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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Fenomena kemunculan Krematorium dan Rumah duka di pusat Kota Jakarta 

seperti Krematorium Grand Heaven, Rumah duka Heaven dan Funeral Home 

St.Carolus hal ini juga berulang di kota-kota di dunia seperti Seoul Crematorium di 

Seoul, Korea, Fong Shing Funerral di Hongkong. Fenomena ini terjadi akibat dari 

perkembagan kota yang semakin pesat, berdampak pada aspek mobilitas yang 

semakin tinggi dan harga tanah yang semakin naik.  

Kota Semarang saat ini sudah memiliki beberapa krematorium, rumah 

duka dan kolombarium, lokasi dari fasilitas duka tersebut terpisah dengan jarak 

yang berjauhan. Lokasi yang saling berjauhan meyebabkan kesulitan akomodasi 

keluarga yang berduka dan pelayat. Di Kota Semarang keluarga yang berduka 

menggunakan Voorijder dan iring-iringan untuk mengantarkan jenazah ke 

krematorium atau tempat pemakaman, hal ini mengganggu pengguna jalan karena 

menumbulkan kemacetan. Beberapa fenomena di atas semakin membuktikan 

bahwa perkembangan krematorium di pusat kota tidak dapat terelakan.  

Berdasarkan data Jumlah penduduk 1Kemendagri No.56-2016 Kota 

Semarang merupakan kota terbesar ke-6 di Indonesia, kepadatan penduduk kota 

semarang mempengaruhi tingkat kematian penduduk dan kebutuhan akan 

mobilitas yang tinggi (Kemendagri, 2016).2Berdasarkan BPS tingkat kematian di 

Kota Semarang sebesar 6.98% dari total penduduk Kota Semarang 

                                                             
1 Komparasi Data Jumlah penduduk Indonesia No.56-2016, diakses dari www.kemendagri.go.id, 
dan Data Sensus Penduduk tahun 2015 yang diakses dari www.bps.go.id oleh 
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk pada 
tanggal 18 Maret 2019 pukul 11.42 
2 Table Indikator Perkembangan penduduk Kota Semarang diakses dari 
https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2016/02/04/70/indikator-perkembangan-penduduk-kota-

semarang-2010---2016.html pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 10.31 

http://www.kemendagri.go.id/
http://www.bps.go.id/
https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2016/02/04/70/indikator-perkembangan-penduduk-kota-semarang-2010---2016.html
https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2016/02/04/70/indikator-perkembangan-penduduk-kota-semarang-2010---2016.html
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1.602,717(Semarang, 2010), dari data tersebut 11.218 penduduk Kota Semarang 

setiap tahunnya meninggal dunia. Di Indonesia 4 agama (Katolik, Hindu, Budha, 

Konghucu) mengijinkan proses kremasi. Proses Kremasi dianggap menjadi solusi 

praktis dikarenakan tidak memakan tempat dan menghemat biaya pemakaman. 

Kondisi tingkat kematian penduduk Kota Semarang yang tinggi serta agama yang 

mengijinkan dilakukan proses kremasi semakin memicu trend dilakukan proses 

kremasi di kalangan masyarakat. 

Krematorium merupakan sebuah tempat yang menyediakan fasilitas 

kremasi, fasilitas kremasi ini berhubungan dengan fasilitas kematian lainnya 

seperti rumah duka sebagai tempat persemanyaman dan kolombarium sebagai 

tempat penyimpanan abu. Bangunan pelayanan kematian selalu berkaitan dengan 

makna kematian. 

Bangunan krematorium, persemayaman dan kolombarium yang ada di 

kota Semarang saat ini memiliki kesan yang menyeramkan dikarenakan bangunan 

yang tua dan tidak terawat. Bangunan krematorium juga tidak memikirkan 

keindahan desain bangunan hanya mempertimbangkan fungsional dari rumah 

kremasi. Masyarakat urban saat ini sudah mulai peka akan pentingnya desain 

dimana kenyamanan dan suasana ruang yang tercipta menjadi sebuah daya tarik. 

Desain krematorium yang memiliki makna dan dikermas secara kekinian dapat 

menghilangkan kesan negatif yang selama ini melekat pada sebuah bangunan 

krematorium. 

Masyarakat urban juga peka terhadap lingkungan, dengan kemajuan 

tekologi Green Building dan penggunaan teknologi terbaru dapat menghemat 

penggunaan energi pada bangunan krematorium dan berguna untuk kesehatan 
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pengguna serta menjadi ciri khas tersendiri dari bangunan krematorium. 3Kota 

Semarang belum ada bangunan yang tersertifikat Green Building, Kota Semarang 

baru akan melauncing peraturan Green Building pada bulan Juni 2019 dan 

sebagai kota ke-3 di Indonesia yang akan menerapkan peraturan Green Building 

di Indonesi(IAI, 2018), maka keberadaan sebuah bangunan krematorium di Kota 

Semarang dapat menjadi pencetus gerakan bangunan Green Building di Kota 

Semarang.   

Kebutuhan mobilitas, bangunan yang bermakna dan kekinian dengan teknologi 

yang terbaru yang ramah lingkungan semakin memperkuat kebutuhan 

krematorium kekinian dengan kelengkapan fasilitas. 

1.2. Pernyataan masalah Desain 

Berikut adalah peryataan masalah desain dalam perancangan bangunan 

krematorium: 

 Bagaimana menampilkan kesan kekinian terhadap ruang dan bentuk untuk 

menghilangkan kesan negatif pada bangunan krematorium? 

 Bagaimana merancang sistem Green Building terkait dengan fungsi 

bangunan krematorium? 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Jateng, Semarang Kota Ketiga yang Terapkan Green Building”, 
Unika News diakses dari  http://news.unika.ac.id/2018/03/semarang-kota-ketiga-di-indonesia-
terapkan-green-building/ pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 10.46 
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1.3. Tujuan  

Tujuan dari proyek ini adalah memberikan sebuah alternatif desain kompleks 

krematorium dengan fasilitas pelayanan kematian terlengkap dengan penggunaan 

teknologi dan desain terbaru yang ramah lingkungan di Kota Semarang. 

1.4. Manfaat  

Bagi pengembang desain  

 Menjadikan kompleks krematorium sebagai kompleks pelayanan kedukaan 

dengan penataan secara vertikal dan penyediaan fasilitas terlengkap 

dengan teknologi terbaru yang ramah lingkungan pertama di Kota 

Semarang. 

Bagi Masyarakat 

 Menjadi alternatif rumah duka dan pelayanan kematian dengan fasilitas 

terlengkap di Kota Semarang 

Bagi Pemerintah 

 Manambah fasilitas pelayanan kematian baru dengan fasilitas terlengkap 

di Kota Semarang 

 

1.5. Sistematika Pembahasan  

BAB I. PENDAHULUAN  

Bab ini beisi hal-hal yang mendasar yang digunakan sebagai pengantar untuk 

mengenalkan dari materi Landasan Teori Arsitektur. Seperti Latar belakang, 

masalah desain, tujuan dan manfaat serta sistematika pembahasan.  
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BAB II. GAMBARAN UMUM  

Membahas mengenai gambaran umum fungsi proyek, lokasi dan tapak, keadaan 

lingkungan tapak dan social budaya sekitar lokasi tapak proyek. 

BAB III. PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Pada bab ini pembahasan pemrograman arsitrktur merupakan hasil dari analisa 

kegiatan, pelaku, dan ruang yang terdapat dalam bangunan. Pemrogrman tersebut 

digambarkan melalui program ruang, besaran ruang yang akan menjadi landasan 

dalam perancangan. 

BAB IV. ANALISIS MASALAH  

Bab ini mengkaji secara komperhansif mengenai analisa permasalahan pada 

bangunan dan lingkungan sesuai dengan kondisi fakktual yang ada. Pada bab ini 

juga mencakup fokus permasalahan desain yang menjadi dasar dalam seluruh 

analisa.  

BAB V. LANDASAN TEORITIK  

Bab ini berisi uraian berbagai teori yang akan digunakan dan menjadi acuan dasar 

dalam pemecahan masalah desain berdasarkan pernyataan masalah desain yang 

telah ditetapkan. 

BAB VI. PENDEKATAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisikan sikap dalam pemecahan masalah berdasar pada 

pernyataan masalah desain yang telah ditetapkan. 
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BAB VII. LANDASAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi konsep perencanaan sebagai landasan dalam proses perancangan 

arsitektur. Meliputi konsep bentuk, ruang dan tata ruang, keruangan, pelingkup, 

struktur, utilitas dan teknologi pada bangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


