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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada tahun 2018 ,Badan Pusat Statistik (BPS) Semarang mencatat 

pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Pedurungan menurut 

pengelompokkan agama, khususnya pada penduduk yang beragama katolik 

berjumlah 13.448 orang, bertambah 10,37% dari tahun 2008 yang hanya 

berjumlah 12.182 orang. 

Di kecamatan Pedurungan sendiri sekarang hanya memiliki 1 Gereja 

Katolik yang berskala paroki. Gereja Santo Paulus merupakan gereja dengan 

umat yang terdaftar mencapai 10.124 jiwa melalui perhitungan sampai 

pertengahan tahun 2018 ini menurut laporan pengurus dewan paroki tahun 

2016-2020. Berbagai permasalahan timbul dalam pemanfaatan gereja sebagai 

fasilitas berdoa menyangkut jumlah umat yang ada sampai saat ini.  

Oleh karena itu dengan semakin banyaknya jumlah umat Katolik di 

wilayah tersebut, maka aktivitas yang terbentuk jauh lebih banyak dan lebih 

kompleks. Daya tampung gereja yang kurang menimbulkan masalah dari sisi 

kapasitas, ditambah lagi dengan akses ke dalam tapak gereja yang hanya bisa 

di lewati melalui jalan selebar 5 meter, yang menyebabkan akses ke tapak 

terganggu. Di sisi lain juga masalah yang muncul adalah bangunan Gereja 

yang tertutup oleh bangunan di sekitarnya sehingga fasad gereja menjadi 

tersembunyi. 

Maka, perlu dilakukan perencanaan dan perancangan pada paroki 

St.Paulus yang memberikan penekanan desain yang sesuai dengan 

permasalahan. Bangunan yang direncanakan juga tidak hanya pada bangunan 

utama yaitu bangunan gereja yang dapat menampung perkembangan umat. 

Namun juga, pembangunan gedung pastoran, gedung pastoral paroki dan 

gedung serbaguna yang dapat menampung aktifitas umat ataupun kelompok-

kelompok didalam Paroki.penataan lanskap juga diperlukan sehingga mampu 

mengatasi fasilitas yang dibutuhkan oleh gereja Paroki dan penataan ruang 

parkir bagi kendaraan. Selain itu juga perubahan akses utama ke dalam tapak 

bangunan dari jalan telah berubah, sehingga perlu penyesuaian arah orientasi 
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pintu utama atau tampak depan dari gereja agar dapat memperjelas posisi 

letak gereja dari jalan utama. 

1.2. Masalah Desain 

Dari latar belakang yang diuraikan di atas didapatkan beberapa 

permasalahan desain sebagai berikut : 

1. Bagaimana menata letak bangunan yang ideal pada tapak Paroki 

St.Paulus? 

2. Bagaimana merancang bangunan Gereja Katolik yang sesuai dengan 

kebutuhan di paroki St.Paulus Sendangguwo? 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari Redesain Gereja Katolik St.Paulus adalah: 

1. Menghadirkan tempat baru untuk memenuhi kebutuhan umat dalam 

rangka melakukan kegiatan peribadatan. 

2. Memberikan kenyamanan pada semua aspek Arsitektural yang 

mewadahi seluruh kegiatan yang ada pada Paroki ini. 

Manfaat Redesain Gereja Katolik St.Paulus ini adalah: 

1. Manfaat akademis sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk kajian 

di bidang arsitektur dan redesain bangunan Gereja Katolik. 

2. Meawadahi kegiatan peribadatan bagi umat yang ada di lingkungan 

Paroki St.Paulus Sendangguwo,Semarang 

1.4. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan Latar Belakang, masalah desain, tujuan dan sasaran 

pembahasan, serta sistematika pembahasan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Menjelaskan mengenai pengertian dari projek. Meliputi pengertian projek 

bangunan, keadaan pada lingkungan tapak dan gambaran umum lingkungan 

sosial tapak. 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang perhitungan kebutuhan ruang, persyaratan ruang, 

analasis preseden, dan analisis struktur yang di butuhkan dalam proses 

perancangan. Analisa meliputi, analisa fungsional (kebutuhan ruang, analisa 

preseden, analisa struktur ruang, implementasi teori), analisa relasi keruangan 
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dan tapak (analisa struktur ruang berdasarkan pada faktor eksternal dan 

tapak, bertujuan untuk pemecahan masalah, implementasi), analisa bentuk 

dan sosok (analisa pelingkup dan sosok bangunan dalam tapak berdasarkan 

kebutuhan fungsi, analisa struktur dan utilitas (analisa sistem struktur 

bangunan sebagai pendukung dalam rangka pemecahan masalah, analisa 

pemanfaatan teknologi bangunan gedung dalam rangka pemecahan masalah, 

analisa kebutuhan bahan bangunan berdasar pada kebutuhan fungsi dan 

ekspresi), analisa pendekatan desain (analisa pendekatan terhadap 

pemecahan desain). 

BAB IV PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

Pada bab ini berisi tentang kajIan komprehensif tentang situasi (potensi dan 

kendala) antara manusia, bangunan, dan lingkungan dengan kondisi 

sebenarnya, menjabarkan pernyataan Permasalahan/Isu/Fokus Desain, dan 

menentukan teori-teori pendukung yang menjadi sumber pemecahan masalah 

desain. 

BAB V KAJIAN TEORITIK 

Berisi tentang uraian teori yang digunakan untuk dasar dalam pemecahan 

masalah desain berdasarkan pada pernyataan masalah desain yang sudah di 

putuskan. 

BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Pada bab ini berisi pendekatan perancangan sebagai dasar tema desain 

dalam proses perancangan, yang kemudian penetapan konsep perencanaan 

sebagai landasan perAncangan arsitektur sebagai pendukung dalam proses 

tahapan desain pada tahap selanjutnya. 

BAB VII KONSEP PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi penetapan konsep perencanaan sebagai landasan 

perancangan arsitektur sebagai pendukung dalam proses tahapan desain 

pada tahap selanjutnya.Konsep meliputi, konsep ruang & tata ruang, konsep 

keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep struktur, konsep 

teknologi. 

BAB VIII STRATEGI PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi langkah / tahapan dalam proses perancangan Arsitektur 

sebagai tahapan dalam memecahkan masalah desain. 

 


