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BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

 

4.1. Kajian Komprehensif 

Berdasarkan data tentang tinjauan umum fungsi bangunan, tinjauan 

proyek sejenis, serta data tapak yang ada didapatkan beberapa 

analisa tentang potensi serta kendala yang dapat timbul dari 

hubungan beberapa elemen tersebut. 

a. Potensi 

1. Di dalam tapak masih terdapat lahan kosong yang 

memungkinkan penataan bangunan yang lebih baik sehingga 

memungkinkan adanya penambahan bangunan baru sebagai 

tempat baru untuk mewadahi kegiatan peribadatan di 

Komplek Gereja Katolik Paroki St.Paulus ini. 

2. Akses baru ke dalam tapak langsung dari Jalan Raya 

Majapahit yang memungkinkan kemudahan akses ke dalam 

tapak dan dapat di lewati 2 kendaraan roda 4 sekaligus. 

b. Kendala 

1. Lahan di sekitar bangunan Gereja yang lama tidak 

mencukupi untuk di lakukan perluasan bangunan karena 

posisi bangunan Gereja yang saat ini berada di bagian pojok 

tapak. 

2. Bagi umat yang datang terlambat atau yang tidak kebagian 

tempat duduk di dalam Gereja atau panti umat harus duduk 

di luar gereja yang tidak ternaungi oleh bangunan sehingga 

jika hujan harus rela tidak ikut misa dan masuk ke dalam 

bangunan aula. 
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Sesuai dengan persyaratan ruang yang tertera pada PUMR 

menyatakan bahwa: 

“311. Tempat umat beriman hendaknya diatur dengan 
seksama, sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan 
semestinya dalam perayaan-perayaan kudus, baik secara 
visual maupun secara batin. … Kebiasaan menyediakan 
tempat duduk istimewa bagi orang-orang tertentu harus 
dihapus. Khususnya dalam gereja-gereja yang dibangun baru, 
bangku atau tempat duduk lain itu hendaknya diatur 
sedemikian rupa sehingga umat dengan mudah dapat 
melaksanakan tata gerak yang dituntut dalam aneka bagian 
perayaan, dan tanpa hambatan dapat maju untuk menyambut 
Tubuh dan Darah Kristus.” 

 Dari persyaratan di atas menegaskan bahwa perlu 

partisipasi yang bagus untuk umat, oleh karena itu untuk 

umat yang duduk di luar semestinya harus di beri tempat 

yang lebih baik , salah satu caranya adalah dengan 

bangunan Gereja yang baru dengan kapasitas panti umat 

yang memadai. 

4.2. Fokus Desain / Permasalahan Desain 

Beberapa analisa pernyataan isu dalam menunjang proyek 

Redesain Gereja St.Paulus Sendangguwo di Semarang : 

Gambar 33 Suasana saat misa / kegiatan ibadat Mingguan 2 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (26 Agustus 2018) 
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a. Tata letak bangunan pada tapak yang sudah tidak ideal, karena 

perubahan akses jalan, dengan penambahan jalan utama baru 

pada tapak. 

b. Kapasitas daya tampung umat bangunan Gereja yang sudah 

tidak mencukupi pada saat ibadat misa dan masalah tidak 

kebagian tempat di dalam gereja dan harus duduk di luar gereja 

di karenakan faktor kapasitas panti umat. 

 

4.3. Analisa Komprehensif 

a. Analisa Aspek Ruang Terhadap Tapak 

 

Posisi bangunan Gereja yang berada di bagian pojok tapak 

memliki ruang yang cukup lebar untuk melakukan perluasan , 

namun jika di lakukan perluasa desain Gereja yang lama 

tentunya akan berubah dan akan menggangu aktifitas 

peribadatan. Untuk memenuhi kebutuhan akan kapasitas panti 

umat yang kurang maka perlu di bangun, bangunan Gereja yang 

baru. Bangunan Gereja yang lama akan di alih fungsikan menjadi 

Gambar 34 Analisis Ruang pada tapak 

Sumber: Analisis Pribadi 
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aula utama pada Paroki St.Paulus Sendangguwo jika dibangun 

Gereja yang baru. 

b. Analisis Bangunan  

Lokasi : Jalan Dr. Murwadi, Kecamatan Pedurungan, Semarang. 

Kecamatan Pedurungan merupakan daerah BWK V. 

• Luasan 

Gereja Santo Paulus Sendangguwo sendiri memiliki luasan 

tapak sebesar 13.422,58 m2 . 

• Aksesbilitas 

Dari segi aksesbilitas, sekarang terdapat 2 akses untuk menuju 

ke Gereja Santo Paulus Sendangguwo. Kondisi jalan memiliki 

luasan 3m & 6m, sehingga cukup menyulitkan untuk aksesbilitas 

dari jalan lama (3m) serta sirkulasi yang menyulitkan  apabila ada 

perayaan Liturgi.  

• Fasilitas 

Bangunan utama yaitu Gereja, sesuai dengan masalah 

desainnya yang berkaitan dengan panti umat , maka ada ruang 

yang perlu analisis: 
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- Panti Umat

 

 

Gambar 35 Analisis Panti Umat pada bangunan Gereja St. Paulus 
Sendangguwo 

Sumber: Data Paroki Sendangguwo & Analisis Pribadi 

Pada panti umat bag.A: 

1 baris terdiri dari 2 bangku  

Jumlah baris ada 22 

= 2x 22 baris = 44 bangku 

Kapasitas ( 1bangku 6 

orang) 

= 44 x 10 

= 440 orang 

 

Pada panti umat bag. B 

(2): 

Terdapat 11 baris dengan  

kapasitas untuk umat yang 

berbeda,  

dengan total 144 orang 

A B B 



59 
 

 

 

 

Jumlah Total pada panti 

umat  bag. B = 144 x 2 = 

288 orang  

Kapasitas total untuk panti umat 

= 440+ 288 = 728 umat 

Selain bangunan utama yang digunakan untuk beribadat yaitu 

gereja, fasilitas dari Gereja Santo Paulus Sendangguwo ini yaitu : 

• Sekretariatan 

Merupakan tempat untuk pengelola gereja. Ruang sekretariatan 

pada gereja ini digabung dengan tempat tinggal Pastor.  Ruang 

sekretariatan terletak di lantai 1 bangunan Pastoran. 

• Pastoran 

Merupakan tempat tinggal bagi Pastor gereja. Pastoran 

digabung dengan sekretariatan, yang membedakan yaitu 

Pastoran terletak di lantai 2. 

• Pos Keamanan 

Merupakan tempat berjaga bagi tenaga keamanan 

gereja.Terletak di pintu masuk komplek bangunan. 

• Pos Kesehatan 

Pos kesehatan terletak di bangunan pastoran bersebelahan 

dengan ruang kesekretariatan. 

• Aula/Ruang Pertemuan 

Dari penjabaran diatas untuk melengkapi fasilitas Gereja Katolik 

Santo Paulus agar dapat lebih optimal dan dapat memenuhi 

kebutuhan umatnya maka diperlukan penambahan fasilitas 

sebagai berikut : 
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Fasilitas yang perlu ditambahkan 

Fasilitas yang harus di penuhi 

menurut PUMR dan 

Persyaratan Ruang. 

Gereja Katolik Santo Paulus 

Sendangguwo 

(Fasilitas Yang Ada) 

Gereja 

Panti Imam Panti Imam 

Panti Umat Panti Umat ( Yang Mencukupi) 

R. Sakristi Imam R. Sakristi (digabung) 

R. Sakristi Umum R.Paduan Suara 

R.Paduan Suara R.Pengakuan Dosa 

R.Pengakuan Dosa R.Devosi 

R.Devosi  

R. Kontrol Audio R.Kontrol Audio 

Area Pastoran 

Kamar Tidur Pastor Kamar Tidur Pastor (lantai 2) 

Lavatory R. Santai (lantai 2) 

R.Doa Pribadi R. Doa Pribadi (lantai 2) 

R.Kerja Pribadi Dapur / Pantry (lantai 2) 

R. Makan R.Makan (lantai 2) 

R. Santai R. Sekretariat (lantai 1) 

R.Baca R. Arsip (lantai 1) 

R. Tamu R. Bendahara (lantai 1) 

Dapur R. Kerja Pribadi (lantai 1) 
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Gudang R. Konsultasi (lantai 1) 

Garasi R. Tidur Koster (lantai 1) 

R. Sekretariatan R. Sekretariatan 

R.Arsip R.Arsip 

R.Rapat R.Rapat 

R.Tamu R.Tamu 

R. PIA Paroki R. PIA Paroki 

R. PIR Paroki R. PIR Paroki 

R. OMK Paroki R. OMK Paroki 

R. KEP Paroki R. KEP Paroki 

R. Paramenta R. Paramenta 

AULA AULA 

Gua Maria - 

R. Paduan Suara R. Paduan Suara 

R. Misdinar R. Misdinar 

Lavatory Lavatory 

Hall Entrance Hall Entrance 

Janitor Janitor 

Gudang Umum Gudang Umum 

Fasilitas Penunjang 

R. Praktek R. Kesehatan 

R. Kerja Poliklinik Pos Keamanan 
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R. Administrasi Area Parkir 

R.Farmasi - 

R.Tunggu - 

Lavatory - 

Janitor - 

R. Genset R. Genset 

Pos Keamanan Pos Keamanan 

Area Parkir Area Parkir 

Tabel 22 Penambahan Fasilitas pada Paroki St.Paulus Sendangguwo 

Sumber: Analisis Pribadi & PUMR &  ANALISIS PRIBADI 

c. Analisa Lingkungan Buatan 

Lingkungan buatan berupa bangunan di lokasi tapak seperti ruko, 

permukiman warga, dan supermarket. Lingkungan di sekitar 

tapak di dominasi oleh permukiman warga di karenakan tata guna 

lahan pada kec. Pedurungan adalah sebagai lahan 

permukimnan. 

 

Gambar 36 Lingkungan Buatan di sekitar tapak 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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d. Analisa Lingkungan Alami 

Pada lokasi sekitar tapak terdapat lingkungan alam yang berupa 

pepohohan yang di dominasi oleh pohon mahoni yang bertajuk 

lebar, sehingga menciptakan suasana yang teduh. 

Untuk bangunan baru yang terhalang oleh pohon di usahakan 

untuk tidak di tebang dan tetap di pertahankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37 Suasana Lingkungan alam di dalam tapak 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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e. Analisis S.W.O.T Redesain Gereja St.Paulus 

Helpful Harmful 

STRENGTH 

1. Terdapat lahan kosong 

yang masih luas yang 

dapat di gunakan 

sebagai lahan untuk 

bangunan baru. 

2. Bangunan gereja yang 

sekarang memiliki 

sejarah penting dari 

berdirinya Paroki 

Sendangguwo 

sehingga dapat tetap di 

pertahankan. 

WEAKNESS 

1. Bangunan gereja yang 

sekarang hanya dapat 

menampung 10% dari total 

umat yang terdaftar pada 

paroki dalam 1 kali misa. 

2. Tata bangunan pada tapak 

sudah tidak efektif karena 

adanya penambahan jalan 

baru. 

OPPORTUNITIES 

1. Memenuhi kebutuhan 

daya tampung umat. 

2. Penataan ulang 

bangunan di dalam 

tapak. 

3. Menata ulang sirkulasi 

di dalam tapak agar 

lebih baik. 

THREATS 

1. Penyesuaian dengan 

lingkungan di sekitarnya 

jika di tambahkan 

bangunan yang baru, 

karena dari segi citra 

arsitektural akan mencolok 

dari bangunan di 

lingkungan di sekitarnya 

yang di dominasi 

permukiman. 

 

 

 

 


