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BAB VII.  

KONSEP PERANCANGAN 

7.1 KONSEP BENTUK 

7.1.1 BENTUK BANGUNAN 

Untuk menciptakan suasana sakral pada gereja, digunakan 

beberapa pemanfaatan elemen-elemen Kristiani dan filosofi-filosofi 

Kristiani yang diaplikasikan pada tata ruang luar, tata ruang dalam dan 

tampilan bangunan. 

7.1.1.1 BENTUK LAYOUT 

Penyusunan layout (denah atau bentuk massa bangunan) 

gereja menerapkan bentuk yang simetris yang mengikuti karakteristik 

dari bentuk gereja pada umumnya. Namun terdapat aksen-aksen 

kecil agar kesan simetris pada gereja tidak memberikan kesan 

membosankan. Penyusunan layout juga disusun dengan 

memperhatikan bentuk tapak dan bentuk lingkungan di sekitar tapak. 

Diusahakan terdapat ruang terbuka antar ruang satu dengan lainnya 

dalam konteks memasukkan energi alam seperti cahaya matahari, 

pergerakan udara yang bebas di dalam ruangan sehingga 

diharapkan tidak ditemui sudut-sudut ruang yang lembap dan gelap. 
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7.1.1.2 BENTUK LANGIT-LANGIT 

Pengolahan bentuk langit-langit dibuat menjulang tinggi 

sehingga menimbulkan kesan luas dan megah pada gereja. Desain 

(bentuk) pada langit-langit lebih ditekankan untuk menampilkan 

bangunan-bangunan tradisional Jawa. Langit-langit yang demikian 

juga tidak hanya diterapkan pada area dalam gereja, namun 

diterapkan juga pada area luar bangunan seperti teras atau lobby 

gereja. 

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat dibuat rangkuman 

tentang desain bangunan yang akan diterapkan. Rangkuman 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 7.1 Bentuk Bangunan 

Aspek Pengolahan 

Tampilan 

Bangunan 

• Menggunakan elemen-elemen dan filosofi-filosofi Kristiani 

dalam fasad bangunan yang diolah dalam ukiran atau 

bentuk-bentuk karya budaya Jawa. 

• Terdapat siluet gunungan wayang pada background altar. 

Sistem 

Pencahayaan 

• Memaksimalkan sistem pencahayaan alami. 

• Memberikan cahaya alami/buatan di atas altar. 

Pemilihan Material 

• Menggunakan beton ekspos pada eksterior bangunan 

bagian bawah yang di berikan tempat untuk tanaman 

rambat. 

• Menggunakan jendela dengan sistem double glass. 

• Menggunakan dinding kayu dan ukiran kayu pada altar. 

Penggunaan 

elemen-elemen 

alami 

• Memaksimalkan cahaya matahari pada interior gereja. 

• Menggunakan vegetasi berupa pepohonan dan tumbuhan 

di belakang altar dan samping gereja. 

• Terdapat kolam air yang berada di sekitar pintu utama 

gereja. 
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7.1.1.3 BENTUK ATAP 

Bentuk atap yang digunakan menggunakan bentuk atap yang 

mencerminkan Arsitektur Jawa Tengah Wilayah Utara dengan ciri khas 

dasar berbentuk atap pelana. Bentuk atap dapat dimodifikasi dengan 

penambahan bentuk dasar sehingga memberikan bentuk atap yang 

baru namun tetap mencerminkan atap pelana seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 7.1 Atap Pelana dengan Modifikasi Bentuk 

Sumber: Analisis Penulis 

Bentuk dasar pelana dengan pengolahan bentuk atap menjadikan 

sebuah hal yang dapat digunakan dalam perancangan GKJ Sukorejo 

pada khususnya. Selain itu, terdapat tiang-tiang sebagai ciri khas 

Arsitektur Jawa Tengah Wilayah Utara selain bentuk atap pelana. Tiang 

tersebut biasanya terdapat pada depan bangunan atau bagian teras 

bangunan yang menopang atap pelana diatasnya. 

 

Gambar 7.2 Bentuk Tiang 

Sumber: Analisis Penulis 
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7.2 KONSEP RUANG 

Konsep ruang pada gereja lebih mengutamakan sisi kesakralan 

sebuah gereja dimana terdapat visual mengenai filosofi-filosofi atau nilai-

nilai Kristiani yang terlihat baik pada penataan ruang maupun 

arsitekturalnya. Ruang yang paling diutamakan pada projek ini adalah 

ruang ibadah dimana ruang ibadah ini merupakan ruang yang memiliki 

persyaratan ruang yang cukup kompleks selain dari ruang-ruang yang 

dimiliki oleh poliklinik. 

Konsep ruang ibadah direncanakan memiliki kualitas akustik yang 

cukup baik bagi pemusik dan pengkhotbah agar jemaat dapat merasakan 

ibadah dengan tenang. Bentuk ruang dibuat meninggi agar filosofi tentang 

ruang yang sakral lebih terlihat. Dinding pada ruang ibadah dilapisi 

dengan peredam suara agar suara-suara dari dalam ruang tidak 

menyebar dan membuat gema atau gaung pada ruang. 

Selain ruang ibadah, ruang pada area pendidikan dibuat ramah anak 

dengan mengurangi sudut-sudut lancip agar menghindari dari benturan. 

Khusus untuk ruang kelas TK (Taman Kanak-Kanak) dibuat sesuai 

dengan tema dan nuansa yang menggambarkan anak-anak yang ceria. 

Ruang-ruang pada poliklinik juga dibuat memiliki konsep yang cukup 

tenang dengan pemanfaatan kayu-kayu atau bahan lainnya untuk 

meredam kebisingan. 
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7.3 KONSEP PELINGKUP BANGUNAN 

7.3.1 SISTEM DINDING 

Untuk sistem dinding yang dapat digunakan pada projek ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.2 Sistem Dinding 

Jenis Bahan 

Dinding 
Keterangan 

Dinding Bata Digunakan sebagai bahan pelingkup luar dengan pertimbangan: 

• Mudah didapat karena merupakan bahan lokal 

• Kemampuan menyerap panas yang cukup baik, yaitu 60-75%. 

• Harga murah 

Sedangkan kekurangan dari dinding bata adalah: 

• Waktu pemasangan lebih lama 

• Jika proses pembakaran kurang matang, maka bata akan mudah 

retak. 

Dinding Bata 

Putih 

Digunakan sebagai pelingkup bangunan dengan kelebihan: 

• Mencegah timbulnya gema atau gaung. 

• Proses pengerjaan lebih cepat 

• Lebih tahan air 

• Dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam 

bangunan 

Dinding 

Gypsum 

Digunakan sebagai dinding penyekat non permanen. Dengan 

kelebihan mudah pemasangan, lebih tahan api, dan lebih murah. 

Kelemahannya adalah rentan terhadap air. 

Dinding 

Accoustic 

Untuk ruang yang membutuhkan fokus tinggi bagi pengguna perlu 

adanya penangkal akustik dalam ruang agar tidak mengganggu 

kegiatan. Sehingga digunakan dinding akustik dengan bahan 

glasswool dan finishing kain interior fabric, atau dapat juga 

diberikan karpet pada dinding. 

Cladding/ 

Struktur 

Fasad 

Eksterior 

Cladding merupakan struktur yang dipasangkan pada bagian fasad 

luar bangunan. Cladding ini dapat difungsikan sebagai estetika 

untuk tampilan bangunan juga dapat dimanfaatkan sebagai proteksi 

bangunan dari cahaya matahari langusng, maupun polusi dari luar 

bangunan. Beberapa jenis cladding yang dapat diterapkan adalah 
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Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) yang berbahan 

plastik dan metal cladding yang tahan terhadap cuaca. 

7.4 KONSEP STRUKTUR BANGUNAN 

7.4.1 SISTEM STRUKTUR 

Terdapat sistem struktur yang dapat digunakan pada projek GKJ 

Sukorejo ini. Dengan desain gedung yang berlantai lebih dari 2 lantai, 

struktur yang dapat digunakan adalah sturktur rangka kaku atau rigid 

frame. 

 

Gambar 7.3 Struktur Rangka Kaku 

Sumber: Konstruksi Bangungan, Haryono Putro, Universitas Gunadarma 

Struktur rangka kaku (rigid frame) adalah struktur yang terdiri atas 

elemen-elemen linier, umumnya balok dan kolom, yang saling 

dihubungkan pada ujung-ujungnya oleh joints (titik hubung) yang dapat 

mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkannya. 

Dengan demikian, elemen struktur itu menerus pada titik hubung 

tersebut. Seperti halnya balok menerus, struktur rangka kaku adalah 

struktur statis tak tentu. Banyak struktur rangka kaku yang tampaknya 

sama dengan sistem post and beam, tetapi pada kenyataannya struktur 
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rangka ini mempunyai perilaku yang sangat berbeda dengan 

struktur post and beam. Hal ini karena adanya titik-titik hubung pada 

rangka kaku. Titik hubung dapat cukup kaku sehingga memungkinkan 

kemampuan untuk memikul beban lateral pada rangka, dimana beban 

demikian tidak dapat bekerja pada struktur rangka yang memperoleh 

kestabilan dari hubungan kaku antara kaki dengan papan 

horisontalnya. 

7.4.2 SISTEM PONDASI 

Sistem pondasi yang sesuai untuk bangunan berlantai banyak 

yaitu: 

Tabel 7.3 Alternatif Pondasi 

Jenis 

Pondasi 

Keterangan 

Pondasi Tiang 

Pancang30 

Adalah sistem penopang ujung atau friksi, kap tiang dan balok untuk 

menyalurkan beban bangunan ke bawah pada lapisan tanah yang 

cocok. 

• Tiang pancang biasanya terdiri dari akumulasi berjumlah 2 tiang 

atau lebih, diberi interval antara 2’-6” sampai 4’-0” (760-1220) 

• Tiang pancang penopang tergantung pada daa dukung tanah 

atau batu dibawahnya untuk memberikan topangan. Massa tanah 

disekitar-nya menyediakan stabilitas lateral untuk tiang pancang 

yang panjang. 

• Tiang pancang friksi tergantung pada daya dukung friksional 

massa tanah disekitarnya dalam memberikan topangan. Friksi 

permuka-an sisi tiang dengan tanah tergantung sifat adhesi tanah 

pada sisi tiang dan nilai shear strengh massa tanah disekitarnya. 

• Beban tiang yang diperbolehkan adalah beban aksial dan lateral 

maksimal yang diizinkan pada tiang, seperti yang ditentukan oleh 

formula dinamis, pengujian beban statis atau investigasi 

geoteknis atas tanah pondasi. 

                                                           
30 Ilustrasi Konstruksi Bangunan, F.D.K. Ching, hlm 88. 



109 
 

Pondasi 

Caisson atau 

Pondasi Bor31 

Pondasi yang dicor di tempat, terbuat dari beton murni atau beton 

bertulang yang dibentuk dengan membor atau menggali rongga 

dalam tanah sampai ke lapisan tanah penopang yang tepat dan 

mengisinya dengan beton. 

• Penguatan pada bagian atas memberikan ketahanan tambahan 

terhadap pembengkokan disebabkan oleh gaya lateral atau 

beban eksentrik kolom. 

• Pemboran seringkali dilakukan dengan diameter 2’-60” (760) atau 

lebih untuk memungkinkan inspeksi bagian dasar. 

• Casing temporer bisa digunakan untuk menahan air, pasir atau 

runtuhan tanah dari rongga saat penggalian. 

• Landasan caisson bisa diperbesar berbentuk bel untuk 

meningkatkan area dukung dan menahan gaya angkat dari 

ekspansi tanah. Bentuk bel ini bisa dibuat dengan alat tambahan 

seperti ceruk pada ujung mata bor yang mempunyai satu set 

pisau yang bisa ditarik. 

7.4.3 SISTEM LANTAI 

Sedangkan sistem plat lantai yang sesuai pada projek GKJ 

Sukorejo ini adalah: 

Tabel 7.4 Alternatif Sistem Plat Lantai 

Jenis Plat Lantai Keterangan 

Plat Lantai Balok 

Beton32 

Balok beton bertulang dirancang untuk beraksi bersama 

penguatan longitudinal dan jaringan dalam menahan gaya-gaya. 

Balok beton yang dicor di tempat hampir selalu dibentuk dan 

ditempatkan di sepanjang slab yang ditopangnya. Karena 

sebagian slab berlaku sebagai intergal balok, ketebalan balok 

diukur sampai atas slab. 

• Ketebalan balok dalam kenaikan 2” (51). Aturan umum untuk 

memperkirakan ketebalan balok beton: bentang/16 

• Ketebalan efektif diukur dari permukaan tekan ke pusat 

penguatan tarik (tension) 

• Lebar balok 1/3 sampai ½ dari ketebalan balok dalam kelipatan 

                                                           
31 Ilustrasi Konstruksi Bangunan, F.D.K. Ching, hlm 90. 
32Ibid, hlm 94. 
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2” atau 3” (50 atau 75) 

• Lebar balok harus sama atau lebih besar daipada lebar kolom 

penopang. 

• Apabila dimungkinkan, variasikan tulangan baja yang 

dibutuhkan, itu akan lebih baik ketimbang memvariasikan 

ukuran balok. 

Rangka Baja 

Struktural33 

Balok induk, balok, dan kolom baja struktural digunakan untuk 

membangun rangka bermacam-macam struktur mencakup 

bangunan satu lantai sampai gedung pencakar langit. Karena 

baja struktural sulit dikerjakan pada lokasi (on site), maka 

biasanya dipotong, dibentuk, dan dilubangi dalam pabrik sesuai 

spesifikasi desain; hasilnya berupa konstruksi rangka struktural 

yang relatif cepat dan akurat. Baja struktural dapat dibiarkan 

terekspos pada konstruksi tahan api yang tidak terlindungi, tapi 

karena baja dapat kehilangan kekuatan secara drastis karena api, 

pelapis anti api dibutuhkan untuk memenuhi kualifikasi sebagai 

konstruksi tahan api. Pada kondisi terekspos, ketahanan terhadap 

korosi juga dibutuhkan. 

• Rangka baja paling efesien ketika balok induk dan balok 

penopang diletakkan pada grid yang beraturan. 

• Ketahanan terhadap angin lateral atau gaya gempa bumi 

membutuhkan penggunaan dinding geser (shear wall), 

pengaku diagonal (bracing), atau rangka kaku dengan koneksi 

penahan momen. 

Bahan penutup lantai untuk interior menggunakan bahan yang 

menyesuaikan perilaku pengguna, berikut adalah bahan penutup lantai: 

Tabel 7.5 Penutup Lantai 

Penutup Lantai Interior 

Jenis Bahan 

Penutup Lantai 
Keterangan 

Keramik Polos Kelebihan: 

• Mudah dibersihkan 

• Pemasangan mudah 

• Perawatan yang mudah 

                                                           
33 Ilustrasi Konstruksi Bangunan, F.D.K. Ching, hlm 104. 
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• Tidak mudah tergores 

• Banyak motif 

• Tidak menyerap air 

Hampir seluruh bagian bangunan menggunakan penutup lantai 

keramik dikarenakan mudah dibersihkan serta memiliki kelebihan 

yang telah dipaparkan diatas, sehingga sesuai dengan aktivitas 

dari pengguna. Selain itu warna yang bervariasi akan 

memperindah  suasana bangunan. 

Keramik 

Eksterior 

Merupakan keramik yang bertekstur. Diguna-kan pada bagian 

eksterior bangunan seperti selasar, agar tidak licin. Sifatnya sama 

dengan keramik biasa. 

Penutup Lantai Eksterior 

Grass Block Untuk cover ruang luar menggunakan grass block, yaitu paving 

block berongga tempat tumbuhnya rumput. Selain itu, rongga 

tersebut dapat menambah peresapan air dalam tanah. 

7.4.4 KONSTRUKSI ATAP 

Pemilihan konstruksi atap yang digunakan dapat didasarkan pada 

alternatif konstruksi atap seperti berikut ini: 

 

 

Tabel 7.6 Konstruksi Atap 

Jenis Konstruksi 

Atap 
Keterangan 

Slab atap beton 

bertulang34 

Slab atap beton bertulang dibentuk dan dicor dengan prosedur 

yang sama dengan sistem lantai beton bertulang. Slab biasanya 

dilapisi dengan jenis membran penutup atap. 

• Miringkan bagian atas slab atau lapisan insulasi panas untuk 

drainase atap; disaran-kan minimal ¼” per kaki (1:50) 

• Slab atap dapat ditopang oleh kolom beton bertulang, rangka 

beton bertulang atau dinding penopang dari beton bertulang 

atau batu bata. 

Baja konvensional Struktur atap yang sesuai untuk bangunan dengan atap yang 

                                                           
34 Ilustrasi Konstruksi Bangunan, F.D.K. Ching, hlm 184. 
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lebar, bentang bisa mencapai 20 m menggunakan profil baja C, 

I, H, dengan jarak pe-letakkan antara kuda-kuda 4-5 m. 

Beberapa jenis alternatif penutup atap yang dapat digunakan pada 

bangunan GKJ Sukorejo adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.7 Penutup Atap 

Penutup Atap 

Bahan 

Penutup Atap 
Keterangan 

Dak Beton Dikarenakan lebih fleksibel dan mudah dalam pengerjaannya namun 

memiliki kekurangan rawan retak dan bocor. 

Genteng aspal Kelebihan: 

1. Ringan, beratnya lebih ringan 1/6 dari berat genteng beton atau 

keramik 

2. Bisa diterapkan untuk kemiringan 22,5o-90o. 

3. Pemasangannya mudah dan praktis. 

4. Tahan terhadap api dan mampu menahan tekanan angin. 

5. Banyak pilihan warna, bahan terlindungi dengan lapisan anti 

jamur dan anti pudar. 

Kelemahan: 

1. Bahan relatif mahal 

Atap Fiber/ 

Polycarbonate 

Kelebihan: 

1. Dapat meredam radiasi panas 

2. Cepat dalam pemasangan, kedap air, mudah didapatkan 

dipasaran, bebas rayap. 

Kekurangan: 

1. Harga mahal 

2. Polycarbonate yang berongga muda ditumbuhi jamur. 

 

7.5 KONSEP UTILITAS BANGUNAN 

Sistem utilitas yang perlu dilengkapi untuk menunjang kenyamanan 

sebagai bangunan pelayanan, antara lain: 

Tabel 7.8 Sistem Utilitas 
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Jaringan Utilitas Keterangan 

Sistem Elektrikal 

Jaringan Instalasi Listrik 

Pusat jaringan listrik berasal dari PLN dimana jaringan dari PLN masuk 

ke jaringan panel utama kemudian menuju sub panel lalu 

didistribusikan ke setiap ruangan. Untuk mengantisipasi pemadaman 

listrik dari PLN disediakan genset. 

Jaringan Air 

bersih 

Untuk jaringan air bersih menggunakan sistem up and down feed, 

sistem up feed merupakan sistem kerja air bersih dengan memompa 

air dari tandon bawah langsung didistribusikan ke tiap bangunan. 

Sementara sistem down feed air PAM ditampung di tandon bawah 

kemudian dialirkan ke titik-titik pendistribusian. 

Jaringan Air Kotor 

Limbah air kotor terbagi menjadi 2 sistem jaringan, yaitu limbah padat 

yang berasal dari toilet dan limbah cair yang berasal dari air cuci 

maupun air sabun. 

Jaringan Rain 

Water 

Pemanfaatan kembali air hujan yang jatuh dari atap dengan cara 

ditampung dan dimanfaatkan kembali untuk penyiraman tanaman. 

Jaringan Sampah 

Pengolahan sampah dibedakan menjadi 2, yaitu non organik yang 

terdiri dari sampah pastik yang dipisahkan (sampah basah dan 

sampah kering) dan sampah organik yang diolah dan digunakan 

sebagai bahan kompos. 

  


