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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kematian adalah hal mutlak yang pasti terjadi pada semua makhluk 

hidup di dunia ini. Berbagai agama dan budaya, memiliki aturan tata upacara 

kematiannya masing- masing. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 

Tengah periode bulan Agustus 2018, jumlah penduduk agama Katolik di 

Semarang sejumlah 77.319 jiwa, Kristen sejumlah 107.519 jiwa, Hindu 

sejumlah 1548 jiwa, Budha sejumlah 10.013 jiwa, sedangkan lainnya ( 

konghucu dan lainnya ) sebanyak 1.061 jiwa, dan Islam sejumlah 1.350.310 

jiwa.  

Sedangkan, angka kematian menurut Badan Pusat Statstik Kota 

Semarang pada tahun 2018, menunjukkan 6,98 % kematian per 1000 

penduduk atau sekitar 70 orang per harinya. Jadi jika jumlah penduduk kota 

Semarang sekitar 1.658.552 jiwa, maka perharinya jumlah kematian ialah 116 

orang.  

Idealnya di Indonesia, mengenal sistem pengkremasian, dan 

pemakaman terhadap jenazah, usai dilakukannya upacara kematian menurut 

agamanya masing – masing. Sebagian masyarakat Indonesia pun mengenal 

sistem persemayaman jenazah di rumah duka bagi penganut agama Katolik, 

Kristen, Budha, Konghucu dan Hindu. Saat ini jumlah rumah duka di kota 

Semarang berjumlah 3 rumah duka. Dengan data sebagai berikut, Rumah 

duka Tionghoa Ie Wan memiliki ruang sebanyak 14 ruangan ( 2 Ruang VVIP, 

4 Ruang VIP,  dan 8 Ruang Standar ), Rumah duka Panti Wilasa Citarum 

memiliki 8 ruangan ( 2 ukuran besar dan 6 ruangan kecil ), Rumah duka 

St.Elisabeth memiliki 4 ruangan ( 1 ruang dengan fasilitas AC, 3 ruangan biasa 

). Jadi total ruang duka yang tersedia adalah 26 ruangan duka untuk fasilitas 

umum.  

Sedangkan untuk fasilitas pengkremasian jenazah di wilayah 

Semarang, terdapat 2 krematorium, yakni Krematorium Kedungmundu dan 

Krematorium Ambarawa. Sedangkan, untuk tempat pemakaman di Kota 

Semarang, menurut hasil pendataan Dinas Tata Kota dan Perumahan pada 

tahun 2014, jumlah makam yang tersedia di Kota Semarang kurang lebih 

berjumlah 512 lahan makam, untuk 500 makam dimiliki sektor di luar 

pemerintah, seperti milik swasta, milik masyarakat dan lain – lain. Sedangkan, 
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menurut sumber yang sama, Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola 

oleh Pemerintah Kota Semarang, seluas 60 hektare, yang terdiri dari 12 sektor, 

diantaranya TPU Bergota seluas 30 hektare, TPU Kedungmundu Cina ( 

Sendanguwo ) seluas 0,5 hektare, TPU Kedungmundu Kristen I seluas 2,5 

hektare, TPU Sompok seluas 1,5 hektare, TPU Banyumanik seluas 2,5 hektare 

dan lain – lain. Dari TPU yang disebutkan, ada 3 TPU yang sudah penuh, yaitu 

TPU Sompok, TPU Banyumanik, dan TPU Bergota. Ke tiga TPU tersebut telah 

tertutup untuk umum, dan hanya terbuka untuk makam dengan sistem 

tumpang.  

Masyarakat Kota Semarang, umumnya selalu ingin dimakamkan satu 

komplek bersama dengan sanak keluarga yang lain. Hal inilah yang 

merupakan alasan mengapa lahan pemakaman di ke tiga TPU tersebut sudah 

penuh sesak, bahkan terkesan tidak teratur. Sebut saja TPU Bergota, yang jika 

kita kunjungi saat ini, talud yang seharusnya menjadi penahan tanah makam, 

sekarang sudah diisi dengan makam yang tumpang tindih di sekitarnya.  

Jika sudah demikian, kesan tidak tertata, dan juga mengerikan akan 

langsung tersemat pada area pemakaman. Selama ini, fasilitas layanan 

kematian di Indonesia pada umumnya minim tersentuh secara arsitekturalnya. 

Berdasar hasil survey pribadi yang penulis lakukan di area TPU Kedungmundu 

dan Krematoriumnya, dapat kita lihat mulai dari pemakaman yang rusak, kotor, 

dan ditumbuhi semak belukar, tempat penyimpanan abu yang kotor dan 

dipenuhi sarang laba-laba, oven kremasi yang dipenuhi tanda hangus, 

menjadikan sebagian orang tabu dalam mengunjungi tempat – tempat 

tersebut, dan mengaitkannya dengan cerita mistis. Barulah, seiring dengan 

munculnya istilah “pemakaman elite” seperti San Diego Hills di Karawang, 

Jawa Barat, serta Heaven Funeral Home dan Creamtorium, perlahan kesan 

yang ditimbulkan dari pemakaman yang menyeramkan menjadi sebaliknya. 

Sejumlah fasilitas mewah, kuburan, serta krematorium yang didesain dengan 

menarik, rupanya mampu menghilangkan kesan pemakaman dan fasilitas 

kematian sebagai tempat yang mistis, dan menjadikannya tempat yang 

nyaman serta rekreatif untuk dikunjungi, serta tentunya menaikkan status 

sosial masyarakat melalui lokasi persemayaman dan pemakaman. 

Berangkat dari hal tersebut, penulis mulai berpikir bahwa Semarang 

memiliki potensi sebagai kota yang dapat memiliki fasilitas tersebut. Apalagi, 

Semarang adalah Ibu Kota Jawa Tengah, yang mana seyogyanya memiliki 
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fasilitas yang lebih memadai di segala elemen, termasuk fasilitas kompleks 

memorial park. Ditambah, Semarang belum memiliki sebuah kawasan yang 

berisikan krematorium, columbarium dan tempat pemakaman umum dalam 

satu kawasan, dengan sejumlah fasilitas pendukungnya.  

1.2 Isu / Perumusan masalah 

Isu yang mendasari pembuatan memorial park adalah dari perhitungan 

yang penulis lakukan, ternyata lahan pemakaman serta fasilitas pelayanan 

kematian yang memadai di sekitaran kota Semarang tidak mencukupi, bahkan 

lahan pemakaman yang dikatakan layak dan teratur sebagai tempat 

peristirahatan terakhir, sudah mulai sukar ditemukan. 

Selain itu kesan fasilitas kematian yang masih identik dengan kesan 

“seram” karena minimnya sentuhan arsitektural, membuat lahan fasilitas 

layanan kematian seolah menjadi zona terisolir yang tabu untuk dikunjungi, 

bagi sebagian masyarakat yang memandang tempat tersebut mengandung 

unsur mistis. 

Sedangkan perumusan masalah adalah sebagai berikut : 

- Bagaimana teori dan tema Living In the Future dapat menciptakan suatu 

kesan ramah terhadap sebuah fasilitas pelayanan kematian ? 

- Bagaimana kompleks memorial park dapat menjadi potensi baru dan nilai 

tambah dari obyek rancangan melalui penciptaan ruang terbuka hijau ? 

- Bagaimana penyesuaian desain tiap – tiap pemakaman berdasarkan pihak 

pengelola memorial park, dengan aturan masing – masing agama yang 

ada di Indonesia ? 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari projek Memorial Park ini adalah : 

- Penyedian lahan pemakaman dan fasilitas pelayanan kematian baru di 

wilayah Kabupaten Semarang. 

- Memberikan sentuhan arsitektural terhadap fasilitas pelayanan kematian 

yang masih sangat minim di Indonesia. 

- Menciptakan kompleks layanan kematian yang juga berpotensi sebagai 

kawasan hijau yang bersifat ekologis dan rekreatif bagi masyarakat. 

Sasaran yang ingin dicapai dari projek Memorial Park ini adalah : 

- Terciptanya fasilitas layanan kematian baru, yang terintegrasi secara 

arsitektural di kawasan Kabupaten Semarang. 
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- Dilihat dari segi lingkungan, mampu menjadi potensi kawasan hijau dan 

sumber paru – paru kota di wilayah Kabupaten Semarang, yang tidak 

menutup kemungkinan mejadi tempat rekreasi bagi masyarakat. 

- Merubah paradigma “seram” yang melekat di masyarakat terhadap 

kompleks pemakaman dan fasilitas lain yang berhubungan dengan 

kematian. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari adanya memorial park ini yakni, memudahkan pihak klien 

dalam menentukan fasilitas pelayanan kematian yang layak dan juga efisien 

bagi seluruh masyarakat karena seluruh fasilitas pelayanan kematian tersedia 

dalam satu kawasan, sehingga memudahkan akomodasi. Selain itu, memorial 

park ini akan menjadi tonggak perubahan pola pikir masyarakat post-modern, 

terhadap suatu fasilitas pelayanan kematian, dimana fungsi berziarah dan 

berekreasi digabungkan dalam satu kompleks. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Teori dan 

Pemrograman Arsitektur ini adalah sebagai berikut : 

BAB I   : Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan, dan sistematika pembahasan serta 

alur pola pikir. 

BAB II : Gambaran umum  

Menjabarkan gambaran umum lokasi dan tapak yang 

menjadi lokasi proyek Memorial Park. 

BAB III : Pemrograman arsitektur 

Menganalisa pemrograman arsitektur baik program 

kebutuhan dan persyaratan ruang, dan elemen pendukung 

lain agar bangunan dapat berdiri. 

BAB IV : Penelusuran masalah 

Menganalisa permasalahan keseluruhan yang ada di 

Memorial Park. 

BAB V : Kajian teoritik 
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Menjabarkan sumber sumber terkait berupa teori arsitektur, 

dan non arsitektur yang digunakan sebagai dukungan 

rasional terhadap penetapan masalah desain 

BAB VI : Pendekatan desain 

Membuat pendekatan desain sebagai jawaban atas 

permasalahan di dalam bangunan  

BAB VII : Konsep desain 

Merincikan konsep desain yang akan digunakan, mulai dari 

konsep desain bangunan, dan konsep desain tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


