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BAB I.  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Seiring berkembangnya zaman, jumlah penduduk di suatu daerah 

pun ikut berkembang. Tak terkecuali pada area-area pedesaan yang jauh 

dari ibukota. Sepatutnya, dengan perkembangan yang ada, semua aspek 

dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. 

Jumlah jemaat dalam gereja semakin tahun semakin bertambah, 

namun dengan bertambahnya jumlah jemaat tidak selalu dibarengi 

dengan peningkatan fasilitas-fasilitas yang ada. Maksudnya, dengan 

jemaat yang memiliki berbagai kegiatan keorganisasian, setidaknya 

memiliki ruang atau area tersendiri, tidak menjadi satu di satu ruang. 

Permasalahan timbul karena lahan yang ada tidak dapat diperluas lagi 

atau dengan kata lain, lahan yang digunakan adalah lahan yang terbatas. 

Selain permasalahan diatas, terdapat permasalahan desain dalam 

bangunan sebuah gereja. Dari hasil pengamatan, di Provinsi Jawa 

Tengah khususnya Jawa Tengah bagian utara, terdapat fenomena bahwa 

bangunan-bangunan Gereja Kristen Jawa (yang selanjutnya disebut GKJ) 

cenderung mulai kehilangan unsur kebudayaan Jawa pada kegiatan 

gerejawinya maupun pada segi arsitekturalnya. Penambahan luas ruang 

yang telah dilakukan tidak direncanakan secara matang, maksudnya 

perencanaan penambahan luas ruang, tidak melihat dari sisi arsitekturnya. 
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Meskipun aliran gereja ini mengarah ke aliran Kristen Eropa, namun 

dengan adanya nama “Jawa”, sepatutnya dapat mewujudkan citra 

kebudayaan Jawa baik pada kegiatan gerejawi maupun arsitekturnya, 

karena kebudayaan Jawa adalah salah satu kebudayaan yang penuh 

dengan keindahan dan keteraturan. 

Dengan beberapa permasalahan di atas, maka pada Projek Akhir 

Arsitektur ini penulis ingin merencanakan dan merancang sebuah desain 

bangunan GKJ yang baru dengan menerapkan unsur kebudayaan lokal 

(dalam hal ini kebudayaan Jawa) dengan perpaduan tradisi teologi 

kristiani. 

1.2 MASALAH DESAIN 

Pernyataan masalah desain dalam topik Gereja Kristen Jawa di 

Sukorejo ini, adalah sebagai berikut: 

• Bagaimana perpaduan antara kebudayaan Jawa dan tradisi teologi 

kristiani dalam arsitektur sebuah Gereja Kristen Jawa? 

• Bagaimana bentuk ruang yang mempunyai kualitas akustik yang baik 

untuk sebuah ruang ibadah pada gereja? 

1.3 TUJUAN PEMBAHASAN 

1.3.1 TUJUAN  

Tujuan dari Projek Akhir Arsitektur dengan judul Gereja Kristen 

Jawa di Sukorejo adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan fasilitas yang dapat mewadahi seluruh aktivitas yang 

ada. 
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b. Menata fungsi ruang dan bangunan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

c. Menjadikan citra gereja Jawa yang memiliki citra budaya Jawa. 

1.3.2 MANFAAT 

Manfaat secara akademis: 

• Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Projek 

Akhir Arsitektur sebagau persyaratan kelulusan Sarjana Strata 1 

(S1) pada Jurusan Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, 

Universitas Katolik Soegijapranata. 

Manfaat praktis: 

• Dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan 

kebutuhan penggunanya. 

• Pengguna dapat merasakan kenyamanan dalam melakukan 

berbagai aktivitas di satu tempat. 

• Menjadi perwujudan arsitektur budaya Jawa yang memiliki ciri 

khas tersendiri. 

1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang berbagai alasan utama yang mendasari 

pemilihan projek yang dilengkapi dengan latar belakang, masalah desain 

tujuan dan manfaat pembahasan, serta sistematika pembahasan. 
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BAB II GAMBARAN UMUM 

Merupakan pembahasan mengenai uraian gambaran umum tentang 

projek. Berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan, kondisi lokasi 

dan tapak, serta gambaran umum kondisi lingkungan sosial budaya. 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Bab ini berisi tentang beberapa analisis, yaitu analisis kebutuhan, analisis 

preseden dan analisis struktur ruang. 

BAB IV PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

Pada bab ini merupakan proses penyelusuran masalah dimulai dengan 

membahas kajian komprehensif yang membahas analisis potensi dan 

kendala semua aspek yang berhubungan, pembahasan pernyataan 

isu/permasalahan/fokus desain dalam projek serta analisis komprehensif 

antara beberapa aspek. 

BAB V KAJIAN TEORITIK 

Bab ini menguraikan segala teori yang digunakan sebagai dasar 

pemecahan masalah pada projek, berkaitan dengan tema atau fokus 

desain dan permasalahan dominan. 

BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Pada bab ini, penjelasan tentang pendekatan-pendekatan yang 

mempengaruhi desain akhir. 

BAB VII KONSEP PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang tentang konsep bentuk, konsep ruang, 

konsep pelingkup bangunan, konsep struktur bangunan, dan konsep 

utilitas bangunan. 
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BAB VIII STRATEGI DESAIN 

Merupakan bab yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam 

proses perancangan arsitektur sebagai tahapan dalam memecahkan 

masalah desain yang sudah ditentukan. 

 

  


