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BAB IV.  

PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

4.1 POTENSI DAN KENDALA 

Dari pemaparan pada bab sebelumnya, dapat ditarik sebuah 

rangkuman yang dapat menjelaskan tentang potensi maupun kendala 

yang terdapat di sekitar tapak. Beberapa hal yang bisa diasumsikan 

sebagai potensi dan kendala yaitu: 

1. Tapak berada di dekat pusat kota yang memudahkan pengguna 

untuk mengakses melalui jalan utama. 

2. Berada di lingkungan yang berdekatan dengan kantor polisi sehingga 

memberikan kesan bahwa GKJ Sukorejo dapat dilindungi oleh polisi 

dengan mudah. 

3. Berada di tengah pemukiman warga sehingga dapat menjangkau 

masyarakat lebih mudah. 

4. Karena jalan di sisi selatan dan timur merupakan akses utama ke 

pemukiman warga, menjadi hal yang sedikit mengganggu dengan 

adanya suara bising dari kendaraan. 

5. Di area tapak GKJ Sukorejo tidak terlalu banyak fasilitas-fasilitas 

umum yang mengganggu seperti banyaknya tiang listrik dan kabel 

yang melintang. 

6. Kontur GKJ Sukorejo relatif datar dengan kemiringan dibawah 100. 

7. Tidak adanya langgam/arsitektur pada bangunan disekitar tapak. 
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4.2 FOKUS DESAIN 

Isu yang menonjol adalah tentang bangunan yang memiliki citra 

budaya setempat. Sebuah gereja kristen yang mengusung tema budaya 

Jawa, sebaiknya mewujudkan citra kebudayaan Jawa baik dalam 

berorganisasi dan dalam segi arsitekturalnya. Kebudayaan Jawa yang 

memiliki keharmonisan, keserasian, keselarasan, dan keunikan dapat 

terlihat secara langsung oleh masyarakat awam. Namun pada 

kenyataannya, gereja-gereja kristen yang menggunakan pendekatan 

kebudayaan Jawa, hanya sedikit dan tidak banyak yang memiliki sebuah 

keunikan. 

Gereja-gereja besar yang menggunakan pedekatan kebudayaan 

Jawa pun, tidak melihatkan kebudayaan Jawa pada segi arsitekturalnya. 

Hanya beberapa gereja kecil yang masih mempertahankan keaslian 

bangunan yang menggunakan pendekatan kebudayaan Jawa. Seiring 

berkembangnya zaman, arsitektur gereja dengan pendekatan budaya 

Jawa semakin lama semakin menghilang. 

Karenanya dalam projek GKJ Sukorejo ini, tema yang diusung 

adalah “Modernitas pada Arsitektur Gereja Kristen Jawa”. Hal ini 

dicetuskan agar GKJ Sukorejo dapat menampilkan unsur arsitektur Jawa 

dengan sejarah dan filosofi-filosofi yang ada, dan menampilkan citra 

Gereja Kristen Jawa yang memiliki ciri khas tersendiri, namun tetap 

menggunakan pendekatan modern baik dalam bahan material bangunan 

maupun desain bangunan.tinjauan lingkungan tapak. 
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4.3 TINJAUAN LINGKUNGAN TAPAK 

4.3.1 KONDISI LINGKUNGAN BUATAN 

 

Gambar 4.1 Lingkungan Buatan 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

Kondisi sekitar tapak merupakan rumah-rumah penduduk dengan 

kepadatan yang cukup padat. Bangunan sekitar tapak memiliki 

ketinggian 1 lantai – 3 lantai untuk rumah penduduk maupun rumah 

toko (ruko), dan 1 lantai – 2 lantai untuk sekolah dasar maupun 

menengah. Pada kawasan pusat kota, bangunan-bangunan tidak 

memiliki ciri khas atau langgam tersendiri. Terdapat sebuah alun-alun 

kota bernama Bundaran Sukorejo, yang menjadi tempat wisata bagi 

masyarakat karena di dalamnya terdapat patung bersejarah. 

Di dalam area tapak terdapat beberapa tiang-tiang telepon 

maupun tiang listrik. Tiang-tiang tersebut berada di seluruh sisi tapak 

GKJ Sukorejo. 
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4.3.2 KONDISI LINGKUNGAN ALAM 

Berada di ketinggian ±570-2.579 mdpl, membuat suasana pada 

tapak terasa sejuk. Namun di saat siang hari, suhu bisa mencapai 270 - 

300 C. Kondisi tapak berada pada kontur yang relatif datar yaitu kurang 

lebih 5%. Dari sisi selatan hingga ke utara tapak kontur tapak naik 

hingga 1 meter di atas jalan raya. 

Di dalam area tapak GKJ Sukorejo terdapat satu area kecil yang 

masih ditumbuhi tanaman liar yang saat ini tidak dirawat oleh pemilik 

lahan, juga terdapat pohon cengkeh yang berada di sisi utara tapak, 

serta terdapat beberapa pohon-pohon kecil sebagai penghias. 

 

Gambar 4.2 Area yang ditumbuhi tanaman liar 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

4.3.3 KONDISI LINGKUNGAN MASYARAKAT 

Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar tapak merupakan 

masyarakat golongan menengah ke bawah. Mayoritas jemaat GKJ 

Sukorejo adalah petani dan pekerja buruh. Namun tak sedikit dari 

mereka adalah pegawai pemerintahan atau guru. 
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Lingkungkan masyarakat Sukorejo bermacam-macam. Mulai dari 

masyarakat menengah ke atas hingga masyarakat menengah ke 

bawah. Namun didaerah pusat kota, masyarakat lebih terlihat 

heterogen. Dan masyarakat Sukorejo sangat mendukung adanya 

toleransi beragama. 


