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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Selama 150 tahun terakhir bentuk bangunan gereja Kristen masih 

mempertahankan gaya klasik seperti Byzantine, Romanesque, Gothic (and later 

Neo-Gothic), Renaissance, Baroque and Rococo. Keterbiasaan akan penggunaan 

gaya klasik tersebut membuat bangunan gereja seakan-akan hanya sesuatu yang 

menjadi peninggalan dari zaman sebelumnya. Hal ini menimbulkan kritik seolah 

Tuhan hanya berada pada zaman dahulu dan agama hanya sesuatu yang 

dipreservasi untuk kebutuhan sosial (Kilde, 2008). Maka dari itu menurut 

Massimiliano Fuksas, tidak ada arsitektur yang sakral, melainkan hanya ada 

arsitektur yang cenderung memiliki sifat sakral (Lang, 2014). Kata ‘gereja’ sendiri 

berarti komunitas Kristen yang memiliki kepercayaan yang sama (Arndt, Danker, 

Bauer 2000:303). Perkembangan akan gaya arsitekur moderen bagi bangunan 

gereja dipengaruhi oleh idiom arsitektur: form follows function yang dimana 

adanya penyederhanaan bentuk, material, dan hilangnya ornament dapat lebih 

menghilangkan gangguan visual dan mementingkan ibadah yang berlangsung. 

Adanya gaya modern dari bangungan gereja Kristen dapat melambangkan bahwa 

keberadaan-Nya dapat terceminkan dari zaman ke zaman (Kilde, 2008). Menurut 

Merton (Kilde, 2008), kepercayaan yang kontemporer harus didukung dengan 

aristektur yang Kontemporer. Bangunan gereja kontemporer bertujuan untuk 

menciptakan tempat yang sakral untuk memisahkan diri dan bertemu dengan 

Tuhan secara spiritual.  

Esensi seni dan arsitektur gereja modern tidak hanya terletak dengan 

penggunaan bahan atau cara konstruksi baru, tetapi juga terhadap tuntutan liturgi 

modern, yang berarti adanya pertemuan antara majelis disekitar altar dengan 

sedemikian rupa, sehingga partisipasi yang tulus dalam liturgi dimungkinkan 

(Hurley & Hurley, 2013). Sejak pergantian abad, terdapat tiga fase perkembangan 

dari arstitektur gereja moderen. Yang pertama adalah penekanan pada kebutuhan 
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fungsional terhadap pembaruan liturgi. Kedua adalah perkembangan yang 

menganut sikap sosial di gedung-gedung gereja yang berkaitan dengan citra 

Gereja di dunia modern. Dan yang terakhir adalah sintesis dari kedua fase 

pertama, yaitu dimensi psikologis yang terkait dengan ibadah individu dan 

komunitas (Hurley & Hurley, 2013). Meskipun kegunaan dari bangunan gereja 

berbeda-beda di sekeliling dunia, fondasi dari gereja adalah sebagai bangunan 

untuk berkumpulnya jemaat Kristen untuk merayakan ibadah (Hurley & Hurley, 

2013). Di zaman gereja modern, bangunan gereja dapat diringkas sebagai tempat 

untuk melayani komunitas yang berkumpul dalam bentuk sesederhana mungkin 

yang lebih fokus terhadap fungsionalitas dibanding estetika. 

Menurut Botta (Lang, 2014), bangunan dapat memiliki kemampuan untuk 

mengkomunikasikan ‘nilai-nilai’ yang melampaui fungsi yang semestinya. Salah 

satu kualitasnya adalah nilai kesakralan dari bangunan, dimana nilai tersebut dapat 

menuntun manusia melampaui aspek teknis atau fungsional dari bangunan dan 

melalui pengalaman yang tidak dapat langsung dicerna oleh indera manusia 

(Lang, 2014). Sejak zaman dahulu, telah diakui bahwa manusia dapat membangun 

ruang yang memiliki pengalaman sakral. Beberapa contoh bangunan sakral adalah 

Solomon’s Temple, Pantheon, dan St. Peter’s Basilica. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa arsitektur memiliki peran yang penting untuk membuat ruang 

yang memiliki pengalaman sakral (Hoffman, 2010). Dari fenomena tersebut 

pertanyaan yang timbul adalah bagaimana rumah ibadah moderen dapat memiliki 

kualitas sakral? Apa saja kualitas atmosfer yang dapat membangkitkan perasaan 

sakral? (Hoffman, 2010).  

Ruang sakral sendiri adalah sebuah tempat yang memungkinkan 

komunikasi dengan ‘dunia lain’, mahluk Ilahi, dan juga leluhur (Eliade, 1959). 

Ruang sakral sering kali dihubungkan dengan agama, dimana ada keteratrikan 

khusus bagi manusia dengan mahluk Ilahi.  Kata ‘agama’ sendiri berasal dari 

bahasa Latin reliquare yang berarti: untuk “to tie, or to bind”. Dalam agama 

Kristen, ada sebuah ayat yang menyatakan “Berapa lama lagi Kau sembunyikan 

wajah-Mu terhadap aku?” (Mazmur 13:1). Ini menyatakan bahwa sebenarnya ada 
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jarak khusus antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilintasi. Ayat ini 

melabangkan bahwa manusia tidak dapat berkomukasi secara empat mata dengan 

Tuhan. Bangunan gereja adalah salah satu contoh dari sacred architecture yang 

menjadi media bagi jemaat – Nya untuk menjadi gerbang yang memberikan 

passage antara bumi dan surga (Eliade, 1959). 

Dalam bangunan gereja, banyak elemen arsitektur yang telah digunakan 

untuk menghasilkan perasaan ruang sakral. Dengan memanipulasi ruang, jalur, 

dan cahaya dapat mengarahkan perhatian dari jemaat saat berlangsungnya ibadah. 

Penciptaan ambiguitas arstitektur juga dapat di gunakan untuk memberikan jeda 

untuk mempersiapkan diri dengan adanya spiritual journey. Kulitas atmosfer dari 

ruang dalam gereja juga dapat meningkatkan pengalaman sakral dalam gereja. 

Kegelapan, kehampaan, dan monumentalitas dapat membuat seseorang merasa 

kagum dan menanamkan kerendahan hati yang dianggap layak untuk dirasakan 

pada rumah Tuhan (Lang, 2014) 

1.2  Rumusan Masalah 

Melalui permasalahan yang sudah dijabarkan, berikut adalah beberapa 

rumusan masalah yang dapat diangkat: 

1. Apa saja elemen arsitektur yang mempengaruhi tingkat kesakralan dari 

sebuah bangunan gereja Kristen kontemporer? 

2. Bagaimana elemen arsitektur dapat membentuk pengalaman sakral 

dalam perancangan bangunan gereja Kristen kontemporer? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini ingin menganalisa 

bagaiman elemen arsitektur dapat menjadi faktor untuk meningkatkan nilai 

kesakralan dari sebuah bangunan gereja Kristen kontemporer. Target dari 

penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Mengoptimalkan penggunaan elemen-elemen arsitektur sebagai 

pembentuk ruang sakral dalam gereja Kristen kontemporer 

2. Mengoptimalkan kualitas atmosfer dalam gereja Kristken untuk 

menciptakan pengalaman kesakralan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi dalam mendesain 

sebuah gereja Kristen kontemporer yang memberikan pengalaman sakral kepada 

jemaat. Penelitian ini bertujan untuk memberikan pembaca pengertian lebih dalam 

hubungan elemen-elemen arsitektur dengan faktor-faktor yang dapat menciptakan 

ruang sakral pada gereja Kristen kontemporer. Mempromosikan kepentingan 

ruang sakral dalam tempat ibadah, agar tidak kehilangannya nilai spiritual yang 

sekarang selalu tersaingi dengan kepentingan modern. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi 5 BAB. Bab pertama membahas 

permasalahan awal yang menjadi alasan untuk terbentuknya topik besar untuk 

penelitian ini. Sub-BAB berikutnya menjabarkan rumusan-rumusan masalah 

untuk menentukan langkah-langkah yang diambil untuk penelitian. BAB satu juga 

menjabarkan manfaat bagi pembaca dan juga sistematika penulisan dari makalah. 

BAB kedua membahas kajian literatur yang berhubungan dengan masalah. 

Kajian literatur membahas pengertian ruang sakral, ruang sakral dalam agama 

Kristen, ruang threshold dan juga fungsi ruang threshold dalam membentuk ruang 

sakral Studi preseden juga dilakukan untuk mendalami pengertian relasi 

penerapan ruang threshold dalam bangunan gereja Kristen kontemporer. 

BAB ketiga menjelasakan data-data yang terkumpul dari analisa tapak pada 

Site. Menganalisa masalah-masalah yang terdapat dalam site untuk mendapatkan 

solusi yang tepat diterapakan. 
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BAB keempat masuk kedalam tahap desain dari konsep bangunan gereja 

Kristen kontemporer. Memasuki tahap perancangan mulai dari pembentukan 

massa hingga penentuan fungsi program dan desain bangunan gereja Kristen 

kontemporer. 

BAB kelima merupukan kesimpulan dari rumusan masalah, solusi yang 

diberikan melalui desain bangunan dan juga beberapa saran yang dapat digunakan 

untuk penelitian yang berelasi dengan topik ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


