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BAB IV  

PENYELUSURAN MASALAH DAN PERNYATAAN MASALAH 

DESAIN 

4.1. Penyelusuran Masalah Desain 

4.1.1. Kajian Komprehensif 

Sebuah tempat ibadah tentunya pasti akan mencerminkan citra dari 

kehidupan masyarakat beragama. Salah satunya adalah masyarakat yang 

beragama Kristen pastinya harus bisa memperlihatkan cirta agamanya 

didalam kehidupan dan juga dalam tempat dimana mereka melakukan 

kegiatan beribadah. Ciri khas dari suatu gereja biasanya terlihat dari 

simbol simbol religius yang berada pada pelingkup bangunan dan ruang 

ruang yang ada didalam bangunan, namun di era yang sekarang banyak 

sekali Gereja Kristen yang tidak mencerminkan citra Kristiani. Sehingga 

diperlukan pemikiran desain terhadap masalah yang terjadi tersebut, 

dimana dalam projek gereja ini harus bisa mencerminkan citra dari orang 

Kristen terutama dari Gereja Jemaat Kristen Indonesia. 

Gereja pada umumnya digunakan sebagai tempat untuk melakukan 

kegiatan ibadah, dimana perilaku pelaku yang ada didalamnya adalah 

menyanyi, menari, mendengarkan firman, dan berdoa. Pada projek ini 

gereja yang akan di rancang berupa Gereja JKI yang beraliran Menonit, 

dimana kegiatan utama dari umat yang ada didalam gereja lebih 

ditekankan pada puji-pujian dan penyembahan yang berupa nyanyian dan 

tarian kepada Tuhan. Sehingga diperlukan ruang yang lebih luas untuk 

setiap orang dalam ruangan agar tidak menggangu jemaat lain yang 
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berada di sebelahnya. Oleh karena itu diperlukan perlakuan khusus dalam 

perancangan desain agar sesuai dengan kegiatan pelaku yang ada 

didalam bangunan. Terlebih lagi dilihat dari hasil survey masih jarang 

gereja yang memperhatikan sistem kinerja akustik didalam ruang 

ibadahnya, hal ini juga berkaitan dengan kenyamanan pengguna ruang 

mengenai kinerja akustik didalam ruang tersebut, terlebih kegiatan yang 

dilakukan biasanya berkaitan dengan sistem akustik, sehingga ini menjadi 

permasalahan baru yang bisa diangkat sebagai kajian untuk menciptaka 

sebuah bangunan gereja yang tidak hanya mementingkan nilai 

spiritualitas saja namun juga mementingkan sistem akustik didalam 

desain. 

Pada tapak yang akan digunakan berada di Keluarahan Kedungmundu, 

Kecamatan Tembalang, Semarang. Tapak yang berada di dekat 

permukiman warga ini memiliki akses yang mudah. Dimana keadaan jalan 

untuk masuk ke dalam tapak bisa dilalui oleh 2 kendaraan roda 4 yang 

berlawanan arah dan jalan yang sudah beraspal dengan baik. Menurut 

Peraturan Daerah Kota Semarang 14 Tahun 2011 Tentang Rencana tata 

ruang wilayah Kota Semarang BWK VI tahun 2011-2031 mengenai 

bangunan peribadatan bahwa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada 

wilayah bwk 6 sebesar 40% dan Koefisien Lantai Bangunan untuk 

bangunan peribadatan sebesar 0,8 dan maksimal 2 lantai bangunan. 

4.1.2. Pernyataan Isu / Permasalahan / Fokus Kajian 

Pernyataan Isu 

Dilihat dari kajian komprehensif mengenai projek ini, perencangan Gereja 

Jemaat Kristen Indonesia ini memiliki isu-isu sebagai berikut: 
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Isu Religiusitas 

Membuat sebuah gereja diperlukan sebuah ciri khas dan juga 

identitas agar bangunan gereja tersebut dapat memiliki citra khusus yang 

bisa mencerminkan religiusitas dari sebuah gereja kristen. Pada masa 

sekarang sangat banyak gereja  berdasarkan kebutuhan ruang saja yang 

bisa digunakan untuk tempat beribadah tanpa memikirkan citra dari gereja 

itu sendiri, oleh karena itu diperlukan kajian khusus yang bisa 

menekankan religiusitas agama terhadap sebuah bangunan tempat 

ibadah, baik berupa simbol-simbol, penataan untuk ruang dan bentuk 

fasad dan pelingkup bangunan yang bisa mencerminkan dari identitas 

masyarakat yang beragama kristen. 

Isu Keamanan 

Pada era sekarang ini banyak sekali dijumpai orang-orang atau oknum 

yang masih belum bisa untuk bertoleransi terhadap agama yang ada di 

negara Indonesia. Dilihat dari kejadian yang belum lama terjadi, banyak 

bangunan gereja yang di bakar atau di bom oleh oknum yang belum bisa 

menerima keberadaan sebuah gereja. Hal ini membuat para orang yang 

beragama kristen takut untuk melakukan ibadah di gereja karena mungkin 

ada kekwatiran tentang keselamatan jiwanya ketika beribadah di sebuah 

gereja kristen. Peristiwa ini bisa menjadi salah satu kajian dalam 

perancangan desain projek gereja kristen di semarang yang akan di 

bahas, dimana pastinya dalam merancangkan sebuah bangunan ini harus 

bisa menjamin dan meberikan keamanan terhadap orang yang datang ke 

gereja untuk melakukan kegiatan beribadah. Bisa dilakukan secara baik 
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apabila keamanan dan teknologi yang bagus diterapkan dalam sebuah 

bangunan gereja untuk bisa mendeteksi apakah ada orang yang sengaja 

masuk kedalam area gereja untuk melakukan tindakan kriminal atau 

tindak kejahatan. 

4.1.3. Analisa Komprehensif 

Analisa Aspek Ruang Terhadap Tapak 

Analisa Lingkungan Buatan 

Pada area tapak juga terdapat lingkungan buatan pada sekitar tapak yang 

akan digunakan untuk lokasi projek seperti jaringan utilitas berupa saluran 

pembuangan, saluran listrik serta adanya lingkungan buatan berupa 

perumahan warga, ruko dan bangunan tidak permanen yang berada di 

bagian depan tapak. 

Analisa Lingkungan Alami 

Pada lokasi lingkungan tapak juga terdapat elemen lingkungan alam 

berupa vegetasi berupa pohon pisang, pohon jati, dan alang-alang.  

4.2. Pernyataan Masalah Desain 

Masalah yang menjadi hal penting pada Gereja Jemaat Kristen Indonesia 

ini adalah mengenai bagaimana memberikan identitas dan ekspresi pada 

bangunan berkaitan dengan ajaran dan perilaku dari kegiatan jemaat 

didalam bangunan sehingga bangunan nantinya akan punya nilai khas 

tersendiri 

Masalah yang juga menjadi hal penting adalah bagaimana menciptakan 

sistem akustik didalam ruang yang dapat menunjang dan meningkatkan 
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kegiatan spiritualitas ketika berada didalam ruang saat melakukan 

kegiatan ibadah. 

 

 

  




