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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bangunan gereja merupakan bangunan yang digunakan oleh umat Katolik sebagai 

tempat melakukan aktivitas liturgi. Liturgi sendiri memiliki arti sebuah “karya 

publik” dalam sejarah perkembangan Gereja, liturgi diartikan sebagai keikutsertaan 

umat dalam karya keselamatan Allah (Listiati, 2018), Seiring berjalannya waktu 

kebijakan liturgi pun berubah-ubah salah, satu yang memberikan dampak pada 

bangunan gereja sekarang ini adalah liturgi Vatican II yang menekankan 

kepentingan kesatuan dan partisipasi umat dalam perayaan ekaristi. Dengan 

ketentuan ini gereja-gereja di dunia mengadaptasikan bangunannya untuk 

memenuhi kebijakan liturgi tersebut yang menuntut bangunan Gereja memeiliki 

performa perayaan ekaristi yang baik. Dalam perayaan ekaristi pentinglah 

terjadinya Sakramen yang merupakan kondisi dalam katolik saat seseorang 

berhubungan dengan Tuhan (Keating, 2008) dalam Bahasa latin sakramen berarti 

sacramentum yang berarti misteri, atau sakral. Sehingga sebuah gereja yang 

mendukung bangunan liturgi harus menjadi katalis Sakramen (Kilde, 2011).  

Sakramen merupakan kondisi bertemunya manusia dengan Tuhan dimana 

terjadi secara spiritual atau sakral (Mircea Eliade, 1959). Menurut Kieckhefer 

gereja yang sekuler harus menjadi katalis berjalannya sakramen, yang berarti 

sebuah gereja harus mendukung seseorang mencapai kondisi sakral (Hurley & 

Hurley, 2013). Realitas duniawi dengan realitas sakral dapat dipertemukan dalam 

Gereja katolik karena manusia merupakan ciptaan Yesus yang terdiri dari tubuh, 

pikiran dan Roh, sehingga manusia sendiri sudah merupakan gabungan antara 

sekuler dan sakral (Inge, 2001).  

Manusia terdiri dari roh, pikiran, dan tubuh sehingga ketiganya saling 

memberikan dampak satu sama lain.  Kondisi sakral dapat dicapai secara spiritual 

melalui roh, dapat dibantu dengan pikiran yang mencapai kondisi transcending. 
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Transcending merupakan kondisi pikiran berada pada threshold atau “batas 

ambang” yang juga merupakan “thin space”. Ketika mencapai kondisi 

transcending, pikiran seseorang akan tidak sadar pada realitas sekuler fokus pada 

kondisi sakral atau fokus pada diri sendiri dan interaksinya dengan Tuhan. Kondisi 

pikiran transcending dicapai melalui persepsi pikiran yang dapat dibentuk oleh 

pengalaman atmosfer melalui tubuh dan indranya (Bermudez, 2015).  

Tubuh seorang merupakan relitas sekuler yang memiliki fisik tiga dimensi 

dan berada pada sebuah tempat, ruang dan waktu (Thomas, 1994). Tubuh dapat 

merasakan ruang fisik dengan indra pengelihatan, pendengaran, penciuman, peraba, 

dan pengecap. Ruang memiliki atmosfer yang dapat dialami dengan akumulasi 

pengalman indranya, pengalmaan atmosfer ini yang dialami oleh tubuh dapat 

menghasilkan persepsi pikiran (Bohme, 2006). Ketika seseorang berada pada ruang 

tanpa sadar ia mengalami atmosfer lalu dilanjutkan dengan analisa pembentuk 

atmosfer tesrebut langsung dengan indra pengelihatan diikuti dengan pendengaran 

lalu seluruh indra lainnya (Pallasmaa, 2014) .  

Pengalaman atmosfer akan membangun sebuah persepsi pada diri seseorang 

yang dibagi ini dibagi menjadi 2 tipe yaitu persepsi yang didapatkan melalui 

intelligible experience yang menyangkut pengalaman pribadi yang pernah dialami 

seseorang pada masa lampau (Thomas, 1994), sehingga setiap orang akan memiliki 

persepsi yang berbeda-beda dan unik. Lalu non intelligible experience merupakan 

persepsi atmosfer yang sudah tertanam pada diri setiap orang dan menghasilkan 

persepsi yang dapat dialami melalui archetypal elements. Archetypal elements yang 

merupakan elemen-elemen dasar pada dunia yang sudah memiliki persepsi 

universal contohnya seperti air yang memiliki arti pembersihan. (Hoffman, 2010). 

Seseorang yang terdiri dari tubuh fisik pada realitas sekuler yang berada 

pada sebuah tempat dan ruang tidak akan hilang dari waktu. Tubuh manusia yang 

bergerak mengalami ruang dinamis. Proses perjalanan ini akan mendapatkan 

metafora dari sebuah proses atau cerita yang mau disampaikan pada perjalanan 

ruang yang memiliki atmosfer masing-masing. Dari sini seseorang akan merasakan 

tingkat kesakralan pada kedalaman ruang. Perubahan waktu juga memberikan 

perubahan lingkungan dan elemen-elemennya seperti cahaya matahari yang 
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berubah-ubah lokasi dan intensitasnya, temperature, kelembapan, suara gemuruh 

alam, intensitas angin, begitupun dengan jumlah orang atau makhluk hidup pada 

ruang tersebut. Maka dari itu susunan ruang dan elemen arsitektur  dapat menyusun 

pengalaman atsmofer seseorang yang akan memberikan dampak pada persepsi 

pikiran seseorang (Bohme, 2006). 

Sehingga untuk mencapai fungsi bangunan gereja sebagai pendukung liturgi 

Sakramen sebuah bangunan gereja harus mendukung umat-umatnya untuk 

mencapai kondisi spiritual atau sakral. Sehingga penting sebuah gereja untuk 

memiliki atmosfer yang tepat pada susunan elemen arsitekturalnya agar dapat 

memberikan persepsi pikiran pada umatnya yang mendukung kondisi transcending.   

Dengan penelitian ini dalam merancang sebuah gereja Katolik yang 

mendukung umat-umatnya untuk mencapai kondisi sakral, penting untuk 

mengetahui susunan elemen arsitektur apa pada bangunan gereja Katolik yang 

memberikan dampak atmosfer pada umat-umatnya, Lalu atmosfer apa yang perlu 

ada pada tiap elemen arsitektur tersebut. Sehingga dengan ini dapat menciptakan 

sebuah perancangan gereja Katolik yang mendukung umat-umatnya untuk 

mencapai kondisi sakral. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah elemen arsitektural yang membentuk atmosfer bangunan gereja 

Katolik? 

2. Apakah kriteria elemen arsitektural yang membentuk atmosfer pendukung 

pengalaman sakral pada bangunan Gereja Katolik. 

3. Bagaimana merancang gereja Katolik dengan atmosfer yang mendukung 

pengalaman sakral?  

1.3 Tujuan Penelitan 

1. Menemukan elemen aristektural yang membentuk atmosfer bangunan 

gereja Katolik. 
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2. Menemukan kriteria elemen arsitektural yang membentuk atmosfer 

pendukung pengalaman sakral pada bangunan Gereja Katolik. 

3. Menemukan rancangan bangunan gereja Katolik yang membangun qualitas 

pengalaman sakral. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai referensi mendesain ruang sakral 

maupun bangunan gereja agar sebuah gereja dapat melengkapi fungsinya sebagai 

wadah liturgi sakramen yang baik. Memberikan pengertian kepada pembaca 

elemen arsitektur dan kirteria elemen arsitektural yang membentuk atmosfer yang 

diperlukan dalam merancang gereja Katolik yang mendukung pengalaman Sakral 

agar dapat mewadahi proses liturgi Sakramen dengan baik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini ditulis dibagi menjadi 5 bab, bab pertama menguraikan 

permaslahan yang menimbulkan topik penelitian perancangan Gereja Katolik yang 

dapat mendukung pengalaman sakral, dilanjutkan dengan rumusah masalah apa 

yang harus teliti untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mendukung 

pengalaman sakral dalam sebuah bangunan Gereja Katolik dan apa manfaat 

penelitian ini bagi pembacanya.  

Bab kedua membahas kajian literatur mengenai bangunan gereja Katolik. 

Lalu membahas bagaimana realitas sakral dapat dipengaruhi oleh realitas sekuler. 

Lalu mengidentifikasi elemen-elemen arsitektur yang membentuk atmosfer padana 

banguangnan gereja Katolik. Setelah itu membahas kriteria elemen arsitektur apa 

yang tempat untuk membangun atmosfer pada setiap elemen arsitektur bangunan 

Gereja Katolik yang mendukung umat-umatnya mengalami pengalaman sakral. 

Dengan ini ditutup dengan konklusi bagaimana teori-teori tersebut berkaitan dalam 

merancang bangunan gereja Katolik yang mendukung pengalaman sakral dengan 

sebuah kesimpulan. 
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Bab ketiga merupakan kesimpulan kajian teori dalam bentu implementasi 

diagram arsitektural. 

Bab keempat akan tertera data-data yang terkumpul pada konteks dan tapak, 

tipologi bangunan Gereja Katolik. Dan menganalisa tapak menggunakan tabel 

tersebut. 

Bab keempat merupakan tahap Strategi perencenaan dan penyelesaian 

masalah dalam site dan penerapan desain sesuai topik sebanyak 2 tipe perancangan 

alternative desain. 

Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran kepada yang ingin 

melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini. 

 

 

 

 


