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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kristen adalah salah satu kepercayaan atau agama yang ada di 

Indonesia. Pengertian agama Kristen yang sesungguhnya diambil dari 

kata kristen itu sendiri yang berarti Kristus atau Kristus kecil, sehingga 

pengertian agama Kristen secara umum adalah agama Kristus, namun 

ini hanyalah sebutan saja, secara garis besar, pengertian agama 

Kristen adalah sekelompok orang yang percaya kepada Kristus dan 

beribadah dengan mementingkan aspek-aspek rohani yang telah 

diajarkan oleh Yesus Kristus. 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah dengan 

jumlah warga Kristen yang cukup banyak sebanyak 34.593 jiwa dari 

1.014.198 jiwa warga Kabupaten Semarang merupakan penganut 

agama Kristen atau sekitar 3,4% dari kesuluruhan penduduk 

Kabupaten Semarang (Data BPS 2016). Kopeng sebagai lokasi terpilih 

sebagai site sendiri memiliki perkembangan ke-Kristenan yang pesat 

dimana menurut data dari Sinode GKJTU terdapat sekitar 18 Gereja 

diwilayah Kopeng dan Getasan. Menurut informasi dari sinode GKJTU 

wilayah Kopeng dan Getasan merupakan daerah persebaran awal dari 

Kekristenan yang dilakukan oleh Zending dari Jerman sehingga 

perkembangan Kekristenan pesat. 

Walaupun jumlah warga yang Kristen cukup banyak tetapi  

pengembangan fasilitas untuk kegiatan Religiusitas bagi agama 

Kristen khususnya dirasa kurang memadai. Rumah retret dan taman 

doa Kristen yang dijadikan objek perancangan merupakan salah satu 

sarana untuk melakukan kegiatan rohani.  

Rumah retret berarti rumah tenang dengan fasilitas untuk 

menampung banyak orang beriman yang ingin mengadakan retret 
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atau khalwat. Jadi rumah retret merupakan suatu fasilitas yang 

diperuntukkan bagi umat untuk membina dan meningkatkan iman dan 

kehidupan spiritualitasnya. 

Rumah retret seharusnya merupakan tempat untuk melepaskan 

diri dari kehidupan sehari–hari tetapi pada kenyataannya rumah retret 

yang ada pada saat ini tidak benar–benar membuat pengunjung 

terlepas dari kehidupan sehari – hari karena adanya tambahan fasilitas 

seperti televisi, wifi dan sebagainya.  

Begitupula dengan doa yang menjadi bagian yang esensial 

dalam kehidupan manusia yang beragama. Sebenernya berdoa dapat 

dilakukan dimana saja baik itu di tempat ibadah maupun di rumah akan 

tetapi dalam realitanya gedung gereja tidak selalu dapat digunakan 

untuk tempat berdoa secara pribadi karena tidak setiap saat gereja 

dapat diakses oleh jemaatnya karena tiap gereja pasti memiliki jadwal 

kegiatan tersendiri yang telah terjadwal. Rumah pribadi juga tidak 

menjamin terciptanya suasana yang kondusif untuk berdoa. 

Di daerah Kabupaten Semarang dan sekitarnya terdapat 

beberapa rumah retret dan taman doa baik secara fungsi masing – 

masing maupun kombinasi dari kedua fungsi tersebut. Akan tetapi jika 

dilihat dari jumlah penduduk dan jumlah sarana terlihat ketimpangan 

antar keduanya. Dari jumlah warga  Kristen sebanyak 34.593 akan 

tetapi jumlah dari taman doa Kristen di wilayah ini hanya 2 buah. 

Sebenarnya terdapat beberapa taman doa Katolik di area Kabupaten 

Semarang akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara Taman 

doa Katolik dan Kristen terutama pada tempat doa dimana pada 

Taman doa Kristen terdapat goa – goa sebagai sarana untuk berdoa 

secara pribadi sedangkan Taman doa Katolik menggunakan pelataran 

sebagai tempat doa. 

Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik iklim setempat 

maupun alam yang mendukung untuk bangunan religiusitas ditambah 
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kondisi masyarakat yang pluralis. Pemasukan antara budaya dan religi 

akan dilakukan secara inkulturasi dimana unsur - unsur budaya 

maupun religi sling mempengaruhi antar satu sama lain. Selain itu 

simbol religius juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam 

perancangan mengingat fungsi kawasan sebagai kawasan religius. 

Walaupun dalam agama Kristen terkesan sepi dengan simbol – simbol 

tetapi masih ada beberapa symbol yang lazim digunakan dalam 

agama Kristen seperti ikan “chi” dan “rho”, Alfa Omega dan lain 

sebagainya. Area cakupan dari Rumah Retret ini sendiri diharapkan 

mampu mencakup area Jawa Tengah dan sekitarnya. 

 

B. Masalah Desain 

Dari latar belakang yang diuraikan di atas didapatkan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengkaitkan antara simbolisme agama dengan 

penataan masa maupun penataan ruang bangunan. 

2. Bagaimana perancangan bentuk bangunan rumah retret dan 

taman doa yang mengkaitkan antara unsur lokalitas dengan 

bangunan religius. 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Manfaat perancangan dari rumah retret dan taman doa kristen ini 

adalah: 

1. Umat Nasrani 

Bagi umat Nasrani perancangan taman doa Kristen ini 

memberikan umat fasilitas untuk bisa berdoa dengan lebih 

nyaman dan suasana yang lebih kondusif  

2. Pemerintah 

Bagi pemerintah adanya perancangan taman doa ini dapat 

menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten 
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Semarang dengan bertambahnya destinasi wisata. Hasil dari 

perancangan ini dapat digunakan pula sebagai acuan untuk 

merealisasikan pembangunan taman doa ini. 

 Akademisi 

Bagi para akademisi maupun para praktisi perancangan 

taman doa Kristen di kota Semarang ini dapat menambah 

pengetahuan arsitektur tentang perancangan komplek doa 

Kristiani. Perancangan ini juga terbuka bagi penyempurnaan 

lebih lanjut 

 

D. Sistematika Pembahasan 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang deskripsi proyek mulai dari pengadaan proyek, 

permasalahan desain, tujuan dan manfaat kegiatan, dan sistematika 

pembahasan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan, gambaran umum 

lokasi dan tapak, gambaran umum lingkungan tapak, dan gambaran 

umum lingkungan sosial-budaya. 

 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang special need and requirement analysis, analisis 

preseden dan spacial structure analysis mengenai proyek desain 

taman doa dan rumah retret di Kopeng.. 
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BAB IV PENYELURUHAN MASALAH DESAIN 

Berisi tentang kajian komprehensif (analisis situasi potensi dan 

kendala) antara manusia, bangunan, dan lingkungan dengan kondisi 

facual, pernyataan isu/ permasalahan/ fokus desain. Pernyataan 

masalah menjadi dasar dalam seluruh analisis, dan menguraikan 

beberapa teori atau studi literatur yang digunakan untuk dasar dalam 

pemecahan masalah desain. Analisis komprehensif antara aspek 

ruang terhadap tapak dan lingkungan baik alami maupun buatan 

dalam proyek desain taman doa dan rumah retret di Kopeng 

 

BAB V KAJIAN TEORITIK 

Berisi tentang uraian teori yang digunakan untuk dasar dalam 

pemecahan masalah desain berdasarkan pada pernyataan masalah 

desain yang sudah diputuskan dalam proyek desain taman doa dan 

rumah retret di Kopeng 

 

BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Berisi tentang penetapan pendekatan perancangan sebagai dasar 

tema dalam pengembangan perancangan, penetapan konsep 

perencanaan sebagai landasaran dalam proses perancangan 

arsitektur, dan konsep perencanaan merupakan pernyatan sebagai 

pegangan/ landasan dalam proses perancangan arsitektur. 

 

BAB VII KONSEP PERANCANGAN 

Berisi tentang penetapan konsep perancanaan sebagai landasan 

dalam proses perancangan arsitektur, dan konsep perencanaan 

merupakan pernyataan sebagai pegangan atau landasan 

dalamproses perancangan arsitektur, konsep ruang, dan tata ruang, 

konsep keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep struktur 
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dan konsep teknologi yang akan diaplikasikan pada proyek desain 

taman doa dan rumah retret di Kopeng. 

 

BAB VIII STRATEGI DESAIN 

Berisi tentang tahap tahap/ proses perencanaan dalam perancangan 

proyek desain taman doa dan rumah retret di Kopeng yang didasari 

beberapa aspek yang telah ditentukan. 

  


