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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Gereja Katolik Paroki Santo Yakobus didirikan untuk memenuhi kebutuhan 

umat katolik di daerah Kelapa Gading untuk beribadah. Pada awalnya umat Katolik 

di kelapa gading melakukan ibadah di Paroki St. Bonaventura Pulomas, yang 

kemudian muncul wacana yang dibicarakan oleh para Dewan Paroki untuk 

membangun paroki di daerah Kelapa Gading. Maka dari itu dibentuklah Panitia 

Pembangunan Gereja Kelapa Gading (PPG-KG). Pada Tahun 1984 Paroki St. 

Yakobus kegiatan peribadahan dilakukan di perumahan di pemukiman Kelapa 

Gading, seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya umat Katolik di 

Kelapa Gading darisanalah mulai dibangun bangunan Gereja Paroki St. Yakobus.  

Santo Yakobus, yang menjadi pelindung paroki Kelapa Gading adalah seorang 

rasul yang berasal dari Betsaida di Galilea, Yakobus, seorang nelayan sederhana, 

bersama saudaranya, Yohanes dipanggil untuk mengikuti Yesus. Kedua bersaudara 

anak Zebedeus inl kerap disebut “Anak Anak Guntur” karena sifatnya yang keras 

dan semangatnya yang menyala-nyala Bersama Petrus mereka mendapat tempat 

Istimewa dalam kehidupan Yesus Kemana Yesus pergi mereka selalu diajak untuk 

menyaksikan tindakan kasih Yesus. 

Peran sebuah Gedung Karya Pastoral tidak kalah penting dari bangunan 

Gerejanya sendiri. Aktivitas-aktivitas yang mendukung dan melancarkan proses 

terjadinya ibadah, dapat dilakukan di dalam gedung Karya Pastoral. Dalam Gedung 

Pastoral sebuah gereja harus dapat memenuhi beberapa aktivitas untuk Sekretariat, 

Rapat Seksi-seksi, Pertemuan Kelompok Kategorial, dan lain-lain. 

Gedung Karya Pastoral juga merupakan tempat beraktivitas untuk para pengurus 

maupun umat Gereja. Sering kali juga area Aula di Gedung Karya Pastoral 

digunakan untuk melampung umat-umat yang tidak mendapatkan tempat di dalam 

Gereja. Oleh karena itu Gedung Karya Pastoral menjadi penting dalam perancangan 

interior ini. 
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 1.2 Masalah Perancangan Interior  

1. Bagaimana peran dan fungsi Gedung Karya Pastoral guna memenuhi 

kebutuhan kegiatan-kegiatan gereja? 

2. Bagaimana ruang multifungsi dapat berperan pada tiap aktivitas tanpa kendala 

pada elemen-elemen interior? 

3. Bagaimana mendesain Ruang serbaguna Gedung Karya Pastoral menjadi lebih 

fungsional untuk beragam kegiatan? 

  

1.3 Tujuan Perancangan  Interior 

1. Menciptakan suasana Gedung Karya Pastoral dapat memenuhi semua 

kebutuhan kegiatan-kegiatan gereja secara efisien. 

2. Menerapkan pembaharuan pada material lantai, dinding dan ceiling yang 

mampu mengakomodasi tiap aktivitas pada ruang multifungsi. 

3. Membangun Gedung Karya Pastoral sebagai pendukung kegiatan gereja. 

4. Mendesain Ruang multifungsi yang dapat memenuhi beragam kegiatan. 

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi dari penelitian ini adalah untuk dapat mengali lebih dalam lagi 

problem dari sebuah area Gereja khususnya area Gedung Karya Pastoral, dan 

mengapa Gedung Karya Pastoral menjadi penting dalam Gereja Katolik.  

 

1.5 Batasan Perancangan Interior 

Ruangan yang akan dirancang dalam perancangan ruang ialah: 

1. Area Gereja 

2. Gedung Pastoral 

3. Area Sakristi 

4. Ruang Aula  

5. Ruang serba guna 

6. Ruang Sekretariat 

7. Ruang Menghitung Kolekte 
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1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara berikut : Primer 

dengan cara  survei dan wawancara langsung kepada sekretariat dan umat gereja 

dan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber lain seperti buku-buku dan 

standarisasi Gereja Katolik. 

 

1.7 Pendekatan dalam Perancangan Interior 

Pendekatan yang saya ambil adalah Teknik pemilihan dan penggunaan Material 

yang lebih efisien dan memiliki durabilitas tinggi. 

 

1.8 Alur Perancangan Interior 

1. Melakukan pengumpulan data latar belakang dan permasalahan di Gereja St. 

Yakobus untuk Area Gedung Karya Pastoral kepada Pengurus Sekretariat. 

2. Merangkum hasil survey dan wawancara 

3. Merumuskan permasalahan 

4. Menganalisa kebutuhan ruang, sirkulasi dan aktivitas di area Gedung Karya 

Pastoral 

5. Menentukan Konsep Dasar untuk pengaplikasian desain ruangan. 

6. Mengaplikasikan desain berdasarkan Analisa yang telah dibuat 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Bab 1 : Pendahuluan berisi Latar Belakang, Permasalahan perancangan Interior, 

Tujuan Perancangan, Kontribusi penelitian, Batasan Perancangan, Teknik 

pengumpulan data, Teknik pendekatan, alur perancangan, alur berpikir, sistematika 

penulisan. 

Bab 2 : Landasan Teori berisi tinjauan umum dan khusus, tinjauan umum berisi 

fungsi dan tujuan klarifikasi jenis kegiatan, aktivitas, fasilitas, persyaratan umum, 

persyaratan fasilitas,tinjauan khusus berupa sejarah dan desain. 

Bab 3 : Metode Perancangan tentang penjabaran studi yang dilakukan secara 

literature dan survey. Studi fisik bangunan dan lingkungan meliputi Analisa makro 
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mikro, studi aktivitas pengelola, pola aktivitas barang. Studi fasilitas ruang meliputi 

program aktivitas , matrik hubungan antar ruang, diagramsirkulasi ruang, zoning, 

grouping. Studi permasalahan khusus interior berisi tinjauan karakteristik warna, 

tinjauan sistem furniture, tinjauan material lantai, dinding, dan ceiling, tinjauan 

karakteristik warna , injauan sistem pencahayaan, penghawaan, sistem akustik, dan 

sistem keamanan 

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan Penjabaran Keputusan desain yang digunakan, 

meliputi sketsa dan image predesain, analisa 3 alternatif zoning, analisa 3 alternatif 

gruping, konsep perancangan, citra ruang, konsep material lantai, dinding, dan 

ceiling, konsep warna, pencahayaan, penghawaan, akustik ruang, dan konsep 

keamanan. 

Bab 5 : Kesimpulan dan saran dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan 

saran yang mendukung dari sebuah perancangan yang sedang dikerjakan. 

 

 

 

 

 

 

  


