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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Projek 

Kehidupan bermasyarakat yang semakin maju menjadikan 

masyarakat menjadi individualis, dan sibuk dengan urusan pekerjaan 

mereka sendiri. Sehingga mengurangi rasa sosial dengan sesama 

maupun dengan Tuhan. Akibat kesibukan yang terus-menerus mereka 

jalani, terkadang menimbulkan kejenuhan pada diri mereka. Pada 

dasarnya setiap manusia membutuhkan waktu untuk refreshing, sehingga 

tidak timbul kejenuhan dalam pekerjaan. (sumber: 

https://tuhanyesus.org/pandangan-iman-kristen-terhadap-gaya-hidup-

modern) 

Di wilayah Wonosobo masyarakat masih sangat kental dengan adat 

dan upacara agama yang mereka jalani dan masih memegang teguh 

persaudaraan antar agama. Berbeda dengan kota-kota besar di 

sekitarnya, kebanyakan dari individu di kota tidak mementingkan toleransi 

antar agama. Akibat dari kemajuan teknologi yang menyebabkan 

kurangnya sosialisasi antar umat beragama. (sumber: 

https://news.detik.com/jawatengah/3670519/simbol-kerukunan-antar-

umat-beragama-170-tumpeng-diarak-di-wonosobo) 

Pada wilayah Wonosobo pembangunan rumah retret sangat pas, 

karena kebutuhan ketenangan dan kesejukan dari alam yang masih asri 

dapat membantu peserta untuk merefleksikan diri sejenak dari rutinitas 

https://news.detik.com/jawatengah/3670519/simbol-kerukunan-antar-umat-beragama-170-tumpeng-diarak-di-wonosobo
https://news.detik.com/jawatengah/3670519/simbol-kerukunan-antar-umat-beragama-170-tumpeng-diarak-di-wonosobo
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keseharian mereka. Tetapi untuk kelembaban pada daerah Wonosobo 

termasuk tinggi sehingga bangunan pada kawasan Wonosobo dapat 

mengalami masalah. 

Bangunan - bangunan rumah retret pada umumnya menggunakan 

arsitektur yang merespon alam dan lokalitas kawasan dimana arsitektur 

tradisional di sana berupa bangunan rumah biasa dengan penggunaan 

material batu alam dan seng sebagai atapnya, karena sebagian besar 

Wonosobo merupakan dataran tinggi bangunan rumah di sana berada di 

sekitar lerengan. Dengan menggunakan struktur menerus dari pondasi 

hingga gunungan atap sebagai penahan tanah dan penahan angin. 

 Pada rumah retret juga terdapat fasilitas yang menunjang bangunan 

retret antara lain terdapatnya wisata rohani untuk pengunjung yang ingin 

berziarah. Beberapa rumah retret tidak memiliki failitas yang memadahi 

kegiatan rohani dan kegiatan retret, serta ada juga bangunan retret yang 

tergolong bangunan dengan tatanan biasa tanpa pertimbangan 

ketenangan untuk proses retret. 

 Ketenangan pada kawasan rumah retret ini bisa di peroleh dengan 

tatanan masa yang baik, seperti pada bangunan wisma salam dengan 

penataan kawasan private di bagian belakang bangunan yang 

menyebabkan tidak terganggunya proses retret. Sedangkan bangunan 

publik dan semi publik di bagian tengah dan depan. 
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  Dengan adanya rumah retret dan wisata rohani ini, hendaknya 

mengembalikan pemikiran dari individualis menjadi masyarakat yang 

mempunyai solidaritas dan toleransi terhadap sesamanya. 

 

1.2 Masalah Desain 

Beberapa permasalahan yang didapat dari projek ini: 

 Bagaimana tatanan masa bangunan yang memberikan suasana 

tenang untuk merespon kegiatan retret di Wonosobo? 

 Bagaimana respon bangunan terhadap kelembaban dan suhu dingin 

yang ada di sekitar tapak terpilih? 

 Bagaimana penerapan struktur bangunan yang baik untuk merespon 

bangunan tradisional dan lahan yang berada pada lerengan 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1.3.1 Tujuan Pembahasan 

Tujuan pembangunan projek ini adalah untuk mendesain rumah 

retret dengan menambahkan fungsi wisata rohani, yang bertujuan 

memaksimalkan sumber daya alam yang berada di kawasan Wonosobo. 

Yang menjadi ciri khas projek rumah retret ini adalah penerapan desain 

untuk merespon alam di kawasan tersebut dengan tetap mempertahankan 

ciri khas kekristenan. Serta dapat memfasilitasi tempat tinggal bagi yang 
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ingin menginap sembari berwisata rohani, yang didasari kepercayaan 

Kristiani.  

1.3.2 Manfaat  

Manfaat yang didapat dari projek ini yaitu, memberikan fasilitas kegiatan 

rohani baru di kawasan Wonosobo selain taman doa, dan menjadi ikon 

baru yang menggunakan arsitektur local yang ada pada daerah Kertek. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika Landasan Teori dan Program ini meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I membahas mengenai  later belakang dari projek yang 

dirancang, permasalahan desain yang di dapat, serta mengetahui tujuan 

dari projek serta manfaat daam pembahasan projek yang dirancang.  

BAB II GAMBARAN UMUM  

Pada BAB II membasa mengenai gambaran umum projek yang terdiri dari 

fungsi bangunan projek, lokasi projek dan tapak terpilih, keadaan tapak 

dan lingkungan, dari lingkungan sosial budaya tapak yang terpilih. 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Pada BAB III membahas mengenai analisis dari kebutuhan, studi 

preseden yang menjadi acuan, serta analisis dari stuktur ruang yang 

direcanakan. 

BAB IV PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

Pada BAB IV membahas mengenai proses dari penyelusuran masalah 

yang dimulai dari pembahasan kajian komprehensif yang berisi analisis 
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potensi dan kendala aspek yang memiliki keterkaitan dengan projek, 

pembahasan pernyataan dari isu/ permasalahan/ fokus desain serta 

analisis dari beberapa aspek lainnya 

BAB V KAJIAM TEORITIK 

Pada BAB V membahas mengenai teori yang digunakan untuk 

penyelesaian masalah yang didapat pada projek, yang berkaitan dengan 

tema dan fokus desain yang digunakan 

BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Pada bab ini membahas mengenai, pendekatan desain yang digunakan 

untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam projek 

BAB VII KONSEP PERENCANAAN 

Pada bab ini membahas mengenai, konsep apa saja yang digunakan 

sebagai landasan perancangan desain. Yang berisi tentang beberapa 

konsep ruang, tatanan ruang, konsep keruangan yang digunakan, konsep 

struktur dan konsep pelingkup serta bentuk dan teknologi 

BAB VIII STRATEGI DESAIN 

Pada bab ini membahas mengenai, tahapan dari proses perancangan 

sebagai tahap dalam pemecahan masalah desain yang sudah di tentukan. 

Kepustakaan 

Berisi tentang sumber – sumber data yang diambil sebagai acuan maupun 

referensi dalam penyusunan Landasan Teori dan Program, didapat dari 

buku, jurnal, skripsi, dan situs resmi yang dapat menambah data yang 

diperlukan 
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Lampiran 

Berisi tentang data yang menyangkut kawasan Wonosobo dan data 

penunjang yang diperlukan dalam penyusunan. 

  


