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BAB 6. PENDEKATAN DESAIN 

6.1 Penetapan Pendekatan Perancangan 

Dalam perancangan kompleks bangunan Gereja Paroki di Kawasan Perumahan 

ini akan menggunakan beberapa pendekatan dalam perancangan desainnya. 

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan Arsitektur Simbolis 

sebagai pendekatan untuk isu pragmatis dan eksistensial, sedangkan 

pendekatan Arsitektur Bioklimatik sebagai pendekatan untuk mengatasi 

kenyamanan thermal dalam ruang Gereja. Dalam perancangannya, tentu 

penataan ruang luar Gereja perlu menjadi perhatian khusus terutama Gereja 

yang berada di kawasan perumahan, maka hal ini diatasi melalui pendekatan 

Arsiektur Tata Ruang Luar.  

6.2 Penetapan Arsitektur Simbolis pada Desain 

Pada perancangan Gereja Paroki Yesus Maria Yosef di Kawasan Perumahan ini, 

pendekatan arsitektur simbolis akan diterapkan pada: 

6.2.1 Pengaplikasian simbol Keluarga Kudus Yesus Maria Yosef  

Keluarga Kudus memiliki rahmat dan tugas dalam mewujudkan KASIH, seperti 

yang terurai pada kajian teori sebelumnya. KASIH dalam hal ini dapat 

dimunculkan dalam bentuk keakraban, keramahan dan penerimaan, sehingga 

implikasinya pada desain adalah massa bangunan dan layout ruang yang 

berbentuk menyerupai setengah lingkaran. Bentuk panti umat tidak lagi 

memanjang ke belakang. Hal ini dengan pertimbangan: umat dapat 

merasakan kesan Imam yang dekat dan akrab dengan umatnya, bukan Imam 

yang letaknya jauh tak tersentuh.  

Bentuk panti umat yang setengah lingkaran ini menerapkan teori Keluarga 

Kudus sebagai Ikon Trinitas dengan semangant KASIH, serta teori bahwa 

Allah merupakan pribadi yang hidup yang saling berkomunikasi dalam 

kasih dan kebahagiaan.   

6.2.2 Konsep Sakralitas Fungsi 

Konsep sakralitas fungsi ini berkaitan dengan makna pragmatik (kegiatan) yang 

berlangsung dalam Gereja. Kegiatan yang berlangsung dalam Gereja diwarnai 

dengan kegiatan sakral dan profan. Maka penataan ruang dalam perlu ditata 

sesuai dengan proses ritual didalamnya. Berikut adalah beberapa indikator 

dalam konsep sakralitas fungsi: 
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1. Hirarki, dimunculkan dalam desain bangunan ruang dalam berupa 

perbedaan ketinggian antara ruang penyambut (profan), panti umat (sakral) 

dan panti imam (sakral). Panti Imam memiliki ketinggian ruang tertinggi. 

Hirarki juga ditampilkan dalam pemberian ruang transisi antara ruang yang 

sifatnya profan dan sakral.  

2. Orientasi, dimunculkan pada layout penataan bangunan yang berpusat 

menuju ke Panti Imam dalam hal ini adalah altar karena pada tempat ini 

berlangsung peristiwa puncak yaitu liturgy Ekaristi 

6.2.3 Konsep Sakralitas Bentuk 

Konsep sakralitas bentuk berkaitan dengan ruang luar dan juga kegiatan yang 

berlangsung didalam bangunan Gereja. Berikut adalah beberapa indikator dalam 

konsep sakralitas bentuk: 

1. Lingkup Lingkungan 

a. Pola ruang luar, pola ruang luar dirancang untuk menampilkan hirarki 

yaitu pada bangunan Gereja.   

b. Jarak pandang, menurut Ashihara,  titik  pandang  yang  ideal,  yaitu  

jarak  berbanding  tinggi  lebih besar   dari   satu   dan   kurang   dari   dua   

(1<d/h<2). 

2. Lingkup Bangunan 

a. Zoning pada lingkup bangunan Gereja bukan merupakan privat public 

namun zoning berdasarkan tingkat sakralitas ruang: profan dan sakral. 

Sementara untuk zoning bangunan pastoran, karena berupa  bangunan 

hunian, maka zoning menggunakan privat-publik. 

b. Alur Pergerakan, pada ruang Gereja, alurnya adalah lurus menuju ke 

Panti Imam, hal ini berkaitan dengan prosesi profan menuju sakral yang 

ditandai dengan kegiatan : persiapan, ritual pembuka, liturgi Sabda, liturgi 

Ekaristi dan berakhir pada ritual penutup.  

3. Lingkup Elemen Bangunan 

a. Elemen Pelingkup, meliputi lantai, dinding dan plafond. Batas pada 

ruang Gereja dapat ditampilkan melalui perbedaan leveling pada lantai 

yang berundak, susunan kolom ataupun naungan yang dapat membentuk 

batas ruang secara maya.  

4. Lingkup Ruang 
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a. Ruang dalam Bangunan, sama halnya dengan hirarki pada konsep 

sakralitas fungsi, yaitu dengan pemberian perbedaan ketinggian plafond 

pada Panti Umat dan Panti Imam 

b. Ornamen, menampilkan simbol-simbol terkait gelar-gelar dari Yesus, 

Maria dan Yosef melalui pemberian ornament pada meja altar, mimbar, 

cawan air suci, kursi umat. (Penerapan Teori makna pragmatis dari  

Lapis Makna dalam Arsitektur) 

5. Lingkup Keberlanjutan, ditampilkan melalui perancangan kenyamanan 

thermal dengan menerapkan sistem penghawaan alami.  

6.3 Penetapan Arsitektur Green Building pada Desain 

Pada perancangan Gereja Paroki Yesus Maria Yosef di Kawasan Perumahan ini, 

pendekatan arsitektur green building akan diterapkan pada: 

6.3.1 Prinsip Passive Cooling 

1. Faktor Desain Arsitektur 

a. Orientasi bukaan, memilih orientasi utara-selatan. Pada sisi barat-timur 

juga terdapat bukaan untuk memasukkan cahaya matahari sebagai 

pemanfaatan pencahayaan alami.  

b. Bentuk, bangunan menyerupai setengah lingkaran, tidak memanjang 

sehingga jarak bukaan menuju ke tengah ruang masih dapat dirasakan aliran 

angin.  

c. Bentuk Luas bukaan, minimal 20% dari luas fasad dan maksimal 60-80% 

dari luas fasad. Diterapkan pada simulasi bangunan yang dilakukan, WWR 

yang akan dicapai sisi utara 35%, barat 36%, timur 24%, selatan 35%.  

d. Konstruksi bangunan, pada dinding luar, menggunakan lapisan batu 

sabak. Penggunaan material batu ini dengan tujuan menyerap panas dari 

matahari, lalu thermal ini akan disimpan sementara dalam lapisan batu, dan 

akan dikeluarkan lagi. Perlakuan berikut akan mempengaruhi thermal yang 

diterima di dalam bangunan. 

e. Siteplan, diterapkan melalui massa bangunan yang saling membayangi 

terhadap massa lainnya. Pembayanggan juga dibantu dengan pemberian 

vegetasi-vegetasi. 

2. Faktor Iklim Mikro 

a. Material permukaan, dipilih material dengan tingkat albedo yang rendah 

agar matahari tidak dipantulkan. Material permukaan yang diterapkan berupa 
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rumput pendek 2cm (albedo 0.26), tanah basah (albedo 0.07-0.8), aspal 

(albedo 0.05-0.20). 

b. Vegetasi, diterapkan sebagai elemen untuk modifikasi iklim dengan 

pembayangan, pengarah barrier angin dan filter debu. 

6.3.2 Mechanic Cooling 

Penerapan mechanic cooling pada projek dengan menggunakan alat bantu 

penyegar udara berupa kipas angin tornado dan exhaust fan. 

6.3.3 Kenyamanan Thermal-passive design 

a. Suhu udara, untuk daerah beriklim tropis lembab, berkisar min 22°C 

TE(Temperatur Efektif), max 24,5°C TE, optimal 20,5°C TE.  

b. Kelembaban Udara, untuk iklim tropis lembab adalah 40%-70%. 

c. Pergerakan udara, optimal 0,1-1,5m/det pada iklim tropis-lembab.  

d. Radiasi Termal menyebabkan udara dan permukaan bumi panas. Faktor 

perolehan radiasi panas matahari adalah jenis material permukaan, sudut 

jatuh sinar matahari, orientasi bangunan dan bukaan. 

6.4 Penetapan Arsitektur Tata Ruang Luar pada Desain 

6.4.1 Teori Skala Ruang Yoshinobu Ashihara 

Menerapkan skala perbandingan antara tinggi bangunan Gereja dengan jarak 

antar bangunan di sekitarnya. Skala yang diterapkan adalah D/H=1-3, 

menghindari D/H=4 dikarenakan pada D/H=4, kesan ruang sudah tidak dapat 

dirasakan oleh pengunjung. 

6.4.2 Teori Enclose dan Tingkatan Ruang Luar 

Penerapan Enclose atau pemagaran ruang luar melalui tingkatan-tingkatan ruang 

luar. Tingkatan diciptakan melalui zoning pada kompleks bangunan Gereja 

Paroki. Zoning yang dimunculkan adalah Profan-Transisi-Sakral (Fasilitas 

Gereja), tingkatan ruang Privat (Pastoran) dan tingkatan ruang Publik-sosial 

(Pastoral).   

6.4.3 Teori Penekanan dan Aksentuasi (Emphasis) 

Penekanan dominan dan vocal point berada pada bangunan Gereja. Aksentuasi 

dimunculkan pada sirkulasi Jalan salib, dengan puncaknya adalah Gereja. Untuk 

mendukung penekanan dominan pada bangunan Gereja, maka desain pastoran 

dan pastoral diusahakan tidak lebih megah daripada bangunan Gereja dan 

tingginya tidak melebihi bangunan Gereja. Penekanan dominan pada bangunan 

Gereja juga dicapai melalui pemberian nodes sebagai perkuatan ruang. 
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6.4.4 Fasilitas Parkir dan Sirkluasi 

Sirkulasi yang disediakan pada perancangan ini mencakup sirkulasi pejalan kaki, 

sirkulasi kendaraan serta sirkulasi bagi penyandang disabilitas 

Memberikan ruang gerak dan ruang tinggal bagi pejalan kaki, serta peneduh 

berupa vegetasi.  

  


