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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manusia diciptakan untuk suatu pola kehidupan yang seimbang antara 

bekerja dan istirahat, keheningan dan kebisingan serta komunitas dan kesendirian. 

Tidaklah sehat secara rohani maupun secara mental jika manusia selalu berada di 

tengah-tengah keramaian orang, maupun jika manusia sama sekali hidup tanpa 

orang lain. Namun sayangnya, tekanan kehidupan perkotaan (urban pressure) 

pada zaman modern ini, yang senantiasa menuntut kecepatan, produktifitas tinggi, 

rutinitas padat, membuat manusia kehilangan kesempatan untuk memenuhi 

kebutuhannya akan keheningan dan kesendirian. 

Dalam kehidupan seorang Kristiani pun, keseimbangan antara hal-hal yang 

di atas sangatlah penting. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil keluar untuk 

menjadi terang serta bekerja, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, untuk 

misi pemuridan. Namun, menurut ahli teologi bernama John Ruusbroec (dalam 

Sheldrake, 2001) misi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik jika seorang murid 

Kristus “berjumpa” secara aktif dengan the Divine dalam persekutuan kasih. 

Perjumpaan ini hanya didapatkan dengan adanya keseimbangan antara istirahat 

dan bekerja. Beliau mengatakan, “the interior man lives his life according to these 

two ways; that is to say, in rest and in work. And in each of them he is wholly and 

undividedly; for he dwells wholly in God in virtue of his restful fruition and 

wholly in himself in virtue of his active love… And he dwells in God; and yet he 
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goes out towards all creatures, in a spirit of love towards all things, in virtue and 

in works of righteousness.” 

Perjumpaan umat Kristiani dengan the Trinity, selalu terjadi di dalam suatu 

tempat (Sheldrake, 2001). Perjumpaan tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab dengan 

Tuhan pun selalu terjadi di suatu tempat khusus, seperti Musa di gunung Sinai 

serta Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damaskus. Tuhan yang transenden dan 

melapaui ruang dan waktu, merendahkan diriNya untuk dibatasi dalam ruang dan 

waktu, agar umatNya dapat mengenalNya secara pribadi.  

Betapa pentingnya tempat bagi umat Kristiani untuk bersekutu dengan 

Tuhan. Namun, dengan perkembangan zaman, gereja sebagai tempat ibadah 

Kristiani, sudah semakin kehilangan signifikansinya. Gereja di perkotaan semakin 

banyak yang hadir di tengah-tengah keramaian pusat perbelanjaan, sehingga umat 

Kristiani tidak memiliki persiapan khusus ketika memasuki tempat ibadah. 

Suasana sakral yang harusnya ada di dalam tempat ibadah malah bercampur 

dengan suasana keramaian yang ada di sekitarnya. Desain sangatlah penting 

dalam menggambarkan karakter Tuhan sehingga manusia yang menempati tempat 

tersebut mengetahui bahwa ia akan menghadap Tuhan yang besar dan kekal.  

Melihat adanya kebutuhan umat Kristiani untuk berdiam secara personal 

dengan Tuhan, dan melepaskan diri dari rutinitas perkotaan untuk sejenak, maka 

diperlukan suatu tempat ibadah untuk retret spiritual pribadi dimana umat 

Kristiani dapat berkontemplasi dan berdoa. Tempat dimana umat Kristiani dapat 

berdiam diri dan mengetahui bahwa Dialah Allah (Mazmur 46:11). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam perancangan tempat kontemplasi ini, yaitu : 

Bagaimana merancang suatu tempat kontemplasi dengan nilai-nilai 

perjalanan iman Kristiani, yang diwujudkan menjadi narasi lewat bentuk dan 

pengalaman spasial, dengan memaksimalkan potensi site Taman Doa Rumah 

Pengorbanan Depok sebagai studi kasus? 

 

1.3. Tujuan Perancangan Interior 

Tujuan dalam perancangan tempat kontemplasi Kristiani ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk merancang tempat kontemplasi Kristiani yang memanfaatkan 

potensi site Taman Doa Rumah Pengorbanan Depok dan 

mengintegrasikannya dengan pengalaman spasial interior, sehingga 

pengguna dapat merasakan kesatuan dari perjalanan kontemplasinya 

dari luar ke dalam. 

2. Untuk merancang tempat kontemplasi yang mengartikan dasar-dasar 

iman kepercayaan Kristiani menjadi narasi, yang diwujudkan dalam 

bentuk dan pengalaman spasial lewat permainan elemen-elemen 

desain interior, sehingga pengguna dapat berelasi dengan ruang, baik 

secara kolektif maupun personal. 
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1.4. Kontribusi Perancangan Interior 

Perancangan tempat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, di 

antaranya : 

1. Hasil perancangan tempat ini diharapkan dapat memberikan dan 

menambah pengetahuan bagi mahasiswa/i jurusan Desain Interior 

Universitas Pelita Harapan guna menintegrasikan nilai-nilai 

kepercayaan suatu kelompok kedalam desain untuk proyek-proyek 

yang berkaitan dengan pembahasan ini. 

2. Memberikan solusi dari kebutuhan umat Kristiani secara umum akan 

tempat retret spiritual personal dan secara spesifik solusi 

permasalahan existing site Taman Doa Rumah Pengorbanan Depok. 

 

1.5. Batasan Perancangan Interior 

Taman Doa Rumah Pengorbanan Depok menyediakan fasilitas untuk 

mendukung kegiatan doa bagi umat Kristiani, baik secara individu maupun 

berkelompok, di dalam ruang maupun di alam terbuka. Taman Doa Rumah 

Pengorbanan Depok juga menyediakan fasilitas untuk pengguna yang datang dari 

luar kota dan harus menginap, sehingga tersedia penginapan dan area makan. 

Namun pada proyek Tugas Akhir ini batas perancangan akan fokus pada 

bangunan utama yang pada kondisi existing digunakan untuk doa kolektif. 

Walaupun demikian, desain tetap mempertimbangkan hubungan bangunan utama 

dengan area-area doa dan fasilitas lain yang ada pada site. 
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1.6. Pendekatan Perancangan Interior 

Tempat ibadah tidak dapat dipisahkan dari identitas umat percaya yang 

beraktifitas di dalamnya.  Menurut Marc Augé (dalam Sheldrake, 2001), suatu 

bangunan atau ruang dapat dikatakan sebagai suatu tempat (place) jika bangunan 

tersebut memiliki keterikatan dengan identitas seseorang, relasinya dengan sesama 

manusia, dan sejarah kehidupannya. Unsur-unsur dari tempat (place) yang 

disebutkan oleh Augé di atas, memberikan struktur, konteks dan kejelasan 

terhadap suatu bangunan atau ruang yang pada akhirnya membangun suatu narasi.  

Narasi ini yang memberikan ciri khas pada tempat (place). 

Melihat akan pentingnya narasi yang mengandung nilai-nilai identitas, maka 

pedekatan yang digunakan penulis dalam proses perancangan tempat kontemplasi 

Kristiani ini adalah pendekatan narasi. Narasi yang dibangun berkaitan dengan 

dasar-dasar nilai iman Kristiani, yaitu pengenalan akan Tuhan yang transenden 

serta imanen, yang memanggil umatNya serta mengutusnya keluar menjadi terang 

dunia. Narasi yang dapat dipahami dan dikenal baik oleh setiap umat Kristiani 

baik secara personal maupun kolektif. Narasi tersebut pada akhirnya dapat 

diwujudkan menjadi suatu pengalaman spasial yang dimengerti oleh setiap umat 

Kristiani. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam perancangan tempat kontemplasi spiritual 

Kristiani ini adalah sebagai berikut : 
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Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang pemilihan 

topik perancangan, perumusan masalah, tujuan perancangan, kontribusi 

perancangan, batasan perancangan, pendekatan dalam perancangan, tinjauan 

pustaka literatur, sistematika penulisan, dan kerangka alur mengenai perancangan 

tempat kontemplasi spiritual Kristiani. 

Bab II Tinjauan literatur. Bagian ini berisi tinjauan umum yang berasal dari 

studi literatur mengenai pengertian aktifitas kontemplasi bagi umat Kristiani, 

nilai-nilai Kristiani yang perlu diangkat dalam perancangan pengalaman spasial 

tempat sakral, peran serta elemen-elemen desain yang berpengaruh dalam 

membangun pengalaman spasial tempat sakral, serta studi literatur mengenai 

pendekatan narasi dalam perancangan suatu tempat. 

Bab III Data site dan studi preseden. Bab ini membahas secara khusus 

mengenai site Taman Doa Rumah Pengorbanan Depok yang dijadikan studi kasus 

untuk proyek ini. Pembahasan meliputi bagaimana site yang terpilih  memenuhi 

kriteria ideal untuk  suatu tempat kontemplasi Kristiani, kondisi existing site, serta 

alur aktifitas pengguna dalam area Taman Doa Rumah Pengorbanan Depok. 

Bab IV Analisa permasalahan. Bab ini berisi pengolahan, analisis, 

penafsiran dan masalah yang ditemukan pada site existing serta masalah yang 

timbul dalam perancangan. Analisa tersebut berdasarkan tolak ukur yang telah 

dicari melalui beberapa sumber, di antaranya adalah studi literatur mengenai 

pendekatan narasi terhadap perancangan tempat serta studi banding yang telah 

dilakukan. 
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Bab V Konsep perancangan. Berisi konsep perancangan tempat kontemplasi 

spiritual Kristiani untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang ada. Isi bab 

ini meliputi konsep desain, konsep citra, konsep warna, konsep material, konsep 

pencahayaan, dan konsep penghawaan. 

Bab VI Implementasi desain. Bab ini menjelaskan implementasi konsep 

desain pada site dan merupakan output dari seluruh proses penelitian. 

Bab VII Penutup. Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari hasil akhir 

perwujudan konsep pada perancangan tempat konteplasi spiritual Kristiani di 

Taman Doa Rumah Pengorbanan Depok, serta daftar referensi dan lampiran 

dalam proses perancangan. 

 

1.8. Kerangka Alur Perancangan 

Kerangka alur perancangan tempat kontemplasi spiritual Kristiani adalah 

sebagai berikut : 
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Perancangan tempat kontemplasi 
spiritual Kristiani 

Latar Belakang Masalah 

Membahas mengenai pentingnya 
aktifitas kontemplasi bagi umat 
Kristiani dan bagaimana desain 
diperlukan dalam konteks ini. 

Pengumpulan Data 

Dengan cara survey, pengamatan 
studi presenden, wawancara, studi 

literatur mengenai tempat sakral dan 
peran narasi dalam perancangan. 

Pemilihan Site 

Memilih site yang paling ideal untuk 
dijadikan studi kasus. Site memenuhi 

kriteria untuk tempat kontemplasi 
Kristiani baik dari segi lokasi, akses, 
bangunan, serta fungsi. Membahas 

kondisi existing site dan potensi yang 
dimiliki 

Rumusan Masalah 

Mengidentifikasi masalah dari hasil 
pengamatan kondisi existing site dan 

pengumpulan data lainnya 

Schematic Desain 

Memikirkan alternatif konsep dengan 
memecahkan masalah yang dapat 

dilihat melalui denah, gambar 
potongan, dan tampak. 

Design Development 

Menentukan konsep dan solusi untuk 
memecahkan masalah pada studi 

kasus.  

Construction Design 

Spesifikasi dan peyelesaian masalah 
serta desain pada tempat kontemplasi 

spiritual Kristiani. 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Alur Perancangan 


