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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada lingkungan urban yang telah berkembang pesat, kehidupan manusia di 

kota ikut berubah untuk beradaptasi. Hiruk pikuknya kota merubah kegiatan 

manusia menjadi monoton menjalani rutinitas yang kurang memiliki arti yang 

mendalam. Namun di zaman sekarang yang serba cepat, arsitektur visual menjadi 

pilihan banyak orang dengan kepuasan instan dan jangkauan visual yang luas. 

Sebaliknya arsitektur atmosfir yang menyediakan kelambatan, kedekatan dan 

keintiman telah terlupakan(Pallasmaa et al., 2014, 35). Kepentingan atas asupan 

intelektual menjadi sangat tinggi sehingga seringkali kebutuhan emosional menjadi 

terabaikan (Pallasmaa et al., 2014, 27). Untuk memenuhi kebutuhan manusia atas 

asupan emosional yang mulai terlupakan di konteks urban, perlu ada sebuah area 

khusus yang dapat menyediakan stimulus emosional. Sebuah ruang kontemplasi 

yang dapat menyediakan pengalaman yang intim dan lambat di balik kehidupan 

kota yang serba cepat. Untuk menyeimbangkan ruang keseharian kota yang banal 

dan profan, maka ruang kontemplasi yang diperlukan adalah ruang yang dapat 

menyediakan pengalaman yang kontemplatif dan sakral. 

Sebuah pengalaman disebut kontemplatif jika seseorang ada dalam keadaan 

refleksi diri yang mendalam tentang keberadaan dirinya (Corr et al., 2018, 7). 

Pengalaman kontemplatif adalah suatu pengalaman yang universal walau variasi 

yang berbeda dapat terjadi di budaya yang berbeda. Pengalaman ini biasanya 

bersifat transformatif (Corr et al., 2018, 9) sehingga seringkali terjadi di dalam 

atmosfir dan lingkungan yang sakral. Kontemplasi sering dikaitkan dengan 

kesakralan. Pengalaman kesakralan merupakan pengalaman pada saat seseorang 

lolos dari, dan melampaui alam banal yang duniawi menuju sebuah keadaan yang 

lebih tinggi. Saat sesuatu yang fisik dapat mempengaruhi perasaan non-fisik 

sehingga memungkinkannya untuk beranjak memasuki kesadaran spiritual 

(Bermudez, 2015, 20). Pengalaman tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis: 

kesakralan yang ditunjuk dan kesakralan yang dirasakan. Saat seseorang merasa 
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sakral akibat simbol-simbol religius dan gambaran atau replika keagamaan dalam 

dunia fana, maka ia disebut telah mengalami perasaan sakral yang ditunjuk. Pada 

kasus berikutnya yaitu kesakralan yang dirasakan, kesakralan muncul dari hasil 

pengalaman itu seutuhnya, tanpa adanya ikatan dan prasangka religius di balik 

pengalaman tersebut (Bermudez, 2015, 20). Adanya kualitas tertentu pada 

pengalaman tersebut yang menimbulkan perasaan sakral. Dari itu dapat diketahui 

bahwa pengalaman sakral tidak selalu terikat dengan aspek atau institusi 

keagamaan. Hal itu namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengalaman 

kesakralan dapat muncul akibat dari kedua alasan di atas. Yang diketahui secara 

umum, pengalaman sakral biasanya didapatkan melalui penggunjungan tempat 

ibadah seperti: gereja, masjid, maupun vihara. Diantara beberapa tempat ini, yang 

menjadi benang merahnya adalah arsitektur.  

Arsitektur merupakan media yang dapat mempengaruhi indera dan juga 

perasaan penggunjungnya. Faktor terukur seperti bentuk, struktur, skala, detail, dan 

cahaya cenderung menjadi fokus di bidang arsitektur baik di tingkat praktisi, 

edukasi, maupun teori. Sedangkan faktor tidak terukur seperi atmosfir dan suasana 

cenderung dilupakan sebagai topik diskusi dan faktor yang menjadi pertimbangan 

dalam perancangan (Pallasmaa et al., 2014, 19) walaupun atmosfir itu sama bahkan 

mungkin lebih penting dari faktor arsitektural yang terukur. Seperti kata Zumthor, 

saat kita memasuki sebuah ruang, hal pertama yang terjadi bukanlah identifikasi 

ataupun analisis kami terhadap detil daripada arsitekturnya, yang terjadi adalah 

pengalaman “merasakan” ruang tersebut (2006, 13). Dalam sepersekian detik 

pengalaman tersebut, perasaan yang dirasakan merupakan pengalaman multi-

sensorik yang kompleks. Pengalaman tersebut tidak sebatas hasil dari lima indera, 

namun kesadaran atas gravitasi, keseimbangan, stabilitas, pergerakan, waktu, skala, 

dan penerangan juga ikut terlibat dalam menghasilkan perasaan tersebut (Pallasmaa 

et al., 2014, 19). Walau kompleks, setiap manusia memiliki kemampuan ini. 

 Kemampuan untuk merasakan atmosfir sebuah tempat merupakan sebuah 

proses yang terjadi pada alam bawah sadar, sebuah hasil dari evolusi manusia 

(Pallasmaa et al., 2014, 21). Manfaat dari kemampuan untuk menangkap atmosfir 
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dari sebuah tempat menjadi alasan yang cukup atas dasar biologi pertahanan hidup, 

kemampuan ini telah membantu kita bertahan hidup dengan membedakan tempat 

yang bahaya dan yang aman (Pallasmaa et al., 2014, 26). Meskipun peran atmosfir 

cukup penting di dalam hidup manusia, kualitas atmosfir pada lingkungan urban 

kekurangan sebuah stimulus yang sensual (Pallasmaa et al., 2014, 32). Atmosfir 

arsitektural yang nyaman dan kaya akan stimulus malah lebih sering muncul dari 

lingkungan desa yang secara visual tidak sebanding dengan lingkungan kota yang 

megah (Pallasmaa et al., 2014, 32). Sesuai kata Randall Ott, sepertinya manusia 

mulai curiga bahwa menyenangkan mata tidak sama dengan menyenangkan jiwa 

(Ott, 2015), ini membuktikan bahwa dengan nyaman secara visual tidak berarti 

secara atmosfir akan merasa nyaman juga. Dengan pengolahan ruang yang baik, 

arsitektur dapat menciptakan pengalaman yang sakral bagi penggunjungnya. Jika 

dirujuk kembali kepada kesakralan yang dirasakan daripada sudut pandang 

arsitektural, maka dua faktor yang muncul secara berulang kali adalah cahaya dan 

suara. Baik Pallasma, Kahn, Stegers, maupun Holl semua berbicara tentang 

kemampuan cahaya dan suara dalam membentuk pengalaman arsitektural. 

Cahaya dapat membantu membentuk kualitas-kualitas yang ada pada ruang 

seperti skala, atmosfir, dan ritme pergerakan (Bermudez, 2015, 24). Cahaya juga 

dapat digunakan untuk memusatkan perhatian pada satu titik. Secara arsitektural, 

cahaya perlu dibedakan menjadi dua jenis; cahaya alami dan cahaya buatan. Kedua 

jenis cahaya mempunyai peran masing-masing. Cahaya buatan merupakan hasil 

dari perkembangan manusia yang tidak dapat diabaikan kepraktisannya. Dengan 

adanya cahaya buatan, terang dari cahaya dapat dinikmati manusia kapanpun dan 

dimanapun (Steane, 2012, 1). Walau benar cahaya buatan dapat meniru terang 

cahaya alami, pengalaman yang didapatkan dari cahaya alami dan cahaya buatan 

berbeda. Ada kualitas daripada cahaya alami yang tidak dapat ditemukan pada 

cahaya alami.  

Pengalaman dari cahaya buatan merupakan sesuatu yang terarah dan statis atau 

monoton. Sedangkan dengan cahaya alami, ia terus bergerak sesuai dengan 

berjalannya waktu, dan dengan permainannya dengan awan, menciptakan 
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hubungan cahaya dan bayangan yang hidup dan dinamis. Karena sumber dari 

cahaya alami adalah matahari, dan matahari merupakan sumber dari kehidupan 

pada dunia. Sebuah keterkaitan antara cahaya alami dengan alam dan semesta juga 

berkontribusi dalam menciptakan perasaan dan pengalaman yang purba dan sakral 

(Steane, 2012, 2). Dengan cahaya, arsitektur menjadi terhubung dengan dunia. 

Arsitektur jika diciptakan dengan berpegangan kepada pemahaman cahaya alami 

yang baik, akan menghasilkan sebuah bangunan yang mempunyai tempat di dunia, 

sehingga memungkinkan pengunjungnya untuk berpikir juga tentang 

kedudukannya pada dunia (Steane, 2012, 5). 

Suara, seperti cahaya, juga merupakan suatu aspek penting dalam menciptakan 

pengalaman arsitektur yang sakral. Seperti saat kita melihat cahaya dari pantulan 

material, kita juga mendengar suara dengan cara yang sama, dan pantulan tersebut 

memberikan impresi atas bentuk dan material (Rasmussen, 1964, 224). Walau 

sering dilupakan, suara juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

pengalaman spasial arsitektural. Dengan bertemunya suara dengan arstitektur, 

tanda-tanda auditori yang diterima dapat membantu seseorang untuk 

mempersepsikan dunia eksternal. Kemampuan untuk menerjemahkan tanda-tanda 

pendengaran ini pun dapat memungkinkan kami untuk bervisualisasi dan 

bernavigasi dengan telinga (Blesser & Salter, 2019, 2). Selain sebagai pertanda 

untuk interpretasi ruang spasial, suara juga dapat mengarahkan perasaan 

pendengarnya.  

Pada lingkup arsitektur, ada dua jenis arsitektur suara; akustik dan aural. 

Arsitektur akustik berbicara tentang bagaimana memanipulasi elemen arsitektur 

untuk menciptakan kualitas atau jenis suara yang diinginkan. Pada sisi lainnya, 

arsitektur aural berbicara tentang suara apa yang akan menciptakan kualitas dan 

pengalaman yang diinginkan pada arsitektur tersebut (Blesser & Salter, 2019, 5). 

Sekali lagi tidak menutup kemungkinan bagi kedua arsitektur mengenai suara untuk 

diimplementasikan secara bersamaan. 

Terdapat banyak cara untuk menciptakan efek cahaya dan suara yang 

diinginkan dari sebuah bangunan. Pengolahan material, orientasi, dan bentuk yang 
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berbeda akan menciptakan efeknya masing-masing. Namun dari faktor-faktor yang 

ada, bentuk merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi cahaya dan suara 

dari sebuah bangunan. Dengan informasi tersebut, peneliti ingin meneliti tentang 

pengaruhnya bentuk arsitektural kepada cahaya, suara, dan faktor pembentuk 

pengalaman yang kontemplatif dan sakral. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, kebutuhan atas sebuah ruang kontemplasi 

yang efektif di konteks urban/kota dengan arsitektur sebagai media, muncul 

keperluan untuk merumuskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sebuah 

pengalaman yang kontemplatif dan sakral. Namun, pada penelitian ini, dua hal yang 

menjadi fokus adalah hubungan cahaya dan suara pada pengalaman arsitektur. Oleh 

karena itu, pertanyaan utama pada penilitian ini dapat dibagi menjadi empat 

pertanyaan sebagai berikut: 

1) Apa karakteristik pembentuk atmosfir dari ruang kontemplatif? 

2) Faktor-faktor pencahayaan apa yang dapat mempengaruhi pengalaman 

kontemplatif dalam arsitektur? 

3) Faktor-faktor aural apa yang dapat mempengaruhi pengalaman kontemplatif 

dalam arsitektur? 

4) Bagaimana merancang bentuk arsitektural ruang kontemplatif dalam konteks 

urban dengan memanfaatkan pencahayaan serta atmosfir aural yang ideal guna 

membentuk pengalaman kontemplatif dan sakral? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pembentuk 

atmosfir, pencahayaan dan juga suara yang dapat mempengaruhi pengalaman 

kontemplatif arsitektural. Faktor tersebut kemudian akan membantu peneliti untuk 

merancang sebuah bentukan arsitektural yang dapat menciptakan atmosfir 

pencahayaan serta aural yang ideal untuk memaksimalkan pengalaman yang 

kontemplatif dan sakral pada konteks urban/kota. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai referensi bagi arsitek yang ingin 

merancang bentuk arsitektur yang dapat menciptakan pengalaman kontemplatif dan 

sakral bagi pengunjungnya, terutama tentang pengaruhnya cahaya dan suara pada 

arsitektur kontemplatif/sakral. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi 

arsitek maupun pelajar yang ingin mengetahui tentang pengolahan cahaya dan suara 

melalui bentuk arsitektural, serta efek yang terjadi dari hasil olahan tersebut. Selain 

itu, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pembahasan atau diskusi pada 

topik arsitektur kontemplatif/sakral. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari bagian pendahuluan, 

kajian teorritis, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan. 

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang akan menjelaskan permasalahan 

apa yang akan diangkat dalam penelitian ini beserta dengan tujuan dan manfaat 

yang akan diperoleh setelah tulisan ini selesai.  

Bab kedua merupakan bab yang memaparkan tinjauan pustaka mengenai 

pemahaman “kontemplasi” serta “sakral” secara arsitektural. Dimulai dengan teori 

atas pengaruh arsitektur kepada atmosfir, dilanjutkan dengan pemahaman atas 

ruang kontemplasi dan karakteristik pembentuknya. Bab ini juga menjelaskan 

faktor arsitektur apa saja dalam pencahayaan dan suara yang dapat menciptakan 

pengalaman yang kontemplatif serta sakral. Kemudian diakhiri dengan penelitian 

hubungan antar teori dan konklusi kajian teori yang terkumpul. 

Bab ketiga menjelaskan data-data yang terkumpul dari analisa preseden. 

Strategi perancangan yang digunakan pada preseden dikumpulkan dan dikompilasi 

menjadi katalog strategi perancangan yang akan digunakan pada bab empat. 

Bab keempat masuk dimulai dengan analisa site yang akan digunakan sebagai 

area perancangan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap perancangan dari konsep 

ruang kontemplatif sakral. Memasuki perancangan mulai dari pembentukan massa 

hingga penentuan fungsi program dan desain ruang kontemplatif sakral. 
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Bab kelima akan mencakup kesimpulan hasil penelitian dan solusi perancangan 

atas ruang kontemplatif sakral. Bab ini akan menjadi bab penutup dari penelitian 

ini.  
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