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b a b pendahuluan 

1.1 latar belakang proyek 

"Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa 

batas" 

(Amsal 21 : 26) 

Ada dua hal yang tanpa batas : keinginan hawa nafsu dan kemurahan. Semua 

manusia lebih mudah terbangkitkan keinginan hawa nafsunya daripada kemurahan. 

Begitu sulitnya membuat seseorang bisa bermurah hati. Butuh waktu, upaya, doa, 

pengalaman, pengertian dan sebagainya. Dan tanpa adanya kemurahan yang perlu 

dilatih dalam kehidupan sehari hari maka hukum Kasih yang merupakan hukum yang 

paling utama dalam kehidupan tak dapat terwujud. 

"Hukum yang terutama ialah: ... Kasihilah Tuhan, A I/ahmu, dengan segenap 

hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan 

dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah 

sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih 

utama dari pada kedua hukum ini." (Matius 12 : 29-31) 

Akhir-akhir ini banyak sekali upaya yang dilakukan oleh gereja untuk menyadarkan 

jemaatnya betapa pentingnya kasih ini di era yang telah mendekati akhir jaman ini. 

Kemajuan jaman dan era globalisasi saat ini banyak membuat anak-anak Tuhan 

(umat percaya kepada Tuhan Yesus) terjerumus dalam kesibukan hidup sehari-hari 

tanpa lagi peduli terhadap apa yang menjadi kerinduan Allah pada umatNya. Salah 

satu upaya iblis yang kerap kali berhasil membuat anak-anak Tuhan menjauh dari 

Tuhan adalah dengan membuat mereka tenggelam terhadap kesibukkan masing-

masing. 
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Untuk mewujudkan kerinduan Tuhan kepada umatNya maka gereja lebih giat 

dalam melakukan kegiatan penginjilan yang lebih inovativ dan beragam baik kepada 

umat yang belum percaya maupun bagi mereka yang telah menerima Yesus. 

Kegiatan-kegiatan penyembahan, peperangan rohani, dan pengenalan akan firman 

Allah perlu dilakukan lebih dekat lagi ke tengah-tengah masyarakat. 

1.2 tujuan dan sasaran pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

• Terciptanya s8buah lingkungan kompleks yang di dalamnya dapat 

dimanfaatkan untuk berlangsungnya kegiatan-kegiatan rohani. 

• Terciptanya sebuah lingkungan shelter baik bagi masyarakat yang 

tersisihkan maupun bagi pengungsi bencana alam yang dapat terjadi 

sewaktu-waktu. 

• Terciptanya lahan produktif untuk diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan 

masyarakat sekitar. 

1.2.2 Sasaran 

• Menciptakan suatu wadah dan wahana untuk mengenalkan kasih Allah 

bagi mereka yang belum mengenal nama Yesus Kristus pad a khususnya 

(menunjang kegiatan penginjilan bagi masyarakat sekitar). 

• T erbentuknya suatu wadah untuk terselenggaranya acara-acara rohani 

seperti kebaktian ibadah, retret, dan juga acara ceremonial lainnya seperti 

pernikahan. 

• Meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat yang tersisihkan dan 

terabaikan seperti para tunawisma, dan juga anak terlantar. 

• Menciptakan kesempatan bagi para masyarakat yang tersisihkan untuk 

lebih berkontribusi bagi kehidupan sosial bermasyarakat melalui lapangan

lapangan kerja yang tersedia di dalam fasilitas ini. 
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• Membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan papan yang mendadak jika 

terjadi bencana alam yang mend adak. 

1.3 lingkup pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam proyek ini mengacu pada kompleks tempat 

peribadatan gereja pantekosta/kharismatik, pada khususnya gerja JKI (Jemaat 

Kristen Indonesia). 

Tata cara ibadah Gereja pantekosta/kharismatik pada umumnya lebih bersifat 

spontanitas dengan menyanyi, bertepuk tangan, menari, menangis, berbahasa roh, 

dan juga sujud menyembah. Penekanan cara ibadah disini lebih kepada penyerahan 

diri pad a penguasaan Ron Kudus sehingga tata cara ibadah terlihat sangat spontan. 

Cara pembabtisan dalam gereja ini dengan cara diselamkan kedalam air serti tertulis 

pada Alkitab. 

1.4 metoda pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

• Data primer, didapat melalui tinjauan secara langsung bangunan proyek 

tipikal atau dengan fungsi yang sejenis, yang patut menjadi acuan dalam 

perencanaan, dengan cara dokumentasi foto, mengamati, wawancara, dll. 

• Data sekunder, didapat dengan cara mencari sumber literatur (buku dan 

internet) yang berkaitan dengan judul proyek. 

1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisa 

Deduktif-induktif: Mengutip standart kebutuhan ruang yang sudah ada 

(sumber literatur) dan membandingkan dengan hasil studi proyek sejenis. 

Sehingga dapat menjadi acuan dan diperoleh data yang diperlukan. 
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1.4.3 Metode Pemrograman 

Mensintesa dari hasil studi (proyek sejenis yang sudah ada) dan hasil analisa 

yang didapat disesuaikan dengan konsep program dan program arsitektur, 

yang kemudian diterapkan dalam perancangan. 

1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur 

Membuat koncep, rancangan skematik, serta pengembangan rancangan 

yang menitikberatkan pada jenis kegiatan dan kebutuhan ruang. 

Perancangan dengan menggunakan sketsa diagram, teknik dirty sketches, 

isometri untuk mengeksplorasi bentuk serta fasad bangunan, hingga 

perancangan final berupa situasi, siteplan, denah, tampak, potongan serta 

detail-detail. Presentasi berupa media power point, gambar dan maket. 
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1.5 sistematika pembahasan 

BABIPENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, 

perumusan masalah, metode pembahasan, kerangka pemikiran, sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Berisi tentang tinjauan umum dan khusus proyek serta kesimpulan, batasan, 

dan anggapan. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang ana lisa pendekatan arsitektur, system bangunan dan· konteks 

lingkungan. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu 

- perancangan, __ d~o @l5toL pel~?ratan perancangan dan juga program 
- - - -- - -~ - - - -- - - - - - - - - - - - - - --

arsitektur. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Berisi tentang kajian teori penekanan desain dan permasalahan dominan. 

kom pleks ger e j u stJc ! orJ1 
5 


