah kehidupan.  

3. Pandangan Lain yang Disebut “People’s Faith” atau Tahayul 

Kelompok orang – orang yang percaya kepada tahayul inilah, 

yang melahirkan suatu fenomena mistis di masyarakat yaitu arwah 

gentayangan. Mereka mempercayai, bahwa jiwa manusia yang telah 

meninggal masih akan tetap disekitar kita, dan orang – orang yang 

memiliki suatu anugerah, akan dapat melihat jiwa – jiwa mereka.  

Faktanya sebagian besar masyarakat Indonesia masih 

mempercayai tahayul demikian, dibuktikan dengan berbagai macam 

cerita mitos atau legenda mengenai arwah gentayangan di tempat – 

tempat yang dianggap mistis seperti kuburan, rumah kosong dan lain 

– lain.  

4. Pandangan dari Ilmu Pengetahuan 

Menurut berita yang dilaporkan oleh British Society for 

Physical Research, 10% masyarakat Inggris pernah mengalami 
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persepsi sensorik, yang dianggap sebagai penampakan, yang mana 

diceritakan bahwa terjadi komunikasi antara orang yang masih hidup, 

dengan orang yang sudah meninggal. Penampakan ini pula termasuk 

kedalam aktifitas Parapsikologi. Selain itu, dalam hukum fisika pun 

dijelaskan, teori kekekalan energi, bahwa suatu energi tidak akan 

hilang, namun hanya akan berubah bentuknya.  

Pada kesimpulan teori kehidupan di masa depan setelah 

kematian, atau dalam topik kali ini ialah Living in the Future, dan pula 

dari teori yang sudah dijabarkan di atas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa dari semuanya tidak membicarakan tentang fisik 

atau raga manusianya, melainkan tentang hidup selanjutnya dari jiwa 

manusia, bagaimana menjumpai kehidupan baru setelah kematian.  

Reinkarnasi, dan hidup abadi adalah kepercayaan yang 

dianut oleh penduduk Indonesia, yang memiliki 5 ajaran agama. Dalam 

projek Memorial park ini, penulis tak hanya menyediakan fasilitas 

pelayanan kematian, namun juga melalui konsep desain yang baru, 

yakni dengan menggunakan tema Living in the Future, ingin merubah 

pandangan masyarakat umum, tentang suatu fasilitas pelayanan 

kematian yang tadinya dirasa begitu sangat menyeramkan dan tabu 

untuk dibicarakan, menjadi suatu hal yang memang harus 

dipersiapkan dengan matang, dan bukan menjadi hal yang seram, 

mengingat akan ada babak baru dalam fase setelah kematian. 

Sehingga tak ada yang perlu ditakutkan, dengan tentunya diimbangi 

dengan desain arsitektural dan juga non arsitektural yang diterapkan.  

2. Teori desain interior sebagai citra suatu ruangan  

Interor adalah sebagai pengisi dari suatu bangunan yang sudah 

ada. Kita sering kali mendapati bahwa ruang dalam dan ruang luar justru 

sebagai pemisah di dalam suatu bangunan. Menurut Grosz ( 2001 ) desain 

interior ibaratkan tubuh manusia dan juga kulit manusia, yang memiliki 

peran dalam hal regenerasi polarias dan berperan untuk membawa 

potensi. Dengan kata lain, interior adalah sebagai penghubung didalam 

sebuah bangunan, dengan lingkungan luar bangunan. 

Hal tersebut juga memiliki persamaan pendapat dengan Caan, 

Interior Design in Newton, 2011 pada websitenya, yang mengatakan 

bahwa interior berperan dalam mengisi dan mendekorasi bukan untuk 
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melahirkan sebuah lingkunga eksklusif  dari dunia luar, namun desain 

interior memiliki peran menjadi sebuah jembatan antara kenyataan atau 

realitas dunia dengan suatu kondisi yang dibutuhkan oleh pengguna di 

dalamnya.  

Dengan kata lain dari pernyataan – pernyataan di atas, bahwa 

desain interior dan arsitektur yang sangat dekat dengan kebutuhan 

manusia, harus mengikuti atau senantiasa berubah sesuai dengan tuntutan 

jaman dan perubahan lingkungan, disesuaikan dengan kebutuhan, dan 

latar belakang pengguna di dalamnya.  

Dalam Rumah duka dan juga saat upacara kematian baik ketika 

proses persemayaman hingga pengantaran jenazah sebelum dikuburkan 

atau dikremasi, peran desain interior sangatlah penting dalam satu kali tata 

upacara kematian. Desain interior dalam fasilitas pelayanan kematian 

biasanya sangat identik dengan warna dari tiap-tiap elemen yang 

digunakan sebagai dekorasi seperti tirai, dan bunga, tergantung 

permintaan keluarga almarhum/ah menginginkan citra apa yang ingin 

disampaikan. Berikut beberapa elemen warna dan simbolnya (Kwa, 2012) 

1. Putih / perak : melambangkan suasana duka cita. Seyogyanya, 

semua elemen dalam upacara kematian identik dengan warna 

putih. Mulai dari lilin, taplak meja, lentera ( bagi agama Budha 

dan Kong hucu ), uang perak ( pada penganut agama Budha 

dan Kong hucu ), serta pakaian sanak keluarga yang 

berkabung. Warna ini juga hampir menghiasi seluruh ruang 

duka dan menjadi warna padupadan dengan elemen warna 

lainnya.  

 

Gambar V.1 : Contoh ruang duka dekorasi warna putih 

Sumber : Paket Bunga Duka <https://goo.gl/images/YURaStr 
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1. Merah : melambangkan suka cita. Warna ini sebenarnya tabu 

digunakan di upacara kematian, karena warna merah erat 

kaitannya dengan suka cita ( seperti perayaan imlek pada etnis 

tionghoa ). Namun ada pengecualian jika almarhum/ah 

termasuk dirinya sendiri sudah mencapai Lima Generasi ( Ngo 

Tai ), yang artinya almarhum/ah telah memiliki buyut. Sesuai 

adat almarhum/ah sudah berbahagia, dan tidak perlu untuk di 

tangisi kepergiannya. Namun, jaman sekarang pun banyak 

orang beranggapan bahwa jika orang yang meninggal sudah 

lebih dari 80 tahun, walaupun dia belum memiliki buyut atau 

generasi ke lima, maka tetap boleh menggunakan warna merah 

sebagai warna primer desain interior ruangan dukanya. Hal ini 

masih menjadi perdebatan sendiri, sesuai dengan kepercayaan 

masing-masing orang. 

 

Gambar V.2 : Contoh ruang duka dekorasi warna merah 

Sumber : Rumah duka jelambar agung – Jelambar, Jakarta 

barat, Indonesia <https://goo.gl/images/Ar4nxW  

2. Kuning / emas : melambangkan Yin dan Yang atau merupakan 

pusat dari segala sesuatu. Warna ini juga menandung unsur 

netralisasi dan keberuntungan, juga sebagai warna untuk gubah 

dan pakaian maharaja. Maka warna ini sering dipakai penganut 

agama Budha, jika suami dalam keluarga tersebut meninggal 

dunia.  
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Gambar V.3 : Contoh ruang duka dekorasi warna emas / 

kuning 

Sumber : Paket Bunga Duka <https://goo.gl/images/iBDWmo 

3. Biru gelap  : melambangkan kemuraman dan kesedihan. 

Sering dipadupadankan dengan warna putih, sebagai dekorasi 

ruang duka. 

 

Gambar V.4 : Contoh ruang duka dekorasi warna biru 

Sumber : Paket Bunga Duka <https://goo.gl/images/AigfR 

 

4. Hitam : identik dengan suasana duka ( pengaruh dari negara 

barat ) warna ini tidak secara langsung dipakai sebagai bagian 

dari dekorasi ruang duka, akan tetapi biasa digunakan sebagai 

reben di foto orang yang telah meninggal, dan juga pakaian dari 

keluarga ataupun pelayat.  

5. Ungu : warna in diibartkan dengan masa berkabung bagi 

pemeluk agama Katolik, sebagaimana menjelang paskah, salib 

dan patung Yesus ditutupi dengan kain berwarna ungu. 

Biasanya warna ini juga dipadupadankan dengan warna putih 

sebagai elemen interiornya.  
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Gambar V.5 : Contoh ruang duka dekorasi warna ungu 

Sumber : Company Overview – Heaven Memorial Park 

<https://goo.gl/images/TWUYqi 

3. Teori Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau saat ini harus diterapkan kepada tiap 

bangunan yang ada. Menurut Undang – undang No. 26 tahun 2007, tentang 

penataan ruang, menyebutkan bahwa 30% dari wilayah kota harus berupa 

RTH yang terdiri dari 20% RTH yang bersifat publik, dan 10% bersifat privat.  

Ruang terbuka hijau sendiri adalah sebuah area yang memanjang 

atau berkelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, yang 

ditumbuhi tanaman, baik secara alamiah, ataupun sengaja ditanam.  

Dalam memorial park ini, penulis menangkat permasalahan 

bagaimana menjadikan sebuah tempat pemakaman, menjadi tempat yang 

memiliki fungsi lain sebagai ruang terbuka hijau yang bersifat rekreatif bagi 

para pengunjung memorial park ini. Konsep pemakaman sebagai taman 

yang nymana dan asri, dapat membuat kesan pemakaman yang angker, 

seram dan tak terawat menjadi lebih ramah dan nyaman sehingga para ahli 

waris dan kerabat yang ingin mengunjungi sanak keluarga meraka yang 

telah meninggal, dapat dengan nyaman dan betah berlama – lama dalam 

mengenag dan melepas rindu terhadap almarhum/ah.  

Secara tidak langsung pula, adanya RTH dalam memorial park ini 

memiliki manfaat yaitu pembersih udara yang alami, penyediaan air tanah, 

dan pelestarian jenis flora dan fauna sebagai suatu keanekaragaman hayati.  

Manfaat secara langsung tentu menciptakan suatu keadaan yang 

nyaman dan indah dan memberikan kesan sejuk. Hal ini pula yang dapat 

meningkatkan citra sebuah pemamakan masa kini, yang jauh dari kesan 

seram.  

4. Teori Bentuk Pemakaman Berdasarkan Agama 
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Bentuk pemakaman di Indonesia pada umumnya menandakan dari 

agama yang dianut sang almarhum/ah. Islam merupakan agama yang 

dengan jelas menggambarkan bentuk pemakaman bagi para pemeluknya 

sesuai dengan syariat, yaitu : 

1. Kepastian arah kiblat sebagai arah utama suatu pemakaman 

2. Tinggi makam maksimum 10 cm, tidak ditinggikan dan tidak dibangun 

apapun di atas makam 

3. Makam hanya boleh terdiri dari batu nisan 

4. Makam tidak boleh diinjak – injak ataupun dilangkahi.  

Selebihnya, tidak disebutkan secara tertulis bagaimana bentuk 

pemakaman kristiani ataupun menutut warga keturunan Tionghoa. Namun, 

pada umumnya makam kristiani ditandai dengan bentuk nisan makam 

berbentuk salib, dan dibangun menggunakan kijing, ataupun dari batu bata.  

Sedangkan bagi keturunan Tionghoa, makam disebut dengan 

Bongpai, dimana dalam penentuan arah makam menggunakan Hongshui, 

yang merupakan ilmu yang mengajarkan keharmonisan manusia dengan 

alam sekitar, dan aturan – aturan yang menjaga harmoni tersebut. Bagi 

masyarakat Tionghoa, makam adalah hal yang tak kalah penting. Posisi, dan 

bentuk makam akan memengaruhi kehidupan anak cucunya jika tidak 

dilakukan secara benar. Desain makam sendiri dibuat semewah mungkin, 

sebagai bentuk penghormatan terhadap alamarhum/ah.  

5.2 Output Terhadap Kajian Teoritik yang Diperoleh 

Dari kajian teoritik yang penulis gunakan sebagai landasan dalam 

melangkah ke tahap konsep perancangan, output yang dapat dihasilkan 

adalah sebagai berikut : 

a. Teori Living in the Future dari berbagai agama menggambarkan 

keadaan surga yang berbeda – beda berdasarkan agama yang ada di 

Indonesia. Namun, kesamaan yang tercipta adalah surga digambarkan 

sebagai taman yang indah dan memiliki segala hal yang mewah dan dapat 

dinikmati oleh manusia yang beramal budi baik. Maka, penulis dapat 

mengambil kesimpulan seperti inilah gambaran memorial park yang akan 

dibangun, sebagai representasi dari kehidupan selanjutnya : 
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Gambar V.6 : Gambaran Memorial Park yang Akan Dibangun 

Sumber : Company Overview – Nirvana Memorial Park 

<https://goo.gl/images/RtyrWi 

Pemakaman yang digambarkan adalah rata dengan tanah dan hanya 

ditutupi oleh rumpu dan nisan sebagai penanda, sehingga tidak terasa 

seperti di pemakaman dan lebih menekankan suasana taman, melalui 

hamparan padang rumput yang luas, dikelilingi pohon – pohon sebagai 

penambah suasana asri.  

b. Teori warna sebagai dekoasi interior rumah duka atau tempat 

persemayaman jenazah sebelum prosesi pemakaman. Warna merupakan 

sebuah elemen penting dari upacara kematian. Jaman dahulu, bagi 

masyarakat chinese utamanya, warna adalah hal yang harus sesuai 

dengan shio ( tahun kelahiran menggunakan simbol berupa hewan ), dan 

waktu kematian. Namun, seiring perkembangan jaman, warna yang dipilih 

tidak lagi sebagai nilai filosofis saja, melainkan juga merupakan faktor 

kesukaan dari almarhum/ah. Berikut output dari teori warna sebagai 

bagian interior ruang persemayaman jenazah : 

 

Gambar V.7 : Gambaran Aplikasi Warna Sebagai Elemen Interiror dalam 

Ruang Persemayaman 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Gambar V.8 : Gambaran Aplikasi Warna Sebagai Elemen Interi or dalam 

Ruang Persemayaman 

Sumber : Analisa Pribadi 

c. Teori Ruang Terbuka Hijau sebagai pengubah citra pemakaman dari 

tempat menyeramkan menjadi tempat yang asri dan juga sejuk, yang 

memberikan kenyamanan bagi keluarga dan kerabat yang datang 

berkunjung. Selain itu, memberikan manfaat juga bagi pembersih udara 

dan juga pelestarian keanekaragaman hayati sebagai penyeimbang 

kelestarian alam. Gambarannya hampir sama dengan output Living in the 

Future, hanya saja fungsi ruang terbuka hijau disini lebih sebagai arena 

rekreatif bagi keluarga yang ditinggalkan, sebagai berikut : 

 

Gambar V.9 : Gambaran Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Arana 

Rekreasi Keluarga 

Sumber : Urban Farming Park Kelurahan Grogol 

<https://goo.gl/images/Try12ei 

d. Teori Bentuk Pemakaman yang akan diterapkan dalam pemakaman ini 

ialah pemakaman dengan tipe datar, dan berlaku bagi seluruh makam 

yang ada di memorial park ini. Bagi masyarakat Muslim dan Kristiani, hal 

ini tentu bukan masalah, mengingat bagi Muslim memang menerapkan 

sistem makam datar, dan bagi Kristiani tidak ada aturan jelas tentang 
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bentuk makam, selain dengan menggunakan simbol salib. Namun, bagi 

masyarakat Budha dan Konghucu yang kebanyakan adalah warga 

keturunan Tionghoa, budaya dan tradisi masih terpengaruh dari budaya 

China beberapa prinsip masih dapat diterapkan, namun tetap pada prinsip 

pemakaman datar. Nisan atau bongpai, akan diperbolehkan, namun 

mengikuti syarat ukuran tertentu, yang tentunya tidak seperti pada 

pemakaman chinese lainnya.  

 

Gambar V.10 : Gambaran Pemakaman Dengan Bongpai Bagi Keturunan 

Tionghoa 

Sumber : San Diego Hills.co.id  >https://goo.gl/images/PtTrhi 

 

 

 

 

 

 


