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BAB 4. PENELUSURAN MASALAH 

4.1 Kajian Komprehensif 

4.1.1 Potensi 

1. Berada dekat areal sawah dan sangat memungkinkan untuk dilakukan 

pengembangan lahan ke areal sawah sehingga dapat memperluas elemen-

elemen tata ruang luar. 

2. Berada dekat areal sawah sehingga jauh dari efek keramaian, hal ini 

menguntungkan untuk membangung kesan sakral, khusuk dan tenang dalam 

Gereja.  

3. Letak tapak dekat dengan perumahan warga atau lingkungan umat sehingga 

memudahkan akses untuk umat lingkungan setempat 

4. Letak tapak yang dekat dengan perumahan warga memiliki potensi untuk 

pengembangan jumlah umat 

5. Memiliki fasilitas yang memadai seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, dan 

jaringan telekomunikasi  

6. Tapak merupakan lahan tak berkontur sehingga lebih mempermudah akses 

masuk bagi umat lansia maupun penyandang disabilitas 

7. Tanah pada daerah Plamongan Indah belum pernah mengalami settle down 

atau penurunan tanah sehingga memiliki potensi untuk fill tanah.  

4.1.2 Kendala 

1. Tapak jauh dari jalan utama dan tidak terjangkau oleh jaringan urban sehingga 

untuk menuju lokasi ini diperlukan akses berupa kendaraan pribadi ataupun 

ojek online. 

2. Berada di kawasan perumahan sehingga harus benar-benar memperhatikan 

bagaimana dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan sekitar (kemacetan, 

kebisingan) 

3. Berada di kawasan perumahan warga sehingga harus memperhitungkan alat-

alat bantu pembangunan yang memasuki kawasan perumahan 

4. Dalam menampilkan eksisting bangunan memiliki kendala karena disekelilingi 

oleh perumahan warga sehingga diperlukan penanda khusus yang 

menunjukkan arah menuju Gereja 
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5. Peletakkan Gereja yang sangat berdekatan dengan perumahan warga, 

dibutuhkan batas yang jelas antara Gereja dengan perumahan warga, hal ini 

terkait dengan lahan parkir, sehingga tidak mengganggu kenyamanan warga 

sekitar. 

6. Akses keluar masuk bangunan berupa jalan perumahan yang kecil berpotensi 

untuk menimbulkan kemacetan 

7. Tanah termasuk tanah lunak, serta di kedalaman lebih dari 20m belum 

ditemukan tanah keras. 

4.2 Pernyataan Isu 

4.2.1 Pragmatik 

Merencanakan ruang dalam Gereja yang sesuai dengan kegiatan atau prosesi 

liturgi yang berlangsung didalamnya dan ruangan yang mampu menampilkan 

suasana sakral melalui hirarki dan orientasi 

4.2.2 Eksistensial 

Merancang ruang dan bentuk yang menampilkan eksistensi dari sosok Keluarga 

Kudus (Yesus Maria dan Yosef) sekaligus merespon iklim sekitar bangunan 

khususnya dalam hal kenyamanan thermal. 

4.2.3 Lingkungan 

Merancang tata ruang luar Gereja yang ideal serta merancang sirkulasi yang 

ideal pada kawasan perumahan sehingga tidak menimbulkan kemacetan serta 

pencapaian yang ideal baik bagi pejalan kaki, kendaraan serta sirkulasi khusus 

bagi penyandang disabilitas. 

4.3 Analisa Komprehensif 

4.3.1 Permasalahan Arsitektur 

1. Fungsi  

Sebuah Gereja dapat dikatakan sebagai Gereja Paroki apabila didalamnya 

memiliki 3 fasilitas utama yaitu fasilitas peribadatan, pastoran  dan pastoral. 

Fasilitas peribadatan merupakan fasilitas yang didominasi oleh prosesi-prosesi 

terkait dengan liturgi. Prosesi liturgi diwarnai oleh makna-makna pragmatis 

yang dapat ditampilkan melalui tatanan dan susunan ruang dalam Gereja.  

Fasilitas pastoran merupakan fasilitas yang didalamnya berlangsung 

kegiatan dengan fungsi hunian yang sifatnya profan dan memiliki tuntutan 

privasi yang tinggi. Fasilitas pastoral merupakan fasilitas yang didalamnya 
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berlangsung kegiatan sosial, administrative dan lebih terhubung dengan 

publik.  

Perbedaan fungsi, kegiatan dan sifat ruang dalam fasilitas 

peribadatan, pastoran dan pastoral berpengaruh terhadap perencanaan 

kompleks bangunan Gereja Paroki. Perhatian utama pada projek ini adalah 

pada makna pragmatis yang dapat ditampilkan dan diwujudkan pada 

ruang dalam Gereja, baik itu berupa hirarki, orientasi dan suasana ruang.   

2. Tatanan ruang dan bentuk 

Panti Umat ditata sedemikian rupa berupa deretan bangku berisi 6-10 orang 

dan jarak antar kursi minimal 90cm. Kursi pada Panti Umat juga dilengkapi 

dengan tempat berlutut. Kondisi dan bentuk kursi serta jaraknya yang 

sedemikian tersebut tentu kurang leluasa bagi para penyandang disabilitas. 

Seorang dengan penyandang disabilitas membutuhkan ruang gerak yang 

lebih luas.  

Hal ini mempengaruhi perencanaan pada tata ruang pada panti umat. 

Perhatian pada projek ini terkait dengan permasalahan diatas adalah dengan 

memperhatikan mengenai sirkulasi bagi penyandang disabilitas di dalam 

ruang dan kemudahan pencapaian bagi penyandang disabilitas.  

3. Citra arsitektural 

Gereja pada kawasan perumahan Plamongan Indah ini didirikan di bawah 

nama pelindung Yesus Maria dan Yosef. Yesus Maria dan Yosef merupakan 

Keluarga Kudus yang menjadi patron ideal bagi keluarga Katolik saat ini. Citra 

arsitektural yang ditekankan dalam bangunan Gereja ini berkaitan dengan 

menampilkan semangat Keluarga Kudus dalam hal ini adalah keakraban, 

keintiman dan keramahan yang diwujudkan dalam ruang dan bentuk.  

Hal ini mempengaruhi perencanaan suatu bangunan. Pada umumnya 

simbolisasi/citra Yesus Maria Yosef pada bangunan Gereja hanya 

ditampilkan melalui lukisan dan patung.  Namun pada projek ini, simbolisasi 

tersebut akan diwujudkan melalui ruang dan bentuk massa bangunan. 

Maka simbolisasi dalam makna pragmatis dan eksistensial dalam 

perencanaan ruang dan bentuk harus menjadi perhatian utama dalam projek 

ini. 
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4.3.2 Permasalahan Bangunan 

1. Sistem Struktur 

Berdasarkan grafik sondir yang diperoleh, menunjukkan di kedalaman ±2m 

terdapat tanah keras dengan daya dukung tanah tinggi. Grafik sondir tersebut 

juga menunjukkan terdapat tanah keras lagi di kedalaman ±20m, sehingga 

dihasilkan 2 rekomendasi pondasi yaitu pondasi minipile dan footplat.  

Letak tapak yang berada di kawasan perumahan tentu menjadi 

permasalahan dikarenakan untuk pemasangan pondasi besar berupa miipile, 

perlu alat pemasang pondasi  yang cukup besar dan pada saat pemasangan 

akan menimbulkan getaran bagi perumahan sekitarnya.  

Hal ini berpengaruh terhadap pemilihan sistem struktur yang tepat 

digunakan pada bangunan Gereja. Oleh karena itu pada projek ini 

memperhatikan secara khusus mengenai pondasi yang dapat diterapkan di 

kawasan perumahan dengan karakteristik tanah lunak.   

2. Sistem Akustik 

Akustik merupakan salah satu aspek vital dalam sebuah kegiatan prosesi 

liturgi. Aspek akustik dalam sebuah Gereja harus dirancang untuk menunjang 

kegiatan speech (pembacaan injil, pembacaan sabda, kotbah serta nyanyian 

koor) didalamnya.  

Hal ini mempengaruhi perencanaan suatu bangunan. Idealnya 

sebuah bangunan Gereja dituntut untuk mampu memanfaatkan penghawaan 

alami. Penghawaan alami ini diperoleh dari bukaan-bukaan yang dapat 

memasukkan aliran angin ke dalam bangunan.  

Namun dengan adanya bukaan yang terlalu banyak, ternyata juga 

berpengaruh terhadap kualitas akustik yang dihasilkan. Sebuah ruang Gereja 

apabila hanya fokus dalam memasukkan angin ke dalam bangunan saja tanpa 

memperhatikan dampaknya terhadap kualitas akustik yang dihasilkan, maka 

akan menghasilkan cacat akustik. Semakin banyak bukaan dalam sebuah 

ruang Gereja, maka makin banyak pula suara yang akan dialirkan ke luar 

ruangan. Sehingga akustik pada ruang dalam Gereja tidak tercapai. Perhatian 

khusus pada projek ini adalah mengenai sistem akustik dalam ruang Gereja 

meliputi material serap, layout tata ruang dan proporsi bukaan.  

3. Sistem Pencahayaan 

Pencahayaan dalam Gereja dapat diperoleh melalui pencahayaan buatan dan 

pencahayaan alami. Intensitas besar kecilnya cahaya dapat berpengaruh 
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pada suasana kesakralan yang ditimbulkan. Ruang-ruang tertentu yang 

membutuhkan suasana kesakralan dan keintiman tinggi ditandai dengan 

semakin kecilnya intensitas cahaya. Idealnya, bangunan harus dapat 

memanfaatkan pencahayaan alami.  

Hal ini berpengaruh terhadap perencanaan sistem pencahayaan 

suatu bangunan. Oleh karena itu pengaruh sistem pencahayaan alami 

terhadap suasana kesakralan pada ruang Gereja menjadi perhatian dalam 

projek ini. 

4. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan alami yang optimal dalam sebuah bangunan Gereja 

dapat tercapai tidak hanya dipengaruhi oleh luas dan dimensi bukaan saja 

namun juga dipengaruhi bagaimana bentuk massa bangunan tersebut serta 

layout ruang dari bangunan tersebut.  

Bangunan Gereja Yesus Maria Yosef menekankan bentuk massa 

bangunan dan layout yang mampu menampilkan semangat Keluarga Kudus 

didalamnya. Hal ini dikarenakan Gereja ini berada dibawah nama pelindung 

Keluarga Kudus.   

Hal ini mempengaruhi perencanaan wujud layout ruang dan bentuk 

bangunan Gereja yang di satu sisi dapat merespon iklim terkait 

kenyamanan thermal dan penghawaan alami, serta di sisi lain mampu 

mencerminkan semangat Keluarga Kudus. Semangat yang ditampilkan 

berupa keakraban, keintiman serta keramahan.  

4.3.3 Permasalahan Konteks Lingkungan 

1. Tata Ruang Luar 

Bangunan Gereja merupakan sebuah bangunan dengan fungsi peribadatan 

yang memiliki ketinggian bangunan cukup tinggi. Ketinggian bangunan 

dengan fungsi Gereja ini memiliki perhatian khusus terkait dengan 

keseimbangan antara tinggi bangunan dan ruang disekitarnya.  

Hal ini berpengaruh dalam perencanaan tata ruang luar pada Gereja. 

Perhatian utama pada projek ini adalah merancang sebuah bangunan Gereja 

di kawasan perumahan namun tetap menjaga keseimbangan antara tinggi 

bangunan dengan ruang disekitarnnya melalui kaidah dari Yoshinobu 

Ashihara D/H=1 (seimbang).  
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2. Sirkulasi 

Bangunan Gereja pada umumnya didukung dengan sirkulasi yang lancar serta 

lahan parkir yang memadai bagi umat. Lahan parkir khusus disediakan agar 

kendaraan pribadi umat tidak menjadi beban lingkungan atau gangguan bagi 

masyarakat sekitar. Sirkulasi keluar masuk serta pencapaian menuju Gereja 

perlu diperhitungkan karena lokasi berada di kawasan perumahan dengan 

jalan lingkungan yang sempit.  

Hal ini berpengaruh dalam perencanaan sirkulasi serta pencapaian 

utama menuju Gereja. Oleh karena itu pada projek ini juga memperhatikan 

mengenai sistem sirkulasi yang optimal pada kawasan perumahan 

sehingga tidak menimbulkan titik macet.  

3. Performance Tapak 

Tapak yang terletak pada kawasan perumahan memiliki kendala dalam 

menampilkan eksistensi bangunannya. Hal ini dikarenakan sekeliling tapak 

dipadati oleh rumah warga serta terdapat banyak gang-gang. Kondisi seperti 

ini tentu menyebabkan pengunjung mudah tersesat.  

Hal ini berpengaruh dalam perencanaan bangunan. Oleh karena itu 

pengolahan performance tapak dalam menampilkan eksistensi bangunan 

menjadi perhatian dalam projek ini.  

4.4 Penetapan dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan kajian permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam konteks 

arsitektur, bangunan dan lingkungan, berikut adalah beberapa permasalahan 

sebagai berikut:  

d. Bagaimana menampilkan makna pragmatik terhadap fungsi dan tatanan ruang 

pada Gereja Katolik?  

e. 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 dan 

mampu menampilkan eksistensi dari sebuah Gereja Katolik yang berada di 

kawasan perumahan?  

Dari 3 permasalahan diatas, permasalahan B ditetapkan sebagai permasalahan 

dominan. Permasalahan A+C ditetapkan sebagai permasalahan desain. 

  


