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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Projek 

Jumlah penduduk beragama terus meningkat setiap tahunnya termasuk 

juga pertumbuhan umat beragama Kristen Protestan. Hal ini juga 

diutarakan  Din Syamsudin, Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog Antar 

Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) dalam Konferensi Pekabaran Injil 

2018, di Brastagi, Sumatera Utara, menyebutkan bahwa melalui beberapa 

penelitian, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pemeluk Protestan per 

tahunnya terus meningkat. 

Di Kota Semarang sendiri jumlah umat beragama Kristen Protestan 

menempati urutan ketiga berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik 

Kota Semarang yang bersumber dari Kementrian Agama Kota Semarang 

mengenai jumlah populasi di Kota Semarang menurut agama.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabel 1. 1 Jumlah Umat kristen di Kota Semarang 

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2017 , Badan Pusat Statistik Kota 
Semarang 
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Khususnya Kecamatan Tembalang sebagai kecamatan dengan jumlah 

umat kristen terbanyak pada urutan ketiga serta dapat dilihat berdasarkan 

hasil survey Badan Pusat Statistik Kota Semarang, sejak tahun 2012 hingga 

tahun 2016 jumlah umat beragama Kristen Protestan di Kecamatan 

Tembalang terus meningkat secara signifikan.  

 

Tabel 1. 2 Jumlah Peningkatan Umat Kristen di Semarang 

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2017 , Badan Pusat Statistik Kota 
Semarang 

 

Pertumbuhan jumlah umat beragama Kristen Protestan yang terus 

meningkat ini berdampak pada kebutuhan tempat beribadah yang memadai 

jumlah umat di setiap kecamatannya.  

Di Kecamatan Tembalang sendiri terdapat salah satu Gereja Kristen yaitu 

Gereja Jemaat Kristen Indonesia yang berlokasi di Kelurahan 

Kedungmundu. Gereja ini sudah berdiri sejak 10 tahun lalu sebagai sarana 

umat Kristen untuk beribadah dan hingga saat ini jemaat gereja tersebut 

sudah mencapai 233 orang dan akan terus meningkat.  
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Jumlah umat ini tentu tidak memadai dengan kapasitas gereja yang ada 

yang hanya dapat menampung kurang lebih 120 orang. Oleh karena itu 

dibutuhkan desain gereja baru yang memadai untuk menampung jumlah 

pertumbuhan Umat Kristen di Gereja Jemaat Kristen Indonesia selama 20 

tahun ke depan. 

1.2. Pernyataan Masalah Desain 

Berdasarkan gagasan mengenai masalah desain tentang projek 

Gereja Jemaat Kristen Indonesia di Semarang, maka di rumuskan 

beberapa pernyataan masalah desain sebagai berikut: 

1. Bagaimana tata ruang gereja yang dapat meningkatkan spiritualitas 

orang ketika beribadah? 

2. Bagaimana menciptakan kualitas akustik yang dapat mendukung 

suasana religius dalam gereja? 

3. Bagaimana menciptakan ekspresi bentuk yang mencerminkan Gereja 

Jemaat Kristen Indonesia? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Projek 

Tujuan dari perancangan Projek Arsitektur Gereja Jemaat Kristen Indonesia 

di Semarang ini adalah 

1. Menciptakan desain gereja yang mencerminkan nilai spiritualitas 

dari agama Kristen. 

2. Menyediakan wadah dan sarana yang memadai bagi 

pertumbuhan jumlah umat beragama Kristen Protestan di Gereja 

Jemaat Kristen Indonesia selama 10 tahun ke depan untuk 

beribadah  
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3. Menciptakan desain gereja dengan sistem akustik ruang yang baik 

bagi pengguna bangunan. 

4. Menciptakan desain bangunan gereja yang secara fungsional 

dapat mendukung aktivitas jemaat dalam kegiatan peribadatan. 

Manfaat dari penyusunan Laporan Perancangan Arsitektur Gereja Jemaat 

Kristen Indonesia di Semarang adalah 

1.  Manfaat secara Akademis 

 Sebagai referensi mengenai perancangan Gereja 

Kristen dengan pendekatan perilaku masyarakat Kristen 

di Semarang. 

2. Manfaat bagi Masyarakat 

 Menciptakan sebuah wadah baru yang memadai bagi 

pertumbuhan pemeluk agama Kristen di Gereja Jemaat 

Kristen Indonesia dalam waktu 20 tahun ke depan  untuk 

melakukan kegiatan ibadat. 

1.4. Sistematika Pembahasan 

1.4.1. BAB I Pendahuluan 

Berisi mengenai latar belakang projek, masalah desain, tujuan serta 

manfaat dan metoda pembahasan yang merupakan uraian untuk 

pengantar dan menjelaskan mengenai latar belakang LPA yang akan 

dibuat 
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1.4.2. BAB II Gambaran Umum 

Berisi tentang gambararn umum fungsi bangunan yang menyangkut teori-

teori dan kajian tentang projek yang di analisa, serta gambaran umum 

mengenai lokasi tapak, daerah sekitar lingkungan tapak, dan kebudayaan 

yang ada di sekitar area tapak yang dijadikan sebagai lokasi perancangan. 

1.4.3. BAB III Pemrograman Arsitektur 

Berisi tentang analisa-analisa yang berkaitan dengan kebutuhan 

pendekatan studi aktifitas, kebutuhan ruang yang aka diperlukan didalam 

perancangan desain, serta analisa pendekatan presedent dan juga 

analisa pola hubugan ruang yang diuraikan untuk menyelesaikan masalah 

desain yang berkaitan dengan judul LPA. 

1.4.4. BAB IV Penyelusuran dan Pernyataan Masalah Desain 

Berisi tentang kajian yang menyangkut masalah dasar dalam seluruh 

analisa desain, bagaimana keadaan potensi dan kendala antara manusia 

dengan tapak, sehingga dapat dipecahkan dengan berdasarkan kendala 

dan dan potensinya. 

1.4.5. BAB V Kajian Teoritik 

Berisi tentang kajian teori yang digunakan untuk memecahkan masalah 

desain yang ada pada bab 4, landasan teori digunakan sebagai pedoman 

dan sebagai acuan untuk pemecahan masalah yang didasarkan pada 

pernyataan masalah desain. 

1.4.6. BAB VI Pendekatan Desain 

Pendekatan desain berisi tentang pendekatan atau sikap yang digunakan 

untuk memecahkan masalah desain pada pernyataan masalah desain 
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yang telah ditetapkan, pemecahan masalah desain bisa berupa 

penyelesaian pada pendekatan perilaku, kontekstual, kontras atau gaya 

dan juga bisa melalui langgam dan gaya hidup. 

1.4.7. BAB VII Konsep Perencanaan 

Berisi tentang penetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

proses perancangan arsitektur. Konsep perencanaan dapat berupa 

konsep keruangan, konsep tata ruang, konsep pelingkup, konsep struktur 

dan konsep teknologi yang menjadi hasil dari rangkuman atas masalah 

desain. 

1.4.8. BAB VII Strategi Desain 

Berisi tentang langkah atau tahapan yang digunakan dalam proses 

perancangan asritektur sebagai tahapan dalam memecahkan masalah 

desain.  

 

 

  




