
BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 . Latar belakang proyek 

Holy Stadium merupakan salah satu gedung gereja yang besar dengan 

kapasitas ± 12.000 jemaat. Dalam beberapa kurun waktu ini gedung ini sudah 

tidak mencukupi lagi, dengan total jumlah jemaat yang ada mencapai ± 20.000 

jemaat. Gembala sidang gereja ini juga sudah ada niat untuk membuat gedung 

baru dengan kapasitas mencapai ± 50.000 kursi. 

Gagasan awal dari proyek ini yaitu dengan mempelajari beberapa kekurangan 

dan kelebihan yang terjadi pada gedung Gereja Holy Stadium, seperti : tata suara, 

jarak pandang, kapasitas, tempat parkir dan sebagainya menjadikan pendekatan 

untuk membuat bangunan baru yang lebih baik lagi dan juga dengan mempelajari 

gedung Gereja lain yang berkapasitas besar yaitu, Gereja Graha Bethany Nginden 

di Surabaya. Bangunan baru ini nantinya akan mangambil bentuk sesuai dengan 

simbol-simbol yang sering digunakan gereja ini, seperti : bintang daud, mahkota, 

merpati, dan sebagainya. Penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan juga penataan parkir untuk jemaat yang datang di gereja ini menjadi sebuah 

kompleksitas atau kerumitan tersendiri pada proyek ini. Dengan menampilkan 

sebuah gereja dengan struktur bentang lebar membuat keunikan tersendiri, 

dimana di kota semarang masih belum banyak gedung bentang lebar, dan 

diharapkan dapat menjadi ikon kota semarang nantinya. Gedung ini juga dapat 

memberikan kontribusi bagi kota ini, seperti contohnya beberapa waktu lalu kota 

semarang mengadakan acara paskah bersama se-kota semarang, tidak ada 

gedung yang mencukupi sehingga Holy Stadium dapat menjadi wadah acara ini. 

Fungsi utama bangunan ini adalah sebagai tempat kebaktian tiap hari sabtu 

dan minggu dengan fasilitas utama adalah ruang kebaktian yang mencapai ± 
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50.000 kursi. Fungsi pendukung lainya adalah, seperti : kapel babtis, tempat 

pemberkatan pernikahan, dan juga ruang - ruang untuk pertemuan, serta cafe 

sebagai penunjang. 

1.2. Tujuan dan sasaran pembahasan 

Mendesain sebuah gedung baru yang mencapai kapasitas ± 50.000 kursi 

untuk sebuah gedung gereja dengan memperhatikan kenyamanan secara thermal, 

audio dan visual, kebutuhan akan tempat parkir dan pengaruh terhadap 

lingkungan sekitar. Dengan ini diharapkan semua jemaat yang hadir dalam 

kebaktian nantinya dapat merasa nyaman dan juga dapat tertampung semuanya 

serta, pemerintah kota semarang dapat menggunakan gedung ini ketika 

mengadakan suatu event rohani berskala besar. 

1.3. Lingkup pembahasan 

Lingkup pembahasan proyek Gereja Jemaat Kristen Indonesia HOL Y STADIUM 

dengan kapasitas ± 50.000 jemaat ini meliputi : 

1. Latar belakang dan pengertian dari gedung gereja 

2. Pelaku, aktivitas, kebutuhan ruang dan fasilitas yang terdapat di gedung 

gereja dengan kapasitas yang besar. 

3. Studi arsitektur dari segi tata ruang, fungsi, tata bentuk, dan isi ( sosiall 

budaya/ ekonomi dan teknologi ) 

4. Studi bangunan yang meliputi struktur bangunan, material dan utilitas 

bangunan 

5. Studi lingkungan meliputi pemilihan lokasi tapak, perbaikan iklim mikro 

setempat, drainase, pengolahan limbah dan sampah. 

6. Studi komparasi dengan peroyek sejenis 
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: 

1.4. Metode pembahasan 

1.4.1 . Metoda Pengumpulan Data 

Metodologi pengumpulan data yang akan digunakan untuk 

perencanaan dan perancangan "Gereja Jemaat Kristen Indonesia HOL Y 

STADIUM dengan kapasitas ± 50.000 jemaat." ini dibagi menjadi data 

primer dan data sekunder sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Dalam proyek ini dilakukan pengumpulan data melalui survey ke 

proyek sejenis seperti Gereja JKI Holy Stadium Semarang dan juga 

Gereja Bethany nginden di Surabaya 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari perpustakaan, 

jurnal - jurnal maupun website dari internet. Oleh karena itu selain 

didukung dengan suvey dan observasi, pencarian data sekunder 

dilakukan di perpustakaan dengan melihat literatur - literature buku untuk 

mengetahui tentang akustik ruang, tata ruang, jarak pandang, pengolahan 

lahan parkir dan sebagainya 

1.4.2. Metoda Penyusunan Dan Analisa 

1. Analisa Deduktif 

Analisa deduktif adalah analisa yang dilakukan berdasarkan 

standart dan buku teks dalam hal ini adalah data - data Iiteratur yang 

didapatkan dari perpustakaan dan websites internet. 

2. Analisa Induktif 

Analisa induktif adalah analisa yang dilakukan setelah melakukan 

studi banding dan komparasi kasus sejenis. Setelah melakukan survey 
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dan observasi, maka akan didapat data - data dan informasi yang 

digunakan untuk mendukung proyek perancangan ini. 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

Metode pemrograman yang dilakukan adalah analisa dan sintesa, 

setelah dilakukan pencarian dan pengumpulan data maka data - data 

tersebut dianalisa dan disintesakan untuk mendapatkan kesimpulan yang 

tepat yaitu rancangan yang baik dan mendukung untuk desain sebuah 

gereja dengan kapasitas yang dapat dikatakan besar. 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Metode perancangan dilakukan melalui beberapa hal: 

1. Konsep, pembahasan mengenai konsep dari bangunan yang 

digunakan dalam perancangan gereja ini. 

2. Skematik, merupakan sketsa gambar desain gagasan / ide-ide awal 

dari bangunan. 

3. Pengembangan rancanagan, pengolahan dan penerapan hasil dari ide-

ide awal bangunan pada desain bangunan yang sebenarnya. 

4. Pembuatan detail, dilakukan untuk memperjelas bagian-bagian dari 

desain yang memang dibuat berbeda. 

1.4.5. Alur Pikir 

Diagram 1.1 : Alur pikir 
Sumber : Dokumen pribadi 

J. - --.. -. 

r----- Skematik --, 
i 

-I ---. --- -~ 

I--'--P~~;~b~~;~~~-n~~~~~~~, pe:gOlah~-d~~ ~~~~ra~~~h~~ii'd~~i-- -1 I 

! ide-ide awal bangunan pada desain bangunan yang sebenamya .'* -
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