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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

7.1 Konsep Tata Ruang dan Keruangan 

Kompleks gereja ini mempunyai beberapa fungsi bangunan yang 

dibedakan menurut kegiatan dari pelaku, seperti ada bangunan pengelola, 

bangunan klinik dan juga rumah pendeta. Dengan sifat raung yang berbeda 

beda maka prinsip tata ruang pada kompleks gereja ini menggunakan 

organisasi ruang terpusat, dimana gereja sebagai pusat dari semua 

kegiatan yang ada di area komplek gereja ini. Dan ruang-ruang lain yang 

menjadi penunjang berada disekitar bangunan gereja dengan keerkaitan 

antar bangunan sehingga dapat tertata dengan baik dalam fungsi dari 

ruangan tersebut. 

Tata ruang yang ada didalam gereja juga disesuaikan dengan pola kegiatan 

liturgi dari Gereja Jemaat Kristen Indonesia dan dianalisa menggunakan 

teori-teori yang berkaitan dengan penataan dan tata ruang bangunan gereja 

kristen sendiri.  Pada bagian depan selalu diletakkan altar atau mimbar 

yang berpusat tengah, hal inibertujuan agar semua fokus dan konsentrasi 

umat ketika berdoa tertuju kepada satu sudut seperti diibaratkan hanya 

fokus kepada Tuhan. Bagian altar dibuat lebih tinggi dari pada tempat duduk 

umat sehingga bisa memberikan kesan hirarki yang lebih tinggi sehingga 

area tersebut terlihat menjadi lebih sakral. Penataan tempat dduk umat juga 

dibuat rapi dan teratur agar memudahkan umat dalam berkonsentrasi untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan. 
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Konsep penataan ruang dalam bangunan gereja ini juga dilihat dari luas 

keadaan sekitar tapak yang beberapa sudah menjadi rumah penduduk dan 

dekat dengan jalan raya, sehingga ruang-ruang yang seringkali 

menimbulkan suara dengung paling tinggi diletakkan di bagian tengah 

dengan sistem akustik yang baik agar tidak terganggu oleh suara yang 

berasal dari luar tapak. 

7.2 Konsep Sirkulasi 

Konsep sirkulasi juga berkaitan dengan konsep penataan ruang, sehingga 

memudahkan untuk akses para pengguna bangunan menuju ke bangunan 

sesuai dengan aktifitas yang di lakukan oleh pengguna. Bagian bangunan 

gereja diletakkan di bagian depan dekat dengan zona yang diranangkan 

untuk parkir umat,sehingga memudahkan umat untuk mencapai lokasi 

gereja, hal ini juga di kaitkan dengan analisa pelaku yang bebrapa pelaku 

adalah orang lansia yang sudah memiliki keterbatasan. Pada bagian depan 

pintu masuk gereja diberi ram yang digunakan untuk mewadahi orang yang 

berkebutuhan khusus yang akan datang ke dalam gereja, serta railing yang 

dipasang agar memudahkan dalam pencapaian menuju ke tempat ibadah. 

Penataan area altar dekat dengan area ruang persiapan, hal ini berguna 

agar pelayan kebaktian memiliki akses sendiri yang bisa langsung masuk 

ke dalam mimbar tanpa menggangu atau melewati umat yang berada di 

area tempat duduk umat. Serta area altar juga berhubungan erat dengan 

ruang persiapan pendeta, dimana ruang ini berguna untuk pendeta 

menyiapkan diri untuk melakukan penginjilan nantinya didepan umat. 
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Penetapan area ibadah yang dilakukan ditengah juga dianalisa agar ketika 

ada bahaya kebakaran, pemadam kebakaran dapat masuk dan dengan 

mudah bisa menanggulangi kabakaran didalam area gereja maupun area 

penunjang lainnya yang berada di sekitar bangunan gereja.  

7.3 Konsep Bentuk 

Bangunan pada kompleks Gereja Jemaat Kristen Indonesia ini terbagi 

menjadi beberapa massa  bangunan, bangunan utama adalah bangunan 

gereja yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan liturgi umat ketika 

sedang beribadah, lalu ada bangunan rumah pendeta yang digunakan 

sebagai tempat tinggal dari pendeta yang menjadi pemimpin umat gereja 

tersebut, serta bangunan penunjang yang digunakan sebagai klinik dan 

tempat untuk pengelola gereja atau yang sering dikenal dengan sekertariat 

gereja.  

Dalam konsep bentuk ini yang menjadi hal penting adalah bangunan 

gereja, karena bangunan gereja merupakan simbol dari semua kesatuan 

dari ciri khas dari umat beragama kristen, terutama Jemaat Kristen 

Indonesia, dimana fokus dari gereja ini adalah pelayanan terhadap 

masyarakat bawah, dimana dilihat dari kehidupan pemuda sekarang yang 

hidupya sangat dinamis dan punya karakteristik yang beragam dan 

tentunya pengalaman spiritualis yang beragam pula. Maka bentk dari gereja 

ini tidak dibuat kaku seperti gereja pada umumnya yang seperti bentuk 

segitiga menjulang keatas dengan menara yang tinggi di bagian depan, 

namun bentuk dari gereja ini akan lebih dinamis mengikuti kebutuhan dan 

perilaku dari perkembangan masyarakat sekarang ini. 
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Juga terlihat dari ajaran yang di tekankan oleh ajaran menonit bahwa 

gereja memiliki beberapa ajaran, yang terutama adalah percaya akan 

alkitab sebagai sumber kehidupan dan mempercayai baptisan dan 

perjamuan kudus, sehingga dalam bentuk bangunan diberikan simbol 

ajaran seperti bentuk meja perjamuan dengan alkitab yang ada diatasnya 

sebagai ciri khas dari Gereja Jemaat Kristen Indonesia. 

7.4 Konsep Pelingkup 

Konsep pelingkup terbagi menjadi beberapa aspek yang terbagi 

berdasarkan kegunaan dan fungsi dari ruang atau bangunan tersebut. 

Pelingkup bangunan terdiri dari pelingkup luar bangunan dan pelingkup 

dalam. Pelingkup berupa dinding, lantai, plafond, dan atap bangunan. 

Berikut pelingkup yang digunakan dalam projek: 

1. Dinding  

Dinding yang digunakan untuk perencanaan projek gereja ini 

menggunakan dinding bata dan dinding dengan lapisan peredam suara 

yang dapat berguna untuk menyerap bunyi 

 Dinding Bata 

Dinding ini digunakan pada bangunan yang tidak memiliki sistem 

akustik yg baik, penerapan pemakaian dinding ini pada bagian 

bangunan gereja, bangunan pengelola, bangunan rumah pendeta 

dan klinik. 
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Gambar 7. 1 Dinding Bata 

Sumber : https://pixabay.com/en/brick-wall-bricks-building-texture-302592/ 

 

 Dinding Karpet 

Dinding karpet bertujuan agar bisa menyerap bunyi yang ada 

didalam ruangan gereja sehingga akustik ruang menjadi lebih baik 

dan tidak mempunyai dengung yang berlebihan. 

 

Gambar 7. 2 Dinding Karpet 

Sumber : https://www.indonetwork.co.id/alat-peredam-suara 

 

 Yumen Board 

Yumen board adalah salah satu bahan yang yang dibuat dari 

perpaduan serutan kayu dan semen yang menghasilkan papan 

dengan bidang datar. Meterial ini bisadigunakan untuk penyerapan 

https://pixabay.com/en/brick-wall-bricks-building-texture-302592/
https://www.indonetwork.co.id/alat-peredam-suara


102 
 

suara dan sering digunakan untuk akustik ruang gereja dan sebagai 

dekoratif ruang yang bagus karena motifnya. 

 

Gambar 7. 3 Yumen Board 

Sumber : https://indonesian.alibaba.com/product-detail/yumen-board-

111598649.html 

2. Lantai 

Bagian penutup lantai yang digunakan untuk perencanaan projek ini 

menggunakan penutup lantai yang bisa meningkatkan akustik ruang 

dengan baik, beberapa material diperlukan untuk mengatasi dengung 

dan untuk bangunan yang tidak perlu sistem akustik yang baik 

menggunakan penutup lantai sederhana. 

 Karpet  

Penutup karpet digunakan karena mampu untuk menyerap bunyi 

yang dihaslkan dari dalam ruangan yang memiliki kebisingan yang 

terlalu tinggi, sehingga bunyi dapat diredam melalui penutup lantai 

ini. 
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Gambar 7. 4 Lantai Karpet 

Sumber : http://supplierkarpetlantai.com/ 

 Parquet  

Penutup lantai ini juga digunakan untuk penyerapan bunyi yang 

berlebih karena permukaan dari kayu yang terbilang cukup 

berongga. 

 

Gambar 7. 5 Lantai Parquet 

Sumber : https://holmanpaints.co.uk/products/150-tikkurila-parquet-floor-
stain.html 

 Keramik  

Penutup lantai ini digunakan pada bagian area yang tidak 

memerlukan sistem akustik yang baik, sehingga mudah dalam 

perawatan dan mudah dalam pemasanagan, bagian yang 

menggunakan keramik adalah rumah pendeta, pengelola dan ruang 

penunjang lainnya. 
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Gambar 7. 6 Lantai Keramik 

Sumber : https://blog.urbanindo.com/2018/05/keramik-lantai/ 

 

3. Plafond 

Plafond yang digunakan untuk perancangan pojek ini disesuaiakan 

dengan fungsi dan kegunaan dari ruang yang akan di desain nantinya, 

untuk ruang pengelola dan penunjang menggunakan gypsum board dan 

bagian gereja menggunakan plafond kayu. Karena plafond kayu 

memiliki rongga yang cukup baik untuk menyerap bunyi. 

 

Gambar 7. 7 Plafond Kayu 

Sumber : http://www.galleryparquet.com/plafon/harga-plapon-kayu-

lambersering/ 

https://blog.urbanindo.com/2018/05/keramik-lantai/
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Gambar 7. 8 Plafond Gypsum 

Sumber : https://www.indiamart.com/proddetail/gypsum-board-
9830149962.html 

 

4. Atap 

Bagian penutup atap menggunakan  genteng tanah liat , cor beton, dan 

ACP yang digunakan pada setiap bangunan kompleks gereja yang 

disesuaikan dengan fungsi bangunan yang bermacam-macam. 

Penerapan penutup atap ini nantinya akan berguna juga untuk 

meningkatkan akustik didalam gereja. 

 Genteng Tanah Liat 

 

Gambar 7. 9 Genteng Tanah Liat 

Sumber : http://www.gentenggodean.com/2012/11/genteng-tanah-liat.html 

 

 

 

https://www.indiamart.com/proddetail/gypsum-board-9830149962.html
https://www.indiamart.com/proddetail/gypsum-board-9830149962.html
http://www.gentenggodean.com/2012/11/genteng-tanah-liat.html
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 Penutup Atap Beton 

 

Gambar 7. 10 Atap Beton 

Sumber : http://www.ahlibeton.co.id/ 

 

 Penutup Atap ACP 
 

 

Gambar 7. 11 Atap ACP 

Sumber : https://www.arsitag.com/article/mengenal-alumunium-

composite-panel-acp 

7.5 Konsep Struktur 

Analisa konsep struktur adalah analisa yang digunakan untuk 

menentukan struktur mana yang cocok dan bermanfaat untuk pemecahan 

masalah projek gereja yang akan dibangun. Biasanya diambil dari keadaan 

faktual dari tapak dan lokasi yang dijadikan sebagai lahan untuk bangunan 

tersebut. Keadaan tanah apakah tanah gerak atau tanah kera. Fungsi 

bangunan juga bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi penentuan 

struktur bangunan, dimana biasanya gereja lebih mementingkan visual 

http://www.ahlibeton.co.id/
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yang baik dan tidak terhalang oleh kolom struktur yang menggangu jarak 

pandang, oleh karena itu dibentuklah beberapa poin guna menentukan 

struktur bangunan sebagai berikut : 

. Dilihat dari fungsi dan kegunaan dari bangunan utama yang harus 

bisa memfasilitasi pengguna bangunan agar bisa melihat secara bebas, 

maka sistem struktur yang digunakan menggunakan sistem struktur 

bentang lebar sehingga visualisasi dari pengguna bangunan tidak 

terganggu. 

PROGRAM STRUKTUR 

Subber Structure 

- Bangunan Gereja menggunakan pondasi Mini Pile. Pondasi 

ini dipilih karena bangunan gereja nantinya akan 

menggunakan bentang lebar dan jenis tanah yang akan 

dijadikan tapak adalah tanah padas, sehingga pondasi ini 

cukup untuk bangunan tersebut. 

- Bangunan Pengelola menggunakan pondasi Footplate 

karena bangunan hanya 1 sampai 2 lantai dan tidak 

menggunakan bentang lebar. 

- Bangunan Poliklinik dan Rumah Pendeta menggunakan 

pondasi Footplate. 

Middle Structure 

- Bangunan Gereja menggunakan struktur bentang lebar, 

karena struktur ini mampu untuk menghemat ruang dan 

struktur ini cukup kuat untuk mendukung konstrukti atap. 

- Bangunan Pengelola menggunakan struktur rangka, karena 

struktur ini punya kestabilan dan kekuatan yang cukup baik 

untuk menyalurkan beban ke pondasi. 
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- Bangunan Poliklinik menggunakan struktur rangka karena 

struktur ini mampu untuk memberikan ruang luas dan 

sirkulasi yang baik. 

- Bangunan Rumah Pendeta menggunakan struktur rangka 

Supper Structure 

- Bangunan Gereja menggunakan struktur space frame dan 

dak beton, struktur ini mampu untuk memberikan bentang 

lebar yang cukup dan pemasangannya tidak terlalu lama. 

- Bangunan Pengelola menggunakan struktur baja ringan, 

karena lebih kuat dan tahan terhadap rayap. 

- Bangunan Poliklinik menggunakan struktur baja ringan, 

karena struktur ini lebih cepat dalam pemasangannya. 

- Bangunan Rumah Pendeta menggunakan struktur baja 

ringan 

 

 

Tabel 7. 1 Program Struktur 

Sumber : Analisa Pribadi 

7.6 Konsep Utilitas 

1. Pencahayaan 

Sistem pencahayaan adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, 

pencahayaan terbagi menjadi 2 yaitu pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan dimana dengan pencahayaan dapat 

meningkatkan fokus jemaat ketika melakukan kegiatan ibadah. 

Pencahayaan alami berasal dari matahari yang hanya bisa digunakan 

hanya pada siang hari sedangkan untuk menggantikan cahaya matahari 

pada malam hari menggunakan pencahayaan buatan yang berasal dari 

lampu. Dalam projek pencahayaan buatan dikaitkan dengan aktifitas 

pengguna bangunan seperti membaca alkitab, membaca LCD monitor, 
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dan melihat pembawa kotbah di depan sehingga cahaya yang 

dibutuhkan menurut standar ruang ibadah sekitar 300-500 lux, 

sedangkan untuk kantor dan fasilitas penunjang lainnya hanya sekitar 

300 lux saja. 

Berikut beberapa pencahayaan yang digunakan pada projek Gereja 

Jemaat Kristen Indonesia: 

1. General Lighting 

Pencahayaan ini adalah sistem pencahayaan yang menjadi 

penerangan utama, biasanya lampu yang digunakan untuk sistem 

pencahayaan ini menggunakan lampu TL atau downlight. 

Pemasangan pencahayaan ini biasanya dilakukan pada bagian 

tengah ruang atau disusun secara simetris dan merata. Tujuan dari 

penempatan ini adalah untuk menghasilkan sumber cahaya yang 

terang dan menyeluruh pada semua bagian ruangan. 

 

Gambar 7. 12 General Lighting 

Sumber : https://www.ozsco.com/this-is-a-top-design-office-led-
lighting/led-general-lighting-interlectric-office-space-office-led-lighting-
the-new-decoration-that-can-change-the-look-of-your-workspace-so-

that-you-can-comfortably-do-your-duties/ 

 

2. Accent Lighting 

Accent lighting adalah salah satu pencahayaan buatan yang 

digunakan untuk menyorot atau untuk memberikan fokus kepada 

https://www.ozsco.com/this-is-a-top-design-office-led-lighting/led-general-lighting-interlectric-office-space-office-led-lighting-the-new-decoration-that-can-change-the-look-of-your-workspace-so-that-you-can-comfortably-do-your-duties/
https://www.ozsco.com/this-is-a-top-design-office-led-lighting/led-general-lighting-interlectric-office-space-office-led-lighting-the-new-decoration-that-can-change-the-look-of-your-workspace-so-that-you-can-comfortably-do-your-duties/
https://www.ozsco.com/this-is-a-top-design-office-led-lighting/led-general-lighting-interlectric-office-space-office-led-lighting-the-new-decoration-that-can-change-the-look-of-your-workspace-so-that-you-can-comfortably-do-your-duties/
https://www.ozsco.com/this-is-a-top-design-office-led-lighting/led-general-lighting-interlectric-office-space-office-led-lighting-the-new-decoration-that-can-change-the-look-of-your-workspace-so-that-you-can-comfortably-do-your-duties/
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bagian yang akan di sorot. Biasanya digunakan pada bagian 

mimbar untuk menyorot ke arah depan mimbar gereja. 

 

Gambar 7. 13 Accent Lighting 

Sumber : http://www.brighterconnectioninc.com/?p=761 

 

3. LED Planar Lighting 

Lampu ini adalah lampu LED yang bisa dipasang dimanapun dan 

punya bentuk yang bisa dipasang di setiap bagian ruangan untuk 

menghiasi ruang agar punya nilai estetika yang lebih baik. 

 

Gambar 7. 14  LED Planar Lighting 

Sumber : http://www.oree-inc.com/ 

 

2. Penghawaan 

Penghawaan Alami 

Penghawaan alami adalah penghawaan yang berupa udara alami yang 

masuk ke dalam bangunan melalui celah-celah di dinding bangunan. 

http://www.brighterconnectioninc.com/?p=761
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Agar penghawaan alami bisa masuk dengan baik ke dalam bangunan, 

maka harus memperhatikan orientasi bangunan dan melihat arah angin 

kemana angin berhembus agar bisa masuk ke dalam bangunan. 

Pemberian cross ventilasi juga akan memberikan kesan sejuk di dalam 

bangunan. 

Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan adalah penghawaan yang berupa udara yang 

dihasilkan dari alat yang bisa mengeluarkan udara dengan energi listrik. 

Tujuan di gunakan penghawaan buatan ini adalah untuk menciptakan 

kenyamanan didalam ruang bagi penggunanya. Penghawaan ini berupa 

AC (Air Conditioner). Tujuan dari penggunaan benda tersebut adalah 

untuk menjaga suhu udara di dalam ruang agar tetap nyaman. 

 

3. Penyediaan Air Bersih 

Penyediaan air bersih yang digunakan untuk air minum dan air untuk 

kegiata sehari-hari diasumsikan berasal dari PDAM yang ditampung 

pada ground tank kemudian dipompa ke roof tank dan kemudian 

dialirkan ke ke ruang-ruang yang membutuhkan. 

 

Diagram 7. 1 Sistem Air Bersih 

Sumber : Analisa Pribadi 
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4. Sistem Saluran Listrik 

Sistem listrik pada bangunan diambil dari PLN, dialirkan ke gardu atau 

trafo untuk disalurkan ke ruang panel induk dan kemudian dialirkan 

untuk di bagi ke panel-panel cabang dan ruang-ruang yang 

membutuhkan aliran listrik. Ketika aliran listrik padam, maka aliran listrik 

yang digunakan berasal dari tenaga genset, dimana genset berbahan 

bakar solar. Ruang genset dan ruang panel diletakan berdekatan dan 

menjadi satu dengan ruang ME, diletakan di luar bangunan agar mudah 

untuk maintenance serta mudah tidak menggangu ketika menimbulkan 

getaran suara. 

 

Diagram 7. 2 Diagram Aliran Listrik 

Sumber : Analisa Pribadi 
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5. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang akan digunakan pada perancangan Gereja 

Jemaat Kristen Indonesia ini adalah penangkal petir petir sistem 

Thomas, dimana sistem penangkal petir ini memiliki perlindungan yang 

lebih luas untuk bangunan seperti gereja. 

 

Gambar 7. 15 Penangkal Petir 

Sumber : https://www.indonetwork.co.id/product/penangkal-petir-thomas-r-
125-5597230 

6. Sistem Penanggulangan Kebakaran 

Perencanaan sistem kebakaran berguna untuk meminimalisasi dampak 

musibah kebakaran yang terjadi di gedung Gereja Jemaat Kristen 

Indonesia tersebut. Dalam penanggulangan terbagi dalam beberapa 

aspek, ada sistem konstruksi tahan api, sistem deteksi kebakaran, 

sistem lampu darurat, sistem springkler, dan hidran. 

 Sistem konstruksi tahan api berkaitan dengan kemampuan dinding 

luar, lantai dan atap untuk menahan api didalam bangunan. Dengan 

demikian setiap elemen bangunan dapat bertahan apabila terjadi 

bencana kebakaran. Paling tidak konstruksi tahan api bisa 

melindungi pengguna bangunan dalam waktu minimal 2 jam. 

 Sistem deteksi dilakukan dengan 3 alat, yaitu heat detector, flame 

detector, dan smoke detector. Ketika sistem ini mendeteksi asap, 
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panas maupun mendeteksi api, alat ini akan mengaktifkan warning 

system dan mengaktifkan springkler di titik lokasi kebakaran. 

 

Gambar 7. 16 Jenis-jenis Detektor 

Sumber : http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab5/2008-1-00027-
AR%20BAB%20V.pdf 

 Sistem lampu darurat berguna ketika listrik yang ada di dalam 

bangunan sudah terputus akibat dari kebakaran di dalam bangunan, 

lampu darurat akan mengarahkan penngguna bangunan ke dalam 

jalur evakuasi teraman. Biasanya lampu-lampu tersebut akan 

menyala dengan fosfor yang dapat menyala tanpa aliran listrik dalam 

jangka waktu pendek. 

 Sistem springkler adalah sistem yang bertujuan untuk mengalirkan 

air pada area plafond di titik tertentu yang terkena kebakaran, radius 

springkler biasanya adalah 25m2. 

 

Gambar 7. 17 Springkler 

Sumber : http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab5/2008-1-00027-

AR%20BAB%20V.pdf 

 Sistem hidran adalah sistem sumber air yang digunakan pada saaat 

terjadi kebakaran. Hidran akan mengalirkan air yang berasal dari roof 
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tank. Ada 2 jenis hidran, yaitu hidran dalam dan hidran luar. Hidran 

yang berwana merah dengan selang tabung pemadam kebakaran 

didalamnya. Air yang digunakan hidran biasanya berasal dari 

menara air, sedangkan hidran luar biasanya berasal dari saluran 

sistem kota. 

 

Gambar 7. 18 Hidran 

Sumber : http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab5/2008-1-00027-
AR%20BAB%20V.pdf 

7. Sistem Pembuangan Sampah 

Sistem pembuangan sampah didalam area gereja di asumsikan akan di 

ambil dan di buang oleh petugas sampah. Sampah dari setiap ruang di 

jadikan satu kedalam TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang ada di 

halaman gereja dan kemudia diambil oleh petugas sampah dan di buang 

ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). 

7.7 Konsep Teknologi 

Konsep teknologi yang digunakan menggunakan dalam projek ini mengikuti 

dengan teknologi yang ada pada masa kini. Hal ini berkaitan dengan 

keamanan gereja agar terhindar dari kejahatan dan memberikan 

kenyamanan kepada pengguna bangunan. 
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1. Metal Detector 

Fungsi dari benda ini adalah untuk mengecek apakah ada orang yang 

sengaja datang untuk berbuat jahat dan melakukan hal kriminal di 

dalam gereja. alat ini akan mendeteksi setiap orang yang membawa 

benda yang bersifat logam sehingga memungkinkan untuk 

pengamanan yang ekstra di dalam bangunan.  

 

Gambar 7. 19 Metal Detector 

Sumber : https://rigwealtheng.com/product/one-time-servicing-for-walk-
through-metal-detector-with-installation/  




