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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

 

7.1. Konsep Ruang dan Tata Ruang 

A. Bentuk Pola Ruang 

Pola ruang menentukan alur sirkulasi pada perancangan 

Redesain Gereja St.Paulus ini, bentuk pola yang akan digunakan 

pada fungsi utama bangunan yaitu pola radial dan linier yang 

dapat mendukung pada sirkulasi tapak. 

 

B. Bentuk Ruang 

1. Unsur Horisontal Pembentuk Ruang. 

 Adanya suatu pembentukan ruang terpisah dari sekitarnya 

yang dipertegas dengan pengolahan bidang dasar yang 

dinaikan dari permukaan, melalui pengolahan sisi-sisinya 

dengan suatu perubahan dalam bentuk, warna ataupun 

tekstur. 

a) Pengolahan ruang-ruang transisi dengan pengolahan 

perbedaan level 

b) lantai. 

c) Pengolahan bentuk dari unsur horisontal pembentuk 

ruang yang 

Gambar 39 Pola Radial 
Sumber : arsitektur bentuk, ruang, dan 

tatanan, Francis. D.K. Ching, hal.265 

Gambar 39 Pola Linier 
Sumber : arsitektur bentuk, ruang, dan tatanan, Francis. 

D.K. Ching, hal.265 
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d) memberi karakter khusus pada sifat ruang. 

e) Pengolahan bidang atas yang masiv untuk memberi 

kesan tertutup. 

2. Unsur Vertikal Pembentuk Ruang. 

a) Penggunaan unsur vertikal pembentuk ruang bidang 4 

bidang tertutup, untuk memberi kesan masiv, menjaga 

tingkat kesakralan serta untuk mewujudkan efek 

pencahayaan yang dramatis sebagai bentuk 

pengungkapan kasih Allah lewat unsur cahaya matahari. 

b) Penggunaan unsur vertikal pembentuk ruang berbentuk 

L atau U, untuk memberikan karakter keterbuakaan dan 

penyatuan dengan lingkungan, khususnya alam. 

c) Pengolahan unsur vertikal pembentuk ruang dengan 

unsur-unsur alam yaitu air dan vegetasi, sehingga ruang 

seolah-olah terbentuk dari unsur-unsur alam tanpa 

mempengaruhi tuntutan dari kualitas ruang. 

7.2. Konsep Pelingkup 

A. Penutup Atap 

Penutup atap yang dipakai menggunakan atap bitumen. 

Bitumen terbuat dari bubuk kertas, serat organik, resin dan 

aspal. 

a) Kelebihan 

• Warna bervariasi 

• Berat lebih ringan dibanding atap yang lain 

• Anti jamur dan pudar. 

b) Bersifat lentur dan tahan air 

• Kekurangan 

• Harga relatif mahal. 

• Proses pemasangan diperlukan tenaga ahli 

yang khusus. 
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Gambar 40 Penutup Atap Bitumen 

Sumber: keywordsuggest.org 

B. Pelingkup Dinding 

1. Bata Ekspose 

 

Gambar 41 Bata Ekspos 

Sumber : keywordsuggest.org 

a. Kelebihan :  

Bata ekspose memiliki keokohan yang tinggi, dengan 

menggunakan bata ekspose suhu didalam ruangan 

cenderung stabil dan jika dilihat bata ekspose memiliki 

nilai estetika. 

b. Kekurangan: 



77 
 

 

 

 

Kekurangan dari bata ekspose sendiri adalah harga 

yang relatif lebih mahal dari bata biasa, serta dalam 

pemasangan memerlukan kahlian khusus agar terlihat 

rapi, dan jika menggunakan bata ekspose sangat minim 

cahaya dan udara yang masuk kedalam bangunan. 

2. Dinding Batu 

 

Gambar 42 Batu Alam 

Sumber : keywordsuggest.org 

 

a. Kelebihan :  

Dinding batu memiliki kelebihan yaitu sangat kokoh dan 

memiliki nilai estetika dan dapat membuat suhu 

didalam ruang menjadi stabil. 

b. Kekurangan: 

Kekurangan dari dinding batu yaitu biaya yang mahal, 

minim potensi masuknya cahaya dan udara kedalam 

ruangan dan membutuhkan kerapian dalam 

memasangnya. 
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3. Dinding Roster 

 

Gambar 43 Dinding Roster 

Sumber : keywordsuggest.org 

 

a. Kelebihan :  

Dinding roster memiliki kelebihan yaitu nilai esteika 

yang ditimbulkan dari dinding roster dan dapat menjadi 

akses masuknya cahaya dan udara alami. 

b. Kekurangan: 

Dinding roster memiliki kekurangan  yaitu tingkat 

kekokohan yang rendah dan juga harus memiliki 

keahlian khusus untuk memasang dinding ini agar 

terlihat rapi. 
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C. Penutup Lantai 

1. Lantai Keramik 

 

Gambar 44 Lantai Keramik 

Sumber : keywordsuggest.org 

a) Kelebihan : 

• Daya tahan keramik tinggi 

• Keramik tidak menyerap air 

• Memiliki varian yang beragam 

b) Kekurangan : 

• Tekstur keras 

• Memiliki tekstur licin 

• Mudah pecah 

 

7.3. Konsep Struktur 

Konsep struktur dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan sistem 

struktur yang sesuai dengan kebutuhan dalam penerapan bangunan 

yang direncanakan.  

A. Struktur Pondasi 
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Dengan ketinggian bangunan utama yang relatif menengah, dan 

topografi tapak yang datar dan stabil alternatif pondasi yang akan 

digunakan dalam perancangan Redesain Gereja St.Paulus yaitu 

pondasi minipile. Sedangkan untuk bangunan dengan ketinggian 

rendah akan digunakan pondasi footplate. 

 

 

B. Struktur Pengisi 

1. Struktur Ruang 

Pola ruang dengan fleksibilitas yang tinggi membutuhkan 

sistem struktur yang ringan sebagai pemikul beban. Dalam 

perancangan struktur ruang yang akan digunakan yaitu 

gabungan struktur rangka dengan kolom dan balok sebagai 

pemikul beban merupakan alternatif struktur bagi bangunan 

yang direncanakan. 

 

Gambar 46 Pondasi Minipile 

Sumber : meykawidiy.blogspot.com 

Gambar 45 Pondasi Footplate 

Sumber : bangun-rumah.com 
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2. Plat Lantai 

Struktur lantai bertingkat pada bangunan membutuhkan 

sistem struktur yang rigid dan kuat karena adanya pola 

aktifitas pengunjung dan ruang untuk menampung kebutuhan 

besar yaitu plat beton bertulang konvensional. 

 

C. Struktur Atap 

Struktur atap pada bangunan merupakan pertimbangan dari 

bentang bangunan. Struktur yang digunakan adalah atap miring 

dengan rangka pipa baja. Tidak lepas dari ruang hijau akan 

 

 

Gambar 47 Struktur Rangka 
Sumber : madoraarumkahani.wordpress.com 

Gambar 48 PLat Beton Bertulang Konvensional 
Sumber : proyeksipil.blogspot..com 
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diterapkan dak beton guna meminimalisir panas matahari serta 

memberikan kesejukan pada bangunan. 

 

7.4. Konsep Utilitas dan ME 

A. Konsep Pencahayaan Ruang 

Pencahayaan ruang dalam perancangan bangunan 

menggunakan kombinasi antara pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan. Untuk pencahayaan alami akan digunakan 

sistem skylight dan bukaan karena intensitas cahaya yang 

didapat lebih banyak dan penghematan energi. Pencahayaan 

buatan bangunan diterapkan penerangan umum dan setempat, 

penerangan umum yang menyinari ruangan secara menyeluruh 

akan menggunakan lampu LED, sedangkan penerangan 

setempat yang menfokuskan pada satu titik area saja akan 

menggunakan lampu sorot LED, lampu halogen dan downlight. 

 

 

 

 

 

 

 

Pencahayaan alami menjadi 

keharusan utama dalam bangunan Gereja karena bertujuan sebagai 

Gambar 50 Dak Beton 
Sumber : roofasured.co.uk 

Gambar 50 Rangka Pipa Baja 
Sumber : konstruksibesibaja.com 

Gambar 52 Lampu 
Downlight 

Sumber : alibaba.com 

Gambar 52 lampu LED 
Sumber : 

pusatexplosionproof.blogspot.com 



83 
 

 

 

 

spiritualitas Tuhan hadir di dalam setiap perayaan ibadat, maka 

penggunaan kaca patri dapat mendukung tujuan tersebut. 

 

Gambar 53 Pencahyaa alami pada Gereja St.Athanasius Semarang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

B. Konsep Penghawaan Ruang 

Penghawaan dalam ruang akan diterapkan penghawaan alami 

dan buatan. Penghawan buatan akan lebih dominan pada 

bangunan utama dan keskretariatan, sistem penghawaan pada 

ruangan ini menggunakan sistem penghawaan aktif berupa AC 

(Air Conditioning) dengan sistem terpusat dan split. Untuk ruang 

lain seperti aula dan lain-lain menggunakan penghawaan alami 

seperti dinding bernafas dan roster. Sedangkan untuk ruang 

dapur, pantry, dan kamar mandi yang menhasilkan bau dan asap 

akan menerapkan sistem Exhaust Fan. 

 

Gambar 54 AC Split Ruangan ( Stand) 

Sumber: Midea.com 
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C. Konsep Sistem Air Bersih 

Sistem air bersih pada bangunan yang direncanakan akan 

diterapkan melalui bagan berikut:  

 

  

 

D. Konsep Sistem Air Kotor 

Sistem Air kotor pada bangunan yang direncanakan akan 

diterapkan melalui bagan berikut:  

 

Gambar 56 Konsep Sistem Air Kotor 

Sumber : Analisis pribadi 

Gambar 55 Konsep Sistem Air Bersih 
Sumber : Analisis pribadi 
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E. Konsep Pemanfaatan Air Hujan 

Pemanfaatan air hujan akan digunakan sebagai penunjang 

kegiatan servis non konsumsi, sistem pemanfaatan air hujan 

akan diterapkan melalui bagan berikut: 

F. Konsep Sistem Elektrikal 

Perencanaan instalasi listrik harus memberikan rasa aman bagi 

para pengguna bangunan. Hal tersebut diwujudkan dengan 

perletakan kabel-kabel listrik pada bangunan menggunakan 

sistem talang pada langit-langit. Selain memberikan rasa aman, 

perletakan kabel di lanngit-langit berfungsi untuk menghindari 

kerusakan. Sistem elektrikal akan diterapkan melalui bagan 

berikut:  

 

 

Gambar 57 Konsep Sistem Pemanfaatan Air Hujan 
Sumber : Analisis pribadi 

Gambar 58 Konsep Sistem Elektrikal 
Sumber : Analisis pribadi 
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G. Konsep Sistem Keamanan 

Penerapan sistem keamanan pada bangunan akan ditrapkan 

pengamanan aktif dan pasif. Pengamanan aktif menggunakan 

security yaitu berupa jasa manusia untuk menjaga keamanan 

bangunan maupun area luar bangunan, metal detector akan 

diterapkan pada area entrance. Sedangkan pengamanan pasif 

pada bangunan menggunakan CCTV. 

 

 

 

 

 

 

 

H. Konsep Sistem Kebakaran 

Penerapan sistem perlindungan kebakaran yang mencakup 

Preventif dengan detector suhu dan asap, Represif 

menggunakan air dan bahan kimia berupa sprinkler, hidran, dan 

apar. konsep sistem kebakaran akan diterapkan pada dalam 

bangunan dan diluar bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 59 CCTV 
Sumber : bca-bd.com 

Gambar 61 Hydrant 
Sumber : 

planningnews.blogspot.com 

Gambar 62 Sprinkler 
Sumber : cgtrader.com 

Gambar 60 APAR 
Sumber : 

radio.acpcstore.com 
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I. Konsep Transportasi 

Penerapan transportasi pada bangunan untuk umat, khususnya 

yang lansia adalah travelator. Penggunaan tangga juga dipakai 

sebagai standar akses pada bangunan. 

 

J. Konsep Teknologi 

Teknologi yang di perlukan agar dapat membantu dalam proses 

peribadatan, antara lain: 

• Proyektor LCD 

Penggunaan proyektor LCD sebagai media alat bantu untuk 

menampilkan beragam tulisan, meliputi: Pewartaan sabda, 

Penanyangan LIVE ibadah, dsb. 

 

 

 

 

Gambar 64 Tangga Outdoor 
Sumber: keysuggest.org Gambar 64 Travelator 

Sumber : 3drivers.com 

Gambar 66 Penggunaan Proyektor 
pada Gereja Karangpanas 
Sumber: Dokumen Paroki 

Karangpanas 

Gambar 65 Proyektor 
Sumber: Alibaba.com 


