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BAB IV MASALAH DESAIN 
 

A. Kajian Komprehensif 

Berdasarkan data tentang tinjauan umum fungsi bangunan, tinjauan 

proyek sejenis, serta data tapak yang ada didapatkan analisis tentang 

potensi serta kendala yang dapat timbul dari hubungan beberapa 

elemen tersebut. 

1.) Potensi 

a.) Proyek yang akan dibuat membutuhkan tingkat ketenangan 

yang tenang untuk bagian fungsi utama yaitu sebagai taman doa 

dan area kontemplasi untuk retret. Pada tapak kebisingan 

berkisar antara 25 dB – 52 dB, termasuk dalam kategori tenang 

sehingga mendukung untuk kegiatan berdoa maupun 

kontemplasi. Data tentang kebisingan juga dapat digunakan 

untuk menentukan penempatan untuk fasilitas – fasilitas yang 

ada sesuai dengan kriteria dari masing – masing ruang. 

b.) Suhu udara yang dingin sekitar 22oC – 32oC pada area tapak 

memberikan suasana yang mampu membangkitkan 

kekhusyukan bagi pengunjung untuk melakukan doa maupun 

kontemplasi. Dapat berpengaruh juga untuk perancangan 

penghawaan bangunan 

c.) Area tapak yang berdekatan dengan air terjun maupun kawasan 

wisata alam lainnya juga mendukung untuk kegiatan outbond 

retret. Dalam perancangan hal ini berkaitan dengan akses 

terhadap lingkungan sekitar 

d.) Tapak berada di dalam lingkungan desa yang sebagian besar 

bahkan hampir keseluruhan beragama Kristen serta berada 

dekat dengan gereja dan beberapa fasilitas milik sebuah sinode 

Gereja membuat pembangunan area taman doa dan rumah 

retret lebih diterima oleh masyarakat sekitar. Dalam 
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perancangan nantinya hal ini mungkin berpengaruh terhadap 

penyediaan tempat ibadah bagi warga maupun mempengaruhi 

terhadap unsur lokal yang akan diterapkan dalam desain 

bangunan. 

e.) Terdapat penjual tanaman hias yang berada disekitar area tapak 

yang berbatasan langsung dengan jalan utama. Dalam 

perancangan para penjual maupun pembudidaya tanaman hias 

ini harus diberikan tempat sehingga dapat menjadi daya tarik 

tersendiri bagi pengunjung. 

2.) Kendala 

a.) Penggunaan simbolisme sebagai elemen perancangan dimana 

perlu dilakukan pengkajian terhadap simbol yang masih 

digunakan di agama Kristen hingga saat ini.  

b.) Penataan kembali pembudidaya tanaman hias dapat menjadi 

potensi tetapi juga sekaligus dapat menjadi kendala apabila 

tidak ditata dengan baik dapat menjadikan ketidaksinambungan 

antara taman doa,rumah retret dan budidaya tanaman hias. 

c.) Tapak berdekatan dengan kawasan hiburan dan area karaoke 

yang dapat mengganggu dalam kekusyukan pengunjung 

sehingga dalam penataan area yang membutuhkan ketenangan 

harus dijauhkan dari area area hiburan. 

d.) Memadukan antara lokalitas dan bangunan yang kontemplatif 

merupakan salah satu tantangan dalam perancangan baik 

dalam memadukan maupun memilih bentuk dan material yang 

mampu memenuhi fungsi dan estetika dari bangunan. 

B. Fokus Desain 

Hal yang menjadi fokus dalam perancangan taman doa dan rumah 

retret ini adalah perancangan ruangan yang mampu merepresentasikan 

simbolisme dari agama Kristen itu sendiri sehingga orang yang datang 

dapat merasakan sesuatu yang khas dari agama kristen. Pemaduan 
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antara unsur lokalitas dengan bangunan religius juga perlu menjadi 

fokus dalam perancangan karena masing – masing dari kedua hal 

tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. 

 

C. Pernyataan Masalah 

Dari penelusuran masalah 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. 

 

  


