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BAB 7. LANDASAN PERANCANGAN 

7.1 Penetapan Landasan Perencanaan 

Dalam perencanaan bangunan Gereja Paroki di Kawasan Perumahan, konsep 

perencanaan yang diinginkan adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk dan ruang Gereja yang mampu mewujudkan simbolisasi dari 

semangat Keluarga Kudus Yesus, Maria dan Yosef berupa keakraban, 

keintiman dan keramahan sekaligus mampu mewujudkan sebuah layout 

bentuk dan ruang yang menguntungkan secara thermal. 

b. Perancangan sebuah bangunan Gereja Paroki yang mampu memenuhi 

secara regulasi khususnya mengenai keseimbangan antara ketinggian 

bangunan dengan lingkungan di sekitarnya. 

c. Perancangan sebuah Gereja yang memperhatikan penataan ruang luar 

secara ideal pada kawasan perumahan.  

d. Perencanaan Gereja sebagai bangunan yang „ramah‟ dalam arti mudah 

dalam hal pencapaian menuju Gereja, penyediaan akses bagi difabel serta 

umat yang berusia lanjut. 

e. Aspek material menggunakan material dengan bahan yang menguntungkan 

secara thermal (lapisan permukaan dengan memperhatikan tingkat albedo 

dan ketebalan material yang mampu menahan panas). 

f. Perancangan kompleks bangunan Gereja Paroki dengan pemisahan massa 

bangunan yang memiliki fungsi dan sifat ruang yang berbeda. Ruang-ruang 

dengan fungsi utama peribadatan dan kualitas ruang sakral ditempatkan 

dalam 1 gedung dan dipisahkan dengan fungsi hunian(pastoran) dan fungsi 

sosial (pastoral).  

7.2 Landasan Perancangan Tata Ruang dan Keruangan 

7.2.1 Tata Ruang 

Kompleks bangunan Gereja Paroki ini merupakan kompleks bangunan yang 

didalamnya terdapat fungsi peribadatan, fungsi sosial dan hunian. Ketiga fungsi 

ini memiliki persyaratan, hirarki serta kualitas ruang yang berbeda-beda sehingga 

menghasilkan penataan ruang yang berbeda pula.  

a. Fasilitas Peribadatan, merupakan ruang-ruang dengan fasilitas yang 

mendukung keberlangsungan peribadatan. Ruang-ruang diorganisasikan 

berdasar tingkat kesakralan dan kegiatan yang berlangsung didalamnya. 



105 
 

Pusat ruang terarah menuju altar dan berurutan dari profan menuju sakral. 

Sehingga penataan ruang sistem linier terpusat dipilih menjadi sistem 

organisasi ruangnya.  

 

Gambar 7.1. Sirkulasi Fasilitas Peribadatan 
Sumber: Dokumentasi pribadi,2019 

b. Fasilitas Pastoral, merupakan fasilitas yang  berisi ruang-ruang dengan 

sifat sosial. Tatanan ruang dalam fasilitas ini menuntut kemudahan dalam 

pengaksesan karena didalamnya juga terdapat ruangan-ruangan yang 

sifatnya administratif. Tatanan ruang yang digunakan berupa sistem 

cluster dimana ruang-ruang dikelompokkan berdasarkan keterkaitan 

aktivitas, zoning serta kebutuhan antar ruang.  

c. Fasilitas Pastoran dan fasilitas servis ditata secara linear karena ruang-

ruang didalamnya menuntut kemudahan dalam aksesibilitas serta sebisa 

mungkin dapat terhubung dan berdekatan.  

 
Gambar 7.2. Organisasi Kompleks Bangunan 

Sumber: https://slideplayer.info/slide/3989609/ (Binus University) 

 
7.2.2 Keruangan 

Konsep keruangan yang diusung dalam perencanaan Kompleks Bangunan 

Gereja Paroki Yesus Maria Yosef ini adalah semangat dari Keluarga Kudus 

Yesus Maria Yosef. Pengaplikasian ini dilakukan dengan mentransformasikan 

peristiwa-peristiwa dalam perjalanan  hidup Keluarga Kudus pada ruang dalam 

dan tata ruang luar.  

 

https://slideplayer.info/slide/3989609/
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1. Konsep Keruangan pada ruang dalam 

a. Bangunan Gereja, menganut konsep keruangan „sakralitas‟ yang 

didalamnya berlangsung kegiatan-kegiatan sesuai prosesi liturgi. 

Prosesi Liturgi yang berlangsung menuntut penyediaan ruang yang 

sifatnya profan, transisi dan sakral.  

Konsep keruangan „sakralitas‟ ini dapat diwujudkan melalui hirarki, 

orientasi dan suasana ruang yang ditimbulkan. Hirarki diwujudkan 

melalui perbedaan tinggi ruang dan leveling. Orientasi berpusat secara 

lurus menuju altar. Suasana diwujudkan melalui permainan cahaya 

serta material dalam ruang yang digunakan.  

b. Gedung Pastoran merupakan gedung dengan  fungsi hunian, sehingga 

konsep keruangan yang muncul adalah ruang priivat-publik. mencoba 

untuk mentransformasikan suasana keintiman Keluarga Kudus di 

Betlehem. Hal ini dikarenakan pada saat itu Betlehenm berfungsi juga 

sebagai hunian dan tempat kelahiran Yesus ditemani dengan Maria 

dan Yosef.  

c. Gedung Pastoral, merupakan sebuah gedung yang didalamnya 

berlangsung fungsi sosial dan juga administratif. Keruangan yang 

muncul dalam gedung ini adalah konsep keruangan „profan‟ dan 

sifatnya pubilk (mudah diakses oleh umat).  

2. Konsep Keruangan pada ruang luar 

a. Gua Maria, mencoba untuk menampilkan kisah hidup Bunda Maria 

yang ditampilkan melalui tatanan dan ornamen-ornamen tertentu.  

b. Jalan Salib, menampilkan perjalanan kisah sengsara Yesus yang 

ditampilkan melalui pola sirkulasi zig-zag/berliku dan panjang. 

Sirkulasi panjang dan berliku ini sebagai simbolisasi kisah sengsara 

Yesus yang sulit dan penuh pengorbanan bagi umat manusia. 

 

Gambar 7.3. Sirkulasi Jalan Salib 
Sumber: Dokumentasi pribadi,2019 
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7.2.3 Sirkulasi ruang dan antar bangunan 

Sirkulasi ruang pada bangunan Gereja dengan pemberian gang disetiap 10 

deret bangku. 1 bangku Gereja mampu berisi 10-12 orang. Pemberian gang ini 

berfungsi untuk memudahkan sirkulasi umat pada panti umat. Hubungan antar 

ruang dalam Gereja yaitu panti Imam, panti umat dan ruang penyambut sifatnya 

adalah terhubung secara langsung tanpa dibatasi sekat secara fisik.  Sirkulasi 

dalam Gereja juga memberikan akses khusus bagi para difabel yaitu dengan 

memberi bangku prioritas pada area panti umat, selain itu juga memberikan ramp 

di setiap pintu masuk pada fasilitas peribadatan, pastoran dan pastoral.  

7.2.4 Orientasi ruang dan bangunan 

Konsep untuk peletakkan orientasi bangunan, menyesuaikan dengan orientasi 

yang menguntungkan secara bukaan (memasukkan angin) dan juga radiasi 

panas (menghindari sisi fasad dengan radiasi tertinggi). Orientasi menghadap ke 

utara-selatan sehingga perolehan matahari pada sisi barat timur dapat 

dimanfaatkan untuk pencahayaan alami di altar.  

7.3 Landasan Perancangan Bentuk (form) 

Konsep bentuk untuk bangunan Gereja Paroki Yesus Maria Yosef 

menggunakan pendekatan secara arsitektur simbolis. Bentuk simbolis terkait 

makna pragmatis yang diwujudkan untuk ruang dalam, mencerminkan mengenai 

urutan-urutan ritus yang diwujudkan dalam orientasi, hirarki dan suasana. Bentuk 

simbolis terkait makna eksistensi dari nama Pelindung yaitu Yesus Maria dan 

Yosef muncul dalam bentuk massa bangunan dan layout ruang yang 

mencerminkan semangat keakraban dan keramahan. Layout ruang yang muncul, 

panti umat akan berbentuk menyerupai setengah lingkaran. Bentuk panti umat 

tidak lagi memanjang ke belakang. Bentuk ini memiliki filosofi bahwa keluarga 

kudus identik dengan keakraban dan keintiman, oleh karena itu, layout ruang 

pada panti umat dibuat sedemikian rupa agar tidak terlalu jauh dari panti Imam. 

Sehingga menimbulkan kesan yang dekat antara umat dengan Imam.  

Konsep bentuk tidak hanya berhenti sampai pada pendekatan simbolis saja, 

namun juga diselesaikan melalui pendekatan secara thermal. Pendekatan ini 

menyelesaikan permasalahan bentuk terkait bagaimana bentuk sebuah 

bangunan Gereja mampu menerapkan passive design yang menguntungkan 

secara thermal.  

Maka secara bentuk, diselesaikan menggunakan 2 pendekatan. Pada satu 

sisi menampilkan bentuk bangunan Gereja secara simbolis yang didasari oleh 
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semangat keluarga Kudus sekaligus mampu merespon iklim terkait dengan 

kenyamanan thermal di dalam bangunan. 

7.4 Landasan Perancangan Pelingkup, Fasade dan Struktur 

7.4.1 Pelingkup 

1.  Untuk penutup lantai pada Gereja dapat menggunakan marmer dan granit 

alam, dikarenakan material ini memiliki sifat yang kuat dan mudah dalam 

pembersihan serta mampu menimbulkan kesan alami dan elegan 

2. Untuk penutup lantai pada ruang tunggu, gedung pastoran dan pastoral 

dapat menggunakan material lantai berupa kayu parquetted. Untuk 

penutup lantai pada toilet menggunakan keramik bertekstur agar tidak 

mudah tergelincir 

Tabel 7.1. Material penutup lantai 
Sumber: Dokumentasi pribadi,2019 

Material Lantai  

Marmer 

 
Ilustrasi Marmer 
Sumber: www.amazon.co.uk  

Warna abu-abu dan putih, uk 
40x40cm 

Penggunaan marmer 
menimbulkan kesan alami santai, 
nyaman 

Kelebihan:  
 Bahan alami marmer 

memberikan motif yang 
beragam dan tidak sama pada 
setiap potongannya. 

 Memberikan kesan mewah. 
 Daya tahan terhadap beban 

relatif tinggi sehingga lebih 
tahan lama. 

Kekurangan: 
 Harganya relatif mahal. 
 Proses pemasangannya 

membutuhkan keahlian khusus 
dan memakan waktu. 

 Memberikan kesan “dingin” 
pada ruangan. Memiliki pori-
pori sehingga noda susah 
dihilangkan jika tidak diberi 
lapisan pelindung. 

 Akan membekas jika tergores. 

Granit Alam 

 
Ilustrasi granit alam 
Sumber:www.marmer-granit.com 

Warna abu-abu, uk 100x100cm 

Penggunaan granit akan 
menimbulkan kesan alami dan 
elegan 

Kelebihan: 
 Sambungan nat granit akan 

terlihat lebih tipis, sehingga 
menimbulkan kesan menyatu. 

 Granit memiliki kualitas yang 
baik dimana dapat bertahan 
hingga kurun waktu 10 tahun 
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dalam perawatan yang tepat. 
 Granit memiliki permukaan 

yang cukup halus dengan pori-
porinya yang kecil. 

Kekurangan: 
Lantai granit perlu dipoles (seal) 
secara berkala, kurang lebih 
setahun sekali. Hal ini dilakukan 
agar granit tetap bersinar dan daya 
tahannya lebih kuat terhadap 
cairan kimia, noda serta goresan. 

Kayu parquette Solid FJ 

 
Ilustrasi Kayu Parquette 
Sumber:blog.bluprin.com 

 
Solid FJ adalah parket solid yang 
menggunakan satu kayu utuh per 
satu modul nya tanpa adanya 
sambungan kayu lain yang 
dipasang berjajar horizontal. 

Kelebihan: 
 Bisa di re-finishing 

berulang-ulang hingga 5x 
 Lebih kokoh 
 Lebih tahan lama karena 

merupakan kayu asli tanpa 
campuran lapisan lain 

Kekurangan:  
 Mudah kembang susut 

(muai) 
 Tidak bisa dipasang di 

basement 
 Jika terkena air dan tidak 

cepat ditangani akan 
bengkak dan rusak 

 Harga relatif tinggi 

3.  Untuk dinding menggunakan material berbahan dasar batu bata dan 

ditambah cladding batu sabak pada dinding luar dikarenakan memiliki 

daya penyerap thermal/radiasi matahari. 

4. Untuk dinding pemisah antara ruang pengelola, dapat digunakan dinding 

partisi berupa kalsiboard 

5.  Pada dinding, menggunakan dua jenis kaca yaitu kaca Low- E pada 

gedung pastoran dan pastoral, dan kaca Patri untuk pencahayaan dalam 

ruang Gereja.  

Tabel 7. 2. Material dinding dan pelingkup 
Sumber: Dokumentasi pribadi,2019 

Material Dinding 

Batu bata 

 
Ilustrasi Batu Bata 
Sumber:www.indotrading.com 

Bahan utama material dinding ini berasal 
dari tanah liat. Berfungsi sebagai dinding 
pengisi maupun pelapis dinding. 

Kelebihan:  
 Kedap air  
 Dapat menolak suhu panas dari luar 
 Kuat dan tahan lama 
 Harga relative murah 
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Kekurangan: 
 Waktu pemasangan cukup lama 
 Pembakaran bata yang tidak 

sempurna akan mengurangi kualitas 
bata sehingga mudah retak 

Acoustical plaster 

 
Ilustrasi Acoustical Plaster 
Sumber:www.materialdistrict.com 

Plester akustik merupakan plester yang 
mengandung serat atau agregat sehingga 
menyerap suara. Plester ini terdiri dari 
lapisan dasar panel substrat serap yang 
biasanya wol mineral atau butiran kaca 
granular tiup yang tidak mudah terbakar 

Kelebihan: 
 Penampilan lebih aplikatif dan 

mulus 
 Tidak mudah terbakar 
 Fleksibel dalam penyesuaian ruang 

Kekurangan: 
 Pemasangan membutuhkan waktu 

yang cukup lama 

Partisi Kalsiboard 

 
Ilustrasi Partisi Kalsiboard 
Sumber:www.megatrussglobal.co.
id 

Sebagai dinding partisi, tidak dapat 
menahan beban struktur. Terbuat dari 
bahan utama gypsum, memiliki dimensi 
yang terfabrikasi. 

Kelebihan: 
 Ringan 
 Durabilitas tinggi 
 Material dan pemasangan ekonomis 

Kekurangan: 
 Tidak kedap suara 
 Tidak tahan api 

Kaca Low E 

 
Ilustrasi Kaca Low E 
Sumber:www.indonesianalibaba.c
om 

 

Kaca tipe E-glass clear 8mm, coating 
position 2 
Low-E Glass adalah seri baru dari kaca 
beremisi rendah yang dihasilkan oleh 
teknologi pelapisan terkini. Teknologi tinggi 
ini melapisi permukaan kaca dengan 
beberapa lapis bahan yang berbeda 
sehingga menghasilkan kaca transparan 
bermutu tinggi sebagai produk akhir. 
SC 
SHGC 

Kelebihan: 
 Diantara beberapa bahan yang 

digunakan untuk pelapisan permukaan 
kaca adalah lapisan oksida logam 
dasar yang bersifat anti-reflektif 
sehingga dapat meningkatkan 
transparansi dari kaca. Di atasnya, 
lapisan perak, yang secara efektif 
memantulkan sinar inframerah 
sementara masih mempertahankan 
kinerja termal yang sangat baik, yaitu 
penyebaran yang merata. Sebagai 
produk akhir adalah kaca dengan 
tingkat transparansi tinggi dan daya 
pantul yang rendah . 

 



111 
 

 Low-E Glass juga merupakan isolator 
termal yang baik dan sebagai aset 
untuk penghemat energi yang 
mengagumkan dari kaca arsitektur 
modern. Untuk kinerja yang lebih tinggi, 
Low-E Glass yang paling cocok dengan 
ENVIRO. 

Kaca Patri 

 
 
Ilustrasi Kaca Patri 
Sumber:www.nikoglass.com 

Kaca Patri 

Kaca adalah material yang memiliki 
beberapa fungsi. Selain sebagai sekat, kaca 
acapkali sekaligus dimanfaatkan untuk 
keperluan estetika. Salah satu kaca yang 
memenuhi kriteria tersebut adalah kaca 
patri. Sebagai ornamen yang dimanfaatkan 
untuk mempercantik sebuah bangunan atau 
ruangan. 
SC 
SHGC 

Kelebihan: 
 Memiliki daya tahan kuat terhadap suhu 

dan udara sehingga lebih tahan lama 
 Secara ekonomi menghemat biaya 

operasional 
 Menimbulkan kesan klasik 
 Dapat menyerap cahaya dan 

menghasilkan dalam beberapa warna 
sehingga dapat menhemat 
pencahayaan buatan 

 

6. Untuk plafond pada ruang Gereja dapat digunakan plafond gypsum yang 

menimbulkan kesan alami santai, dan untuk tinggi rendah dapat 

dipermainkan 

Tabel 7.3. Material plafond 

Sumber: Dokumentasi pribadi,2019 
Material Plafond 

Gypsumboard 

 
Ilustrasi. Plafond Gypsum 
Sumber:www.interiorsinfo.com 

Warna putih, uk  122 cm x 244 cm. Untuk 
rangka seperti GRC Board dapat 
menggunakan kaso maupun besi hollow 4/4 
dan 4/2. 

Penggunaan plafond gypsum menimbulkan 
kesan alami santai, dan untuk tinggi rendah 
dapat dipermainkan 

Kelebihan:  
 Pada saat terpasang plafond gypsum 

memiliki permukaan yang terlihat tanpa 
sambungan sehingga banyak diminati 
masyarakat.  

 Proses pengerjaanya pun lebih cepat.  
 Mudah diperoleh, diperbaiki serta 

diganti. 

Kekurangan: 
 Tidak tahan terhadap air sehingga 

mudah rusak ketika terkena air atau 
rembesan air.  
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7.4.2 Fasad 

Konsep fasad pada bangunan Gereja didominasi dengan batu sabak dan juga 

membagi fasad menjadi 3 bagian yaitu pada fasad main entrance dan side 

entrance. Konsep fasad pada bangunan Gereja juga mencoba untuk 

mentransformasikan kisah perjalanan hidup Yesus pada fasad side entrance 

dan main entrance. Pada fasad side entrance timur, menampilkan kisah 

kelahiran Yesus. Fasad side entrance sisi barat menampilkan kisah sengsara, 

dan pada fasad main entrance selatan menampilkan kisah kemuliaan Yesus. 

7.4.3 Struktur 

1.  Struktur Bawah 

Untuk pondasi pada bangunan Gereja ini menggunakan pondasi lajur dan 

pondasi footplat dengan lebar plat 3.5m x 3.5m. Hal ini dikarenakan 

pertimbangan bangunan Gereja ini berada di tanah lunak dengan tanah 

keras di kedalaman 20m. Selain itu, tapak ini berada di daerah kawasan 

perumahan sehingga apabila menggunakan pondasi borpile, alat 

pemasangan pondasi cukup  besar dan susah untuk masuk di kawasan 

perumahan, dan getaran yang ditimbulkan dari pemasangan alat ini dapat 

mengganggu perumahan warga sekitar.  

Tabel 7.4. Substructure 
Sumber: Dokumentasi pribadi,2019 
STRUKTUR BAWAH (SUBSTRUCTURE) 

Pondasi Footplat 

 
Ilustrasi Pondasi Footplat 
Sumber:www.engineeringbuilding.
blogspot.com 
 
 

 Merupakan pondasi dangkal untuk 
bangunan bertingkat rendah 

 Digunakan bila daya dukung tanah antara 
1,5 hingga 2 kg/cm3 

 Perbandingan beton 1 pc: 3/2 ps: 

Kaitannya dengan proyek: 
Projek pada site ini yang memiliki ketinggian 1 
hinggal 2 lantai dengan beban yang tidak 
begitu berat, dapat menggunakan pondasi 
dangkal ini. Daya dukung tanah cukup baik 
sehingga penggunaan pondasi ini dirasa cukup 
menahan beban bangunan  rendah. 

Kelebihan: 
 Ekonomis dari segi biaya 
 Penggalian tanah tidak terlalu dalam 
 Dapat digunakan pada lahan kontur jenis 

apapun 

Kekurangan:  
 Tidak digunakan pada bangunan yang 

bertingkat lebih dari 3 lantai 
 Waktu pekerjaan lama karena harus 

menyiapkan bekisting dan menunggu 
beton kering 
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2. Struktur Atas 

Pada bangunan Gereja, dikarenakan pada ruang panti umat menuntut ruang 

bebas kolom, maka menggunakan sistem struktur bentang lebar. Untuk 

konstruksi menggunakan konstruksi baja dikarenakan konstuksi ini tahan 

terhadap api atau bahaya kebakaran. Model atap yang digunakan berupa 

atap rangka plane truss dengan model busur. Model atap untuk gedung 

pastoran dan pastoral menggunakan model atap jengki untuk memasukkan 

aliran udara kedalam bangunan.  

Tabel 7.5. Superstructure 
Sumber: Dokumentasi pribadi,2019 

STRUKTUR ATAS (SUPERSTRUCTURE) 

Struktur Bentang Lebar Plane 
Truss-Konstruksi Baja 

 
Ilustrasi Plane truss 
Sumber:www.ilmutekniksipil.com 
 

Plane truss adalah truss yang elemen dan 
joint berada dalam suatu bidang 2 dimensi 

Kelebihan: 
 Merupakan  salah  satu  tipe  truss  

yang  paling  mudah  
diimplementasikan, terdiri  dari  dua  
tumpuan  dengan  sudut  tertentu  
yang  bertumpu  pada tumpuan 
vertikal 

Kekurangan: 
 selama      terjadi   kebakaran   

struktur   baja   akan   mengalami      
deformasi,      kestabilan   dan      
daya      dukungnya akan hilang.   

Struktur Rangka Balok 

 
Ilustrasi Struktur rangka balok 
Sumber: www.ilmutekniksipil.com 

Merupakan salah satu pekerjaan beton 
bertulang yang berfungsi sebagai rangka 
penguat horizontal bangunan akan beban-
beban. 

Kolom 

 
Ilustrasi Kolom 
Sumber: www.ilmutekniksipil.com 

Jenis kolom yang dipilih merupakan kolom 
beton. Kolom ini berisi tulangan besi yang 
selanjutnya dicor dengan beton. 

Kelebihan: 
 Kuat tekan tinggi 
 Tahan terhadap api dan air 
 Kokoh dan biaya pemeliharaan 

rendah 

Kekurangan: 
 Waktu pengerjaan lama 
 Dibutuhkan bekisting 

Lantai Merupakan permukaan horizontal yang 
menumpu beban horizontal yang menumpu 
beban tidak hanya beban mati berupa struktur 
namun juga beban manusia dan perabot.  
Plat lantai ini menumpu pada struktur balok 
dan didukung oleh kolom bangunan. 
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Ilustrasi Tulangan lantai 
Sumber: www.ilmutekniksipil.com 

Ketebalan dari plat lantai sendiri dipengaruhi 
oleh lebar bentar setiap balok dan 
memperhatikan kelendutan yang akan terjadi. 

 

7.5 Landasan Perencanaan Teknologi 

7.5.1 Kenyamanan 

1. Penghawaan 

Menerapkan penghawaan dengan sistem passive-mechanic cooling yaitu 

memperoleh kenyamanan thermal melalui desain arsitektur (bukaan, 

orientasi, konstruksi bangunan, siteplan) dan elemen  mikro (material 

permukaan, vegetasi) dalam bangunan. Selain itu juga menggunakan alat 

bantu kipas angin dan exhaust fan sebagai alat untuk menyeimbangkan 

panas di dalam bangunan.  

2. Pencahayaan 

Pencahayaan dalam Gereja Katolik memanfaatkan pencahayaan alami 

dan buatan. Alami pada saat pagi dan buatan saat malam hari. Berikut 

adalah konsep dan karakteristik pencahayaan untuk kebutuhan dan tujuan 

Liturgi: 

Tabel 7.6. Pencahayaan 
Sumber: Dokumentasi pribadi,2019 

Konsep Jenis Pencahayaan Teknik 

Cahaya sebagai simbol 
Kristus yang bersinar dalam 
kegelapan 

Accent lighting Backlight, Downlight, 
Uplight, Spotlight 

Cahaya untuk membentuk suasana dan menciptakan pengalaman ruang 

Nave General lighting (Warna 
warm-light) 

Fixed downlight 

Panti Imam Accent lighting Local lighting, spotlight 

Cahaya yang memisahkan 
daerah sakral dengan yang 
lebih sakral 

Perbedaan kuat terang dan teknik pencahayaan 

 

3. Akustik 

Bentang RT Gereja 1,4-2,6. Formasi elemen akustik yang digunakan: 

dinding depan pemantul, dinding samping penyebar, dinding belakang 

penyerap, plafond penyerap+elemen pemantul, lantai bebas. Pada daerah 

koor/paduan suara menggunakan lapisan yumen board.  



115 
 

7.5.2 Keselamatan bangunan 

Di  setiap  bagian  dari bangunan  gedung  hunian di  mana  ketinggian  lantai 

hunian  tertinggi  diukur  dari  rata-rata tanah  tidak  melebihi  10  meter,  maka 

tidak  dipersyaratkan  adanya  lapis  perkerasan,  kecuali  diperlukan  area 

operasional dengan lebar 4 meter sepanjang sisi bangunan gedung tempat 

bukaan  akses  diletakkan,  asalkan  ruangan  operasional  tersebut  dapat 

dicapai pada jarak 45 meter dari jalur masuk mobil pemadam kebakaran. 

 

Gambar 7.4. Sirkulasi pemadam kebakaran 
Sumber: http://pelayanan.jakarta.go.id/ 

 

7.6 Utilitas 

7.6.1 Sistem Air Bersih 

Pengadaan air bersih dalam bangunan direncanakan untuk mensuplai 

kebutuhan pengelola. Konsep sistem pendistribusian air yang dipakai dalam 

bangunan adalah down feed system, sistem ini memanfaatkan gaya gravitasi 

bumi sebagai tenaga penggerak untuk mengalirkan air ke seluruh bagian 

bangunan.  

Pengadaan air terdiri dari 2 sumber yaitu hasil dari rain harvesting dan PDAM. 

Air dari kedua sumber tersebut ditampung dalam tangki sebelum digunakan. Hal 

ini untuk mewaspadai tekanan air PDAM yang tidak menentu dan beresiko untuk 

digunakan pada pemadam kebakaran secara langsung saat tekanan lemah. 

 

Diagram 7.1. Sistem air bersih 
Sumber: Analisis pribadi, 2019 
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Diagram 7.2. Sistem rain harvesting 
Sumber: Analisis pribadi, 2019 

 

7.6.2 Sistem Sanitasi dan Drainase 

Air kotor pada bangunan ini terdiri dari 2 jenis yaitu sanitasi (buangan dari 

area lavatory dan dapur) dan drainase (buangan air hujan). Untuk drainase 

diresapkan pada sumur resapan, sumur tersebut terhubung dengan roil. 

Sedangkan sanitasi, baik limbah padat maupun cair dapat diarahkan ke sumur 

peresapan, khususnya setelah melalui proses pada septictank untuk limbah 

padat. 

 

Diagram 7.3. Sistem sanitasi dan drainase 
Sumber: Analisis pribadi, 2019 

 

7.6.3 Sistem Pemadam Kebakaran 

Menggunakan sistem pencegahan secara aktif. Penerapan sistem 

pencegahan aktif dengan penggunaan Portable Fire Extinguisher, hydrant box, 

sprinkler,dan fire alarm disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi ruang. 

7.6.4 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem Faraday dan diletakkan 

pada seluruh bagian luar bangunan di setiap ujung-ujung tertinggi massa 

bangunan. Fungsi dari penangkal petir adalah untuk menghindarkan bangunan 
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dari sambaran petir, dengan cara menyalurkan atau mengalirkan muatan arus 

listrik positif ke arus negative atau arde di bawah permukaan tanah melalui 

jaringan kawat tembaga 

7.6.5 Sistem Elektrikal 

Sumber energy listrik dapat berasal dari PLN dan hasil dari panel surya. PLN 

sebagai sumber listrik utama. 

 

Diagram 7.4. Sistem elektrikal 
Sumber: Analisis pribadi, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


