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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setelah siklus kehidupan seseorang berakhir, menjadi tanggung jawab 

anggota keluarga untuk memutuskan bagaimana tubuh jenazah tersebut akan 

‘dilanjutkan’. Kremasi telah menjadi metode kedua yang paling populer setelah 

metode penguburan (Bryant & Peck, 2012). Namun, melakukan aksi kremasi 

kepada seseorang yang dicintai pada zaman ini menjadi lebih sulit karena 

kecenderungan sifat  komersialisasi pada krematorium yang berhasil dirancang 

oleh yayasan terkait pengurusan kematian. Banyaknya kritik mengenai prosesi 

membawa peti jenazah kedalam ruang kremasi yang sering menyebabkan 

hilangnya rasa sakral karena prosesinya yang tiba-tiba terputus dan tergesah – 

seakan-akan sedang “diproses” (Bryant & Peck, 2012; Hunt, 2017). Oleh 

karena itu, menghilangkan rasa kepemilikan serta kenyamanan diselang proses 

berduka dan pemulihan.  

Pada dasarnya, proses kremasi telah terbentuk sejak 8.000 tahun yang lalu 

di zaman new stone age, Cina . Metode ini kemudian tumbuh di seluruh Yunani 

pada abad 1000 SM sebagai sarana utama untuk memproses jenazah pahlawan 

dari perang, dan secara tidak langsung digunakan sebagai praktik keagamaan 

terhadap agama Buddha, Hindu, dan Sikh pada abad 500 SM (Bryant & Peck, 

2012). Melalui pemahaman ini, diyakini bahwa proses pembakaran jenazah 

telah lama menjadi simbol penghormatan dan kesakralan terhadap almarhum. 

Namun hal tersebut berubah setelah abad kedua dimana pemahaman tentang 

kremasi sangat dipengaruhi oleh munculnya agama Kristen (Bryant & Peck, 

2012). 

Sejak kemunculan agama Kristen, proses kremasi mulai ditinggalkan di 

seluruh Eropa sejak dirilisnya “cannon law”, dimana tidak diberikannya hak 

pemakaman gereja bagi mereka yang melakukan proses kremasi – namun, 

beberapa gereja Protestan menerima metode kremasi untuk dapat dirayakan 

secara religius (Bryant & Peck, 2012). Gerakan ini telah membuat dampak 
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yang cukup besar terhadap bagaimana masyarakat menganggap proses kremasi 

sebagai pengalaman sakral ketika gereja menentang ideologi tersebut. Namun 

Paus Paulus VI pada tahun 1963, mencabut larangan kremasi pada gereja 

Katolik sehingga memperbolehkan upacara Kristiani kepada keluarga yang 

memilih untuk melakukan proses kremasi (Cremation, 2015).  

Setelah larangan tersebut  dicabut, masih ada banyak konotasi negatif yang 

menonjol terhadap krematorium, dimana sepanjang sejarah telah 

disalahgunakan dan dilupakan. Selain itu, masyarakat telah membentuk 

pemahaman normatif terhadap bagaimana jenazah harus diproses, yaitu 

melalui penguburan. Gereja dan kuburan telah lama dikaitkan dengan 

pengertan ‘pemakaman’ (Bryant & Peck, 2012), dimana kombinasi tersebut 

jarang terlihat dalam krematorium karena; sebagian besar dijalani oleh otoritas 

lokal (Holm & Bowker, 1994) – sehingga memperkuat pandangan publik 

tentang apa yang sepenuhnya sakral dan apa yang tidak.  

Melalui pernyataan ini, terbentuklah sebuah urgensi terhadap krematorium 

kontemporer1 untuk menanggapi pendekatan program mereka kepada yang 

berduka. Dapat diakui bahwa pada abad ke-21, krematorium memiliki 

pemahaman yang baru dan lebih diterima sebagai metode penghormatan 

jenazah (Hunt, 2017). Namun, banyak industri pemakaman telah menghasilkan 

keuntungan cepat melalui tuntutan tinggi ini, sehingga hanya memfasilitasi 

proses kremasinya saja – melupakan bahwa proses tersebut juga sangat 

berhubung dengan mereka yang berduka – untuk menerima proses kremasi 

sebagai pengalaman yang sakral (Hunt, 2017). Maka dari itu, program 

arsitektural dalam penelitian ini memiliki pemahaman, dan perkembangan 

yang berbasis dari proses berkabung serta kremasi, dimana diharapkan akan 

membantu persepsi ruang, bentuk, dan psikologis manusia terhadap 

pengalaman dalam sebuah krematorium.  

Terlepas dari konteks memilih untuk mengkremasi atau mengubur, 

pengertian dari berduka secara umum menganut perasaan yang universal. 

 
1 Arsitektur pada abat ke-21setelah era modern (1925-1950) 
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Namun sacara bersamaan dapat mengundang seseorang untuk memiliki cara 

pandang kehidupan yang baru. Perasaan duka menjadi suatu emosi yang 

campur aduk sehingga dibutuhkan sebuah wadah, yaitu berupa ruang sakral 

(Weller, n.d.). Keberadaan ruang sakral ini menyediakan “ritual” dimana dapat 

menghubungkan individu dengan energi transpersonal untuk penyembuhan 

dan transformasi saat berduka (Weller, n.d.). Dengan menganut pengertian ini, 

dapat memungkinkan mereka yang sedang berkabung untuk menjadi 

transparan terhadap konsep transenden (Weller, n.d.). Oleh sebab itu, 

memungkinkan orang yang berkabung untuk lebih terhubung secara personal 

dengan yang maha suci, melalui elemen arsitektural.  

Melalui pengertian yang telah dijelaskan penulis, pemahaman ruang suci 

dapat dipenuhi melalui konsep arsitektur transenden. Secara hipotesis, 

pendekatan arsitektur yang bernilai transenden adalah untuk mengharapkan 

“sesuatu” yang luas, mendalam, penting, atau memiliki tujuan dalam 

kehidupan seseorang yang harus dipelajari dan diterapkan secara aktif oleh 

arsitektur (Bermudez & Ott, 2015). Ini adalah suatu bentuk pemahaman bahwa 

kesakralan tidak lagi didefinisikan secara kelembagaan (mis. agama) atau 

terikat dengan kata “spiritual” dalam pengertiannya yang tradisional 

(Bermudez & Ott, 2015). 

Kesakralan dalam sebuah bangunan ditemukan ketika dapat mendukung 

perawatan dan pengembangan sesama manusia (Bermudez & Ott, 2015) – 

selayaknya hubungan antar krematorium dan mereka yang berkabung dengan 

harapan dapat membentuk pengalaman spiritual yang lebih positif. Menurut 

arsitek Amerika Serikat, Louis Kahn; elemen ‘cahaya’ dan ‘keheningan’ 

menjadi salah satu kualitas spasial dalam pengalaman arsitektur yang 

transenden. ‘Cahaya’ disini dipercaya dapat menghadirkan segala keberadaan 

dalam dunia ini, sehingga manusia dapat merasakan karakter atmosferis dari 

‘ruang’ dan ‘tempat’ melalui skala, material, dan bentuk. Sedangkan 

‘keheningan’ dapat menjadi pengalaman arsitektur yang kuat saat sebuah 

bangunan dapat menghilangkan kebisingan luar, dan mengalihkan kesadaran 

kita kembali pada diri sendiri (Bermudez & Ott, 2015). Maka pengalaman 
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arsitektural tidak hanya melihat kualitas ruang, bentuk, dan permukaan; namun 

juga mendengarkan karakteristik mereka dalam keadaan diam (Bermudez & 

Ott, 2015).  

Arsitektur transenden dalam artian ini dianut menjadi nilai-nilai 

pemrograman pada krematorium sehingga dapat membentuk sebuah 

lingkungan yang akan menjadi solusi dari “permasalahan”, dan menciptakan 

sesuatu yang menangkap esensi dari krematorium itu sendiri (Hershberger, 

1999). Dengan ini, permasalahan tersebut dapat menjadi sebuah pernyataan 

yang akan diteliti sehingga dapat membentuk tujuan bagi arsitektur yang 

transenden (Peña & Parshall, 2012). Unsur-unsur pengertian arsitektur 

transenden akan diterapkan sebagai alat pendukung aspek program 

krematorium, yang dianalisis melalui kualitas ruang serta elemen pembentuk 

ruang yang sakral.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemahaman yang telah disebutkan diatas, menjadi urgensi 

bagi penulis untuk memikirkan kembali program arsitektural dari krematorium 

yang dapat mendukung proses pemulihan bagi yang berduka. Maka, ada 

beberapa nilai penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Aspek arsitektural apa saja yang dapat membentuk atmosfir transenden 

pada krematorium? 

2) Elemen program apa sajakah yang dapat menciptakan pengalaman 

transenden pada perancangan krematorium? 

3) Bagaimana merancang krematorium dengan pengalaman ruang yang 

transenden? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh pemahaman arsitektur 

transenden, dapat dilihat bahwa penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mengidentifikasi dan memahami cara arsitektur memperoleh nilai 

transenden melalui pemrograman. 
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2) Menggali, menemukan dan menganalisis metode yang dapat 

digunakan dalam proses pembentukan dan desain ruang sakral untuk 

menciptakan pengalaman arsitektur yang transcendent.  

3) Untuk menerapkan dan mendasarkan proses desain ruang sakral 

dalam hal arsitektur transenden. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat memahami esensi esensial 

dari arsitektur transenden terutama dalam keadaan berduka. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan serta keunggulan teoretis 

dan praktis. 

1) Dari sudut pandang teoretis; pengamatan ini dapat mengembangkan 

pemahaman arsitektur krematorium sebagai arsitektur yang 

transenden. 

2) Dari sudut pandang praktis; diharapkan menjadi pertimbangan desain 

untuk krematorium, terutama dalam segi pemrograman; agar dapat 

mencapai pengalaman spiritual yang transenden. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pembaca untuk mengikuti diskusi penelitian ini, 

deskripsi singkat dari setiap bab akan dijelaskan, dengan harapan memberikan 

pembaca ide dari setiap diskusi yang akan dilakukan pada setiap bab. 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab: 

  BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama ini, pengantar mengenai fenomena penelitian 

diperkenalkan sebagai; krematorium yang tidak dirancang untuk fungsinya, 

yaitu sebagai ruang sakral. Pernyataan tersebut didukung oleh adanya sejarah 

krematorium sehingga terjadilah permasalahan arsitektur ini. Oleh sebab itu, 

penulis menyarankan solusi arsitektural berupa pemrograman baru dalam 

sebuah krematorium dengan nilai-nilai arsitektur transenden sehingga dengan 

pengalaman ruang, yang berdukacita dapat perlahan mengalami pemulihan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua akan lebih lanjut memperkenalkan pembaca kepada konsep 

krematorium yang dihubungkan dengan pengalaman dan emosi duka saat 

kehilangan orang yang dicintai. Dengan hubungan tersebut, penulis 

menemukan sebuah masalah dimana arsitektur krematorium tidak sepenuhnya 

memusatkan pengguna sebagai mereka yang kehilangan – melainkan jenazah 

itu sendiri, sehingga tidak dapat menciptakan sense of place bagi keluarga dan 

kerabat yang berduka.  

Oleh sebab itu, penulis merumuskan pemrograman sebagai solusi 

arsitektural yang dapat meraih sense of place bagi mereka yang berkabung. 

Dengan menggunakan pemetaan mental matrix dari teori Hershberger, penulis 

dapat menyimpulkan sebuah nilai / kualitas dari pemrograman krematorium 

sebagai arsitektur yang transenden karena memiliki urgensi kepada 

pengalaman sakral. Maka itu, pengertian akan arsitektur yang transenden 

didiskusikan melalui pengertian kualitas ruang, serta elemen pemrograman. 

Melalui studi literatur ini, maka rumusan masalah pertama dapat dijawab. 

Setelah terkumpulnya teori literatur tersebut, penulis merancang tabel 

yang dapat menyatukan teori-teori tersebut menjadi sebuah strategi desain 

yang kemudian akan diuji pada dua studi preseden krematorium dari negara 

yang memiliki ketertarikan tinggi dengan prosedur kremasi. Dari proses 

peneilitian preseden, penulis akan mengevaluasi ulang strategi desain sehingga 

pantas digunakan untuk prosedur-prosedur penelitian dan desain selanjutnya. 

 

BAB III PROSES PENELITIAN 

Dalam bab ini, peneliti melakukan sebuah studi kasus pada kompleks 

krematorium ternama di Indonesia. Melalui studi ini, penulis dapat mendasari 

program-program inti yang harus disertai dalam perancangan krematorium, 

serta mengenal kekurangan strategi transenden pada tren krematorium 

Indonesia.  

Sifat perancangan studi kasus tersebut kemudian dianalisa kembali dengan 

menggunakan tabel strategi sehingga dapat menentukan kualitas transenden 



 

   7 

yang diterapkan. Setelah terkumpulnya hasil analisis dari studi kasus, penulis 

merancang sebuah tabel strategi final yang menggambarkan kualitas ruang 

minimal dalam perancangan krematorium transenden.  

 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, peneliti akan melakukan analisis tapak makro dan mikro 

yang sesuai dengan kualitas krematorium transenden. Setelah terkumpulnya 

hasil analisis tapak, penulis melanjutkan dengan penjabaran program dengan 

menggunakan adjacency matrix yang dapat menjabarkan hubungan antara 

program ruang. Dari situ, penulis dapat merancang sebuah kesimpulan melalui 

diagram bubble. Melalui prosedur ini, penulis dapat menjawab rumusan 

masalah kedua.  

Menggunakan materi tersebut, penulis akan melakukan pengembangan 

desain yang menggabungkan legalitas tapak dengan program ruang yang 

diperlukan. Dengan ini, penulis dapat merancang beberapa masa pada tapak 

yang dapat menampilkan sifat transenden yang sesuai dengan strategi desain. 

Prosedur tersebut dapat menjawab pertanyaan final dari rumusan masalah dan 

menampilkan rancangan krematorium transenden yang ideal.  

 

BAB V KESIMPULAN 

Dalam bab terakhir ini, peneliti akan mengusulkan kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis dari bab I hingga bab IV. Selain 

itu, peneliti akan memberikan saran yang relevan terhadap masalah ini yang 

telah dibahas sebelumnya. 

 

 

 

 


