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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Proyek 

 Teritorial paroki Bongsari yang terbentang luas masuk wilayah kota Semarang, 

Kabupaten Semarang dan sebagian masuk wilayah Kabupaten Kendal 

mengakibatkan kurangnya pelayanan Pastoral bagi umat Katholik yang berada di 

wilayah Ngaliyan I, Wilayah Ngaliyan II, Wilayah Kedungpane, Wilayah Mijen serta 

Wilayah Boja. 

Karena terlalu luasnya daerah pelayanan dan makin berkembangnya jumlah 

umat yang dilayani serta terbatasnya jumlah pastor yang ada, Dewan Paroki Santa 

Teresia Bongsari melalui surat No. 026/DAPAT.U/IV/2007 pada tanggal 19 April 

2007 mengajukan kepada Uskup Agung Semarang, Mgr. Ignatius Suharyo untuk 

membagi Paroki St. Teresia Bongsari menjadi beberapa stasi, sehingga pelayanan 

pastoral semakin intensif. 

Menanggapi surat dari Dewan Paroki St. Teresia Bongsari tersebut, Mgr. 

Ignatius Suharyo dengan surat tertanggal 25 April 2007 mengabulkan pembentukan 

3 stasi di Paroki Bongsari yaitu Stasi St. Ignatius Krapyak, Stasi Mikael Semarang 

Indah, dan Stasi Petrus Krisologus yang meliputi 4 wilayah yaitu Wilayah Ngaliyan, 

Wilayah Kedungpane, Wilayah Mijen dan Wilayah Boja. 

 

 
Skema 1. Skema Pembentukan Stasi di Paroki St. Teresia Bongsari 

Sumber diolah dari : PPDP Paroki Bongsari 
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 Didalam surat tersebut dicantumkan pula surat pengantar sosialisasi 

pembangunan Gereja untuk Stasi tersebut terutama Stasi Petrus Krisologus Mijen, 

yang bertujuan pula untuk memaksimalkan pelayanan di wilayah dan stasi, dan juga 

persiapan untuk menjadi Paroki Mandiri. Maka akan didirikan Gereja yang 

diharapkan bisa menjadi pusat pelayanan dari 4 wilayah yaitu wilayah Ngaliyan, 

Mijen, Kedungpane dan Boja sehingga pelayanan terhadap umat semakin intensif. 

Keuskupan Agung Semarang menyatakan bahwa Kompleks Gereja Paroki  yang 

dapat menjadi Pusat Pelayanan Pastoral bagi umat wilayah Ngaliyan, Kedungpane, 

Mijen dan Boja dan dapat mengurangi beban dari Paroki Bongsari dalam pelayanan 

Pastoralnya. 

Menurut data terakhir yang telah dilakukan pengumpulan data statistik oleh 

pengurus tiap wilayah yand dilakukan pada tanggal 8 Mei 2016, perkembangan 

umat Katholik di wilayah Ngaliyan, Kedungpane, Mijen dan Boja saat ini telah 

mencapai 2.714 orang. Dan pengelompokan umat berdasarkan kelompok umur, 

untuk usia produktif sebesar 63% dan  kelompok umat usia sekolah sebesar 23%. 

hal ini menjadi potensi besar bagi perkembangan umat.Pembangunan perumahan 

– perumahan baru di teritori wilayah Ngalian, wilayah Mijen, wilayah Kedungpane, 

dan wilayah Boja terus berkembang, dan memungkinkan adanya migrasi umat baru 

yang akan berpindah ke teritori wilayah Ngalian, wilayah Mijen, wilayah 

kedungpane, dan wilayah Boja.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bapak Dwi Thomas Widodo 

diharapkan pula dengan perkembangan umat, bangunan gereja Paroki ini juga bisa 

menjadi gereja Masterpiece bagi Keuskupan Agung Semarang dengan pengelolaan 

site yang baik. 
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Hal-hal yang perlu disiapkan adalah pertama, bangunan gereja yang dapat 

menampung perkembangan umat bakal calon paroki. Kedua, pembangunan 

gedung pastoran, gedung pastoral paroki dan gedung serbaguna yang dapat 

menampung aktifitas umat ataupun kelompok-kelompok didalam Paroki. Ketiga, 

adalah penataan landscape yang mampu mengatasi fasilitas yang dibutuhkan oleh 

gereja Paroki. Dan Keempat, penataan ruang parkir bagi kendaraan.  

 

1.2 Tujuan Dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari penyusunan Landasan Teori Proyek Kompleks Gereja Katholik 

Paroki Mijen ini adalah  

1. menyusun Landasan Teori dan Program dari Projek Akhir Arsitektur 

(PAA) Kompleks Gereja Katholik Paroki Mijen, yang nantinya 

dirancang. 

2. Menghasilkan desain kompleks bangunan gereja Katholik Paroki Mijen 

yang dapat menampung lonjakan pertumbuhan umat Katholik di 

wilayah Ngaliyan I, Ngaliyan II, Kedungpane, Mijen, dan Boja sesuai 

aktifitas dan aturan sebuah bangunan Gereja yang berlaku. 

1.2.2. Sasaran 

 Sasaran dari Landasan Teori Kompleks Gereja Katholik Paroki Mijen ini 

adalah tersusunnya Landasan Teori dan Program dari Projek Akhir Arsitektur 

(PAA) Kompleks Gereja Katholik Paroki Mijen, sehingga dapat mendesain 

Komplek Gereja Katholik Paroki yang dapat menampung kebutuhan dan 

aktifitas umat, sehingga pelayanan Pastoral umat wilayah Ngaliyan I, wilayah 
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Ngaliyan II, wilayah Kedungpane, wilayah Mijen, dan wilyah Boja dapat 

terlayani dengan baik.  

1.3 Lingkup Pembahasan 

 Proyek Kompleks Gereja Katholik Paroki Mijen ini merupakan perancangan baru 

sebuah desain arsitektur pada kompleks sebuah Gereja Katholik Paroki yang 

terdapat bangunan gereja sebagai bangunan utama dalam kompleks ini, bangunan 

penunjang yang berfungsi untuk kegiatan administrasi pastoral Paroki, kegiatan 

yang bersifat umum seperti ruang pertemuan, ruang kelompok doa, Pastoran, 

penataan lansekap dengan penataan hubungan antara bangunan , aktivitas dan 

kegiatan pelaku, struktur pada bangunan Gereja, , dan persyaratan desain pada 

kompleks Gereja Katholik Paroki. Untuk Tema Desain Kompleks Gereja Katholik 

Paroki Mijen ini adalah Arsitektur Lokalitas. Inkulturasi antara bangunan Gereja 

dengan Potensi dan budaya di Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah juga 

dimasukkan dalam desain dari bangunan Gereja ini.  
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1.4 Metode Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

 Primer 

1. Observasi 

Melakukan pengamatan untuk mendapatkan data -  data kondisi 

eksisting site dan bangunan serta kondisi lingkungan sekitar site 

terkait dengan judul yang diambil. 

2. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan 

dengan proyek pengembangan gereja, seperti tim kerja Keuskupan 

Agung Semarang, Pengurus Wilayah Ngaliyan, Wilayah Kedungpane, 

Wilayah Mijen, dan Wilayah Boja dan beberapa umat katholik di 

wilayah tersebut. 

 Sekunder 

1. Studi literature 

Literatur yang berkaitan dengan aturan-aturan gereja tentang 

rancangan baru sebuah Gereja Katholik Paroki.  

Literatur tentang inkulturasi pada bangunan gereja Katholik baik 

berupa buku, dokumen, atau artikel dalam bentuk hardcopy maupun 

softcopy 

2. Internet 

Mencari data dari Internet berupa website, jurnal, peta, dan foto-foto 

mengenai hal terkait. 
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1.4.2. Metoda Pembahasan dan Analisa 

 Secara deduktif yaitu berdasarkan standard atau buku teks untuk menjadi 

acuan dalam merancang sebuah gereja paroki dan bangunan lain 

pendukungnya   

 Secara induktif yaitu dengan melakukan studi banding ke proyek sejenis, 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait desain kompleks 

Gereja Katholik Paroki Mijen. 

 Membuat asumsi untuk respon dan kesimpulan dari pembahasan dan 

analisa.  

1.4.3. Metoda Pemrograman 

 Metoda pemrograman yang digunakan dengan cara mengumpulkan data 

yang berguna. 

 Data, Analisa dan Respon Tapak, melakukan survei tapak yang dipilih 

untuk lokasi proyek, menganalisa data, kemudian didapatkan potensi 

dan kelemahan dari tapak, sehingga dapat menentukan zoning untuk 

massa bangunan. 

 Kebutuhan ruang, dari data - data survey, dijadikan sebagai acuan untuk 

studi pelaku, studi aktivitas, besaran ruang, dan organisasi ruang. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan: 

1.5.1. BAB I Pendahuluan 

Menguraikan Latar Belakang, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan serta sistematika pembahasan. 
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1.5.2. BAB II Tinjauan Proyek 

Menguraikan deskripsi mengenai tinjauan umum proyek, tinjauan khusus, 

kesimpulan, batasan proyek, serta asumsi dengan pertimbangan dan alasan 

yang kuat. Tinjauan khusus berupa terminologi, uraian kegiatan pelaku, 

fasilitas, dan prasarana; spesifikasi dan persyaratan desain; deskripsi 

konteks kota; dan studi proyek sejenis. 

1.5.3. BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Menguraikan analisa tentang studi aktivitas dan kebutuhan akan besaran 

ruang yang ditentukan. Selain itu dibahas pula kebutuhan tapak yang 

diperlukan serta pendekatan tentang sistem bangunan yang berisi tentang 

studi sistem struktur, sistem utilitas, serta studi tentang inkulturasi budaya 

dalam sebuah bangunan Gereja Katholik. 

1.5.4. BAB IV Program Arsitektur 

Menguraikan konsep program Kompleks bangunan, tujuan perancangan, 

faktor penentu perancangan, persyaratan perancangan program arsitektur, 

dan konsep program berdasarkan masing masing fungsi. 

1.5.5. BAB V Kajian Teori 

Menguraikan Kajian Teori Tema Desain, interpretasi elaborasi, studi 

preseden, kemungkinan penerapan teori ke proyek dan Kajian Teori 

Permasalahan Dominan. 

 

 

 

 

 


