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BAB VI 

KONSEP DAN PERANCANGAN 

 

6.1.  KONSEP PERANCANGAN 

Konsep bangunan Gereja Yesus Gembala Baik di Palangka Raya akan berusaha memecahkan 

dan memanfaatkan kekurangan dari Gereja Katedral Santa Maria Palangka Raya yang sudah 

lebih dulu, di padukan dengan mengangkat desain perpaduan kearifan lokal adat suku dayak 

ngaju. Sehingga mengahislkan bangunan yang tetap melestarikan budaya kearifan lokal suku 

adat dayak ngaju itu sendiri. 

 

6.3.1 PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

 
Letak : Jalan Tjilik Riwut Km.9 no 7, Palangka Raya, Kalimantan Tengah  
Luas lahan : ± 20,500 m2 (82x250) 
Peraturan tapak :  
a. KDB : 60%  
b. KLB : 1,2  
c. Ketinggian bangunan : 2 lantai  
 
Batas tapak :  
 Utara : Ruko-ruko  
 Timur : lahan kosong  
 Selatan : Lahan kosong  
 Barat : Lahan kosong 

 

 
Gambar  Lokasi alternatif tapak Gereja Yesus Gembala Baik 

Sumber gambar: (Google Maps, 2017) 
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6.3.2 PERHITUNGAN TAPAK 

JENIS BANGUNAN TOTAL LUASAN (M2) 

GEREJA 2.512 

PASTORAN 261 

PANTI PASTORAN 196 

JUMLAH 2.969 

PARKIR 16.042 

TOTAL 19.011 

 

 

6.2. KONSEP PERANCANGAN 

6.2.1 AKSESIBILITAS 

Mampu diakses oleh 3 pelaku yakni pejalan kaki, kendaraan umum dan 

kendaraan pribadi. Akses utama terletak di utara tapak yang berhubungan 

lansung dengan jalan raya. Memiliki akses tersendiri bagi kendaraan untuk 

loading barang dan dengan mempertimbangan kemacetan yang mungkin 

terjadi maka jalur keluar dan masuk kendaraan harus dibagi menjadi 2 atau 

dibedakan. 

6.2.2 PENATAAN MASSA 

Penataan massa bangunan yakni memiliki massa utama berupa bangunan 

Gereja dan massa penunjang berupa pastoran dan juga terdapat bangunan 

pengelola . Massa utama diletakan di area tengah dan menjadi anchor agar 

para pengunjung dapat mencapainya dengan cepat dan tidak terhalang oleh 

bangunan lainnya. Bangunan penunjang dan pendukung berada di sekitar 

bangunan utama sebagai penyokong kegiatan utama yang ada. 

 

6.3. PENDEKATAN KINERJA 

6.3.1 SISTEM PENCAHAYAAN 

A. PENCAHAYAAN ALAMI 

Secara garis besar penggunaan pencahayaan alami dimaksimalkan pada 

ruang-ruang seperti ruang umat (ruang misa), ruang tamu pastoran, ruang 

sekretariat dan ruang pengakuan dosa. 

B. PENCAHAYAAN BUATAN 

Penggunaan pencahayaan buatan dibutuhkan pada seluruh ruang yang ada, 

pemanfataan cahaya alami hanya berlangsung pada bagian-bagian tertentu 

dan terutama pada bangunan utama seperti ruang umat dan ruang musik 

koor seperti tata cahaya sangat mendukung performa para penampil dan 

visual penonton. 

 

6.3.2 SISTEM AUDIOVISUAL DAN AKUSTIK 

a.  Microphone and speaker untuk pengeras suara.  
b. CCTV untuk pemantauan keamanan.  
Untuk sistem akustik digunakan material-material peredam suara yang dapat 

dipasang pada lantai, dinding dan langit-langit. 
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6.3.3 SISTEM PENGHAWAAN 

 
a. Penghawaan alami  

Menggunakan cross ventilation (sistem silang) pada bukaan dinding 
bangunan untuk sirkulasi udara bersih dan kotor.  

b. Penghawaan buatan  
- AC split atau AC setempat. 
- Blower digunakan pada ruang generator.   

 

6.3.4 SISTEM JARINGAN AIR BERSIH 

Perolehan air bersih utama menggunakan sumber dari PAM dan sumur artetis 

dengan kedalaman 100 meter dan menggunakan sistem jaringan air bersih down 

feed system. 

 

6.3.5 SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR 

Sistem pembuangan air kotor/limbah melalui proses water treatment terlebih 

dahulu sebelum menuju ke riol/saluran kota. 

 

6.3.6 SISTEM JARINGAN LISTRIK 

Pendistribusian listrik utama dari PLN menuju gardu utama lalu melalui trafo, lairan 

listrik didistribusikan ke tiap unit kantor dan fasilitas. Disediakan pula genset untuk 

keadaan darurat dengan automatic switch system dalam kurun waktu 5 detik 

menggantikan daya listrik utama. 

 

6.3.7 SISTEM PEMBUANGAN SAMPAH 

Pada bangunan Gereja Yesus Gembala Baik ini menggunakan sistem dengan 

pengumpulan sampah pada masing-masing bagian bangunan pada tempat sampah 

yang tersedia dan/atau menggunakan sistem sampah vertical (shaft sampah) lalu 

dikumpulkan kembali dengan tenaga manusia dan dibedakan menjadi sampah 

basah dan kering untuk kemudian ditampung pada penampungan sementara dan 

dibuang menuju tempat pembuangan akhir (TPA) kota. 

 

6.3.8 SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN 

Menggunakan sistem pencegahan kebakaran untuk keamanan dengan elemen 
sebagai berikut:  
a. Smoke detector  
b. Flame detector  
c. Sprinkler  
d. Fire extinguisher  
e. Hydrant  
f. Emergency stair & exit  
 

6.3.9 SISTEM KOMUNIKASI 

Bangunan Gereja Yesus Gembala Baik menggunakan sistem komunikasi interal 

antar pengelola dengan sistem private automatic branch exchange dan untuk 

eksternal menggunakan jaringan telepon (TELKOM) serta faksimili. Kemudian 

disediakan komunikasi dengan pengeras suara dan tambahan fasilitas terkini 

berupa wi-fi. 
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6.3.10 SISTEM PENANGKAL PETIR 

Penggunaan sistem franklin sebagai sistem penangkal petir utama berupa jala 

dengan konduktor yang menutupi permukaanbangunan dengan jarak antar kawat 

tidak melebihi 20 meter. Sistem ini lebih efektif menangkal petir bangunan 

horizontal atau melebar dan memanjang. 

 

6.3.11 SISTEM KEAMANAN 

SIstem keamanan yang diberikan untuk bangunan Gereja yakni dengan 

pemasangan CCTV pada bagian-bagian tertentu bangunan dan dengan adanya pos 

penjagaan selama kegiatan seni pertunjukan berlangsung. 

 

6.3.12 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL 

Sistem transportasi vertical yang disediakan pada gedung seni pertunjukan 

merupakan sistem tangga. 

 

 

 

 

 


