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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu, jumlah umat katolik, khususnya pada kawasan 

perumahan di Kota Semarang semakin meningkat. Peningkatan ini diiringi 

dengan tingginya kebutuhan pengembangan bangunan Gereja. Peningkatan 

jumlah umat dan kebutuhan pembangunan tersebut dapat dilihat melalui data 

daftar Paroki/Kuasi Paroki/Paroki Administratif/Stasi per tahun 2017 di 

Keuskupan Agung Semarang, khususnya di Kevikepan Semarang saat ini, 

terdapat 26 Paroki, 1 Kuasi, 2 Paroki Administratif dan 5 Stasi(Semarang, 2017). 

Jumlah Paroki-Stasi ini belum memadai untuk menampung jumlah umat Katolik 

di Semarang.  Peningkatan ini dapat dilihat melalui sensus data jumlah umat 

Katolik dari akhir tahun 2016-2017, yang mengalami peningkatan sebesar 

5.67%.(Semarang, 2016) 

 Meningkatnya jumlah umat Katolik, tentu menuntut adanya pembangunan 

dan pengembangan Gereja baru. Sama halnya dengan fenomena yang ditemui 

pada kawasan perumahan. Tuntutan pembangunan dan perluasan fasos fasum 

terhadap pihak pengembang harus dipenuhi dengan prosentase 60% 

berdasarkan perda PSU. Sehingga perluasan Gereja dalam hal ini termasuk 

fasos pada kawasan perumahan pun perlu diperhatikan. 

Fenomena  yang muncul pada pembangunan Gereja Katolik setelah Konsili 

Vatikan II adalah mengalami pemudaran akan ekspresi atau penampilan yang 

sakral dalam perancangan tampilan bangunan Gereja Katolik modern, yang 

disebabkan karena adanya tujuan non sakral lain. (Salura, Fauzy, & Trisno, 

2015)Harus diakui bahwa dengan munculnya aliran arsitektur modern, 

pembangunan Gereja pada masa kini pun terpengaruh dengan aliran tersebut, 

dimana prinsip dari aliran arsitektur tersebut adalah keutamaan pada fungsi dan 

bentuk sehingga makna, simbol dan tanda-tanda sakralitas pada Gereja mulai 

memudar.  

Fenomena lain yang muncul pada pembangunan Gereja Katolik saat ini 

adalah kondisi bangunan Gereja yang mulai tidak memperhatikan lingkungan 

hidup. Gereja pada saat ini sudah mulai banyak menggunakan AC sebagai alat 

bantu penyegaran ruangnya. Dari segi kenyamanan umat pada saat misa 
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berlangsung memang terselesaikan dengan solusi penggunaan AC, namun 

masalah kesehatan bangunan dan lingkungan sekitar tidak dapat terselesaikan. 

Semakin maraknya penggunaan AC pada ruang ibadat Gereja tentu memberikan 

kontribusi yang buruk terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.  

Berdasarkan fenomena dan fakta yang muncul seperti pada uraian diatas, 

maka perlu dirancang sebuah kompleks bangunan Gereja Paroki yang mampu 

menerapkan desain berdasarkan pada prinsip-prinsip Arsitektur Simbolisme yang 

mampu mengaitkan antara relasi simbolisme liturgi dengan fungsi ruang dan 

bentuk pada Gereja Katolik, serta prinsip-prinsip Arsitektur Green Building pada 

kinerja penghawaan alami dalam ruang, sehingga bentuk dari sebuah bangunan 

Gereja Katolik selain mencerminkan simbol-simbol Kristiani namun juga dapat 

menyatu dengan alam dan lingkungan disekitarnya. Untuk menangani tata ruang 

luar sebuah Gereja pada kawasan perumahan, tentu perlu diterapkan prinsip-

prinsip tata ruang yang seimbang pada kawasan perumahan.  

1.2 Isu 

Berdasarkan fenomena dan fakta yang telah dipaparkan pada latar belakang, 

berikut adalah aspek-aspek yang menjadi isu dalam perancangan Kompleks 

Bangunan Gereja Paroki  pada Kawasan Perumahan: 

a. Aspek makna pragmatik terkait dengan kegiatan liturgi yang berlangsung 

didalamnya 

b. Aspek makna eksistensial terkait dengan keberadaan bangunan Gereja 

terhadap lingkungan di sekitarnya 

c. Aspek lingkungan terkait dengan penataan ruang luar yang ideal bagi sebuah 

bangunan Gereja Paroki 

1.3 Pernyataan Masalah Desain 

a. Bagaimana menampilkan makna pragmatik terhadap fungsi dan tatanan 

ruang pada Gereja Katolik? 

b. Bagaimana menampilkan makna eksistensial dari Keluarga Kudus Yesus 

Maria Yosef terhadap ruang dan bentuk dengan memperhatikan kenyamanan 

thermal didalamnya? 

c. Bagaimana merancang bentuk arsitektur dan tata ruang luar yang ideal 

mampu menampilkan eksistensi dari sebuah Gereja Katolik yang berada di 

kawasan perumahan?  



4 
 
 

1.4 Kajian Pustaka 

Dalam perancangan Kompleks bangunan Gereja Paroki di Kota Semarang, 

terdapat muatan kajian pustaka yang sebelumnya telah diterbitkan sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Ringkasan Kajian Hasil Karya Sebelumnya 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

No Nama 
Penyusun 

Judul Karya Jenis Publikasi 
(Jurnal, Tugas 
Akhir, Buku, 
Majalah, 
Prosiding dan 
lain-lain) 

Nama Jurnal/Buku, 
Tahun, Volume, 
Nama Penerbit, 
Kota 

Keterngan (Isu, 
masalah desain, teori 
yang digunakan, 
pendekatan dan lain-
lain) 

1. Dr. 
Purnama 
Salura, 
Dr. Bachtiar 
Fauzy, 
Rudy Trisno 

Relasi Liturgi 
Dengan 
Ekspresi 
Bentuk Sakral 
Arsitektur 
Gereja Katolik 

Proposal 
Penelitian 
Hibah Pasca 
Sarjana 

Relasi Liturgi 
Dengan Ekspresi 
Bentuk Sakral 
Arsitektur Gereja 
Katolik. 
Universitas Katolik 
Parahyangan. 
Bandung.  

 Isu: Memudarnya 
sakralitas bentuk 
pada bangunan 
Gereja Katolik 

 Teori Konsep 
Sakralitas Bentuk 
dan Sakralitas 
Fungsi 

2.  Anselmus 
Adhyasa 
Yudhantama 
(12.11.0026) 

Kompleks 
Gereja 
Katholik  
Paroki Mijen 

Tugas Akhir Kompleks Gereja 
Katholik  
Paroki Mijen. 
Universitas Katolik 
Soegijapranata. 
Semarang. 

 Isu: Penyediaan 
bangunan Gereja 
untuk 
perkembangan 
jumlah umat yang 
semakin 
meningkat 

3.  Augi Sekatia Nilai Predicted 
Mean Vote 
(PMV) pada 
Bangunan 
Gereja 
Katedral 
dengan 
Sistem 
Perkondisian 
Udara 
Campuran  

Seminar 
Nasional 

Nilai Predicted 
Mean Vote (PMV) 
pada Bangunan 
dengan Sistem 
Perkondisian 
Udara Campuran. 
Universitas 
Diponegoro. 
Semarang.  

 Isu : Semakin 
maraknya 
penggunaan AC 
sebagai alat 
bantu 
penyegaran 
udara pada 
bangunan Gereja 

 Teori 
Kenyamanan 
Thermal 

 

Penelitian di atas memiliki fokus kajian yang berbeda-beda namun secara 

umum membahas mengenai Arsitektur Gereja Katolik yang ideal beserta dengan 

pengelolaannya yang optimal.  

Aspek kebaharuan dari Kompleks Bangunan Gereja Paroki  pada Kawasan 

Perumahan ini adalah berfokus pada makna, kenyamanan thermal dan 

penataan ruang luar pada Gereja di kawasan perumahan. Pendekatan yang 

digunakan pada penelitian ini mencakup Pendekatan Simbolisme, Pendekatan 

Green Building dan Teori Arsitektur Ruang Luar. Pembangunan Gereja di 

kawasan perumahan perlu memberikan perhatian khusus pada penataan ruang 
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luarnya, khususnya pada sistem sirkulasi dan aksesibilitas serta sistem 

enclosure/pemagaran ruang luar.  

1.5 Tujuan dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan  

Menciptakan sebuah perancangan kompleks bangunan Gereja Paroki dengan 

fasilitas pastoran, pastoral, ruang ibadat bagi umat, Romo dan dewan Paroki.  

1.5.2 Manfaat 

a. Akademik 

 Memberikan wawasan pengetahuan mengenai perancangan kompleks 

bangunan Gereja Katolik dengan pendekatan Arsitektur Simbolis, Arsitektur 

Green Building dan Teori Arsitektur Tata Ruang Luar. 

b. Praktis 

 Bagi Gereja Katolik 

 Memberikan masukan mengenai bangunan Gereja yang mampu menjaga 

makna, simbolisme liturgy serta keutuhan lingkungan khususnya melalui 

pembangunan yang mengacu pada prinsip-prinsip Arsitektur Simbolis, 

Arsitektur Green Building dan Teori Arsitektur Ruang Luar. 

 Bagi Masyarakat 

 Menghasilkan perancangan Gereja yang memperhatikan kesehatan dan 

kenyamanan umat sehingga umat lebih khusyuk dan fokus dalam mengikuti 

misa. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dari perancangan Kompleks Bangunan Gereja Paroki 

ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I menguraikan mengenai latar belakang fungsi bangunan, latar 

belakang wilayah dan latar belakang masalah serta fenomena-fenomena yang 

terjadi seputar bangunan Gereja Katolik beserta dengan fakta yang mendukung, 

uraian tentang isu pernyataan masalah, tujuan dan manfaat perancangan.  

BAB II GAMBARAN UMUM 

Pada BAB II memuat mengenai gambaran umum fungsi bangunan, gambaran 

umum lokasi dan gambaran umum tapak. Pada bab ini memuat uraian tentang 

kondisi lingkungan alami, buatan dan masyarakat sekitar.  
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BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Pada BAB III memuat analisis terkait fungsi bangunan, analisis tapak, analisis 

lingkungan buatan, analisis lingkungan alami. Pada bab ini juga diuraikan 

mengenai kapasitas dan karakteristik penghuni bangunan, jam operasional 

bangunan, kebutuhan luas bangunan.  

BAB IV PENELUSURAN MASALAH 

Pada BAB IV memuat tentang analisis untuk menentukan masalah arsitektural 

dengan kondisi sesuai kenyataannya. Masalah ditentukan berdasarkan kondisi 

yang sedang terjadi saat ini. Kondisi yang sedang terjadi atau kondisi faktual ini 

dinyatakan pada aspek potensi dan kendala.  

BAB V KAJIAN TEORI 

Pada BAB V memuat landasan serta tahap-tahap dalam pemecahan masalah 

desain melalui teori-teori yang mendukung. Teori yang disajikan tidak mengulas 

secara umum, namun langsung secara spesifik mengarah pada masalah yang 

akan diselesaikan.  

BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Pada BAB VI memuat tentang penetapan pendekatan perancangan sebagai 

dasar tema dalam pengembangan rancangan. Pendekatan yang digunakan 

merupakan pendekatan yang mampu menjawab permasalahan desain dan 

permasalahan dominan.  

BAB VII KONSEP DESAIN 

Pada BAB VII berisi tentang pengambilan sikap terhadap projek Kompleks 

Bangunan Gereja Paroki di Kawasan Perumahan. Pengambilan sikap ini 

melandasi dalam perancangan tata ruang, bentuk, struktur, bahan, fasad, tata 

ruang tapak dan utilitas bangunan.  

BAB VIII STRATEGI DESAIN 

Pada BAB VIII berisi mengenai rencana atau strategi desain dalam pemecahan 

permasalahan desain dan permasalahan dominan. Pada bab ini 

menggambarkan skema dan tahap-tahap dalam pemecahan masalah desain dan 

masalah dominan.  

DAFTAR PUSTAKA 


