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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pagelaran merupakan daerah kecil di wilayah Kecamatan Pagelaran di 

Kabupaten Malang yang terletak 26 km di bagian Selatan Kota Malang dan 13 

km di Timur Ibukota Kabupaten Malang, Kepanjen. Dahulu, wilayah ini 

merupakan bagian dari Kecamatan Gondanglegi yang berkembang menjadi 

Kecamatan Pagelaran pada tahun 1999. Akses utama menuju beberapa lokasi 

wisata di Kawasan Pantai Malang Selatan juga melewati Kecamatan 

Pagelaran ini yang menjadikan wilayah ini sering dilewati oleh para wisatawan. 

Struktur pola keruangan di Desa Pagelaran ini adalah memanjang karena 

pemukiman cenderung berpusat ke pinggir jalan raya utama yaitu Jalan Raya 

Pagelaran. 

Pembangunan di Pagelaran cenderung lambat karena mayoritas 

penduduknya banyak yang bekerja di kota besar sekitarnya seperti Kepanjen 

dan Kota Malang. Sebagaian besar penduduk yang menetap di sana rata-rata 

bekerja sebagai petani, pengrajin gerabah dan pensiunan. Wilayah Pagelaran 

memiliki lahan yang belum difungsikan sebesar ±65 Ha dari 423,85 Ha total 

luas wilayahnya. 

Wilayah Pagelaran memiliki nilai historis dan berperan dalam 

berkembangnya umat Katolik yang berdomisili di Kota dan Kabupaten Malang 

saat ini. Pada tahun 1928, seorang Belanda yang juga pemimpin perkebunan 

di wilayah Gondanglegi yang bernama Blijdenstein berinisiatif membangun 

fasilitas ibadat bagi para pekerja kebun dari Jawa Tengah yang beragama 



 

2 
 

Katolik. Tanggal 15 Oktober 1930 Gereja Katolik di Pagelaran resmi berdiri dan 

diberkati, sejak itu Gereja Pagelaran berkembang berfungsi sebagai Gereja 

Paroki yang menampung seluruh umat Katolik yang ada di Wilayah Kabupaten 

Malang. Saat kependudukan Jepang sampai tahun 1980, umat Katolik di 

Pagelaran sangat berkurang drastis, Gereja Pagelaran sudah tidak 

dipergunakan lagi sebagai Gereja karena urbanisasi ke kota yang lebih besar. 

Dengan esensi sejarah yang menarik dan memiliki letak wilayah yang 

strategis sebagai penghubung kawasan wisata di Malang Selatan, maka 

wilayah Pagelaran dibudidayakan dan dilkukan pengembangan wisata seperti 

Gereja Ziarah di wilayah tersebut. Mengimplementasikan makna historis lokal 

pada simbol-simbol dalam desain Gereja Ziarah akan memunculkan potensi 

dan nilai status Gereja yang bermanfaat dan bersifat edukatif bagi pengunjung 

terutama bagi umat Katolik di wilayah Malang dan sekitarnya, selain itu 

pembangunan ini juga akan meningkatkan daya tarik wisata untuk wilayah 

Pagelaran itu sendiri.  

 

1.2 Masalah Desain 

Dalam perencanaan bangunan Gereja Ziarah mempunyai pernyataan 

masalah diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara mengolah ruang terbuka pada area Gereja yang 

sesuai dengan konteks makna ziarah sebagai latar belakang 

aktivitasnya? 

b. Bagaimana menciptakan bentuk bangunan yang dapat menarik 

pengunjung untuk ziarah dan berwisata rohani? 
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c. Bagaimana memanfaatkan nilai sejarah serta potensi-potensi lokal yang 

ada untuk diimplementasikan ke dalam desain projek? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1.3.1 Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari projek “Gereja Peziarahan Katolik di Desa Pagelaran 

Kabupaten Malang” adalah menyediakan tempat ziarah bagi pengunjung 

terutama umat Katolik di wilayah Malang dan sekitarnya dengan sarana dan 

prasarana yang mendukung aktivitas wisata rohani. Gereja Ziarah ini 

diharapkan dapat membudidayakan dan menghidupkan kembali nilai historis 

lokal melalui desain Gereja sehingga dapat mengedukatif dan 

memperkenalkan pengunjung tentang status Gereja. Selain itu Gereja Ziarah 

ini juga bertujuan untuk dapat membantu mengembangan daerah wisata yang 

positif di wilayah Pagelaran. 

1.3.2 Manfaat Pembahasan 

Landasan Teori dan Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut. 

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan 

potensi wilayah Pagelaran terutama dalam bidang wisata dalam bentuk 

Gereja Ziarah yang selaras dengan lingkungan sekitar serta memiliki 

kegiatan yang positif. 

2. Bagi Masyarakat Sekitar dan Umat Katolik 

Diharapkan dapat menciptakan area Gereja Ziarah yang nyaman, aman 

dan edukatif untuk berkegiatan wisata rohani serta berperan dalam 
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meningkatkan potensi sosial dan ekonomi yang akan bermanfaat bagi 

masyarakat sekitar. 

3. Mafaat Teoritis 

Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi 

mengenai pembangunan Gereja yang berkonteks wisata rohani guna 

sebagai bahan penelitian dan diskusi untuk dikaji selanjutnya.  

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

1. BAB I: Pendahuluan Projek Gereja Peziarahan Katolik di Desa 

Pagelaran Kabupaten Malang  

Bab ini berisi tentang penguraian latar belakang projek, permasalahan 

desain, tujuan dan manfaat pembahasan dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II: Gambaran Umum Projek Gereja Peziarahan Katolik di Desa 

Pagelaran Kabupaten Malang  

Bab ini membahas gambaran umum lokasi tapak yang akan 

direncanakan, fungsi bangunan, gambaran lingkungan sekitar. Pada 

tahap ini akan diuraikan tentang kondisi ril di lapangan tentang 

lingkungan baik kondisi alam, kondisi buatan, kondisi site dan kondisi 

masyarakat yang ada di sekitar untuk menentukan potensi dan 

kendala pada tahap selanjutnya. 
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3. BAB III: Pemrograman Arsitektur Gereja Peziarahan Katolik di 

Desa Pagelaran Kabupaten Malang 

Bab ini akan membahas tentang analisa kebutuhan dan 

persyaratan ruang, studi preseden projek sejenis dan pola hubungan 

ruang.  

4. BAB IV: Penelusuran Masalah Desain Gereja Peziarahan Katolik di 

Desa Pagelaran Kabupaten Malang 

Pada bab ini akan menganalisa potensi dan kendala yang 

selanjutnya akan menjabarkan permasalahan desain berdasarkan 

antara aspek ruang terhadap tapak dan lingkungan, baik buatan 

maupun alami.  

5. BAB V: Kajian Teoritik Gereja Peziarahan Katolik di Desa 

Pagelaran Kabupaten Malang 

Kajian Teoritik akan membahas berbagai macam teori 

pendukung untuk menentukan desain yang cocok yang akan 

diterapkan pada bangunan serta penguraian tentang teori pendekatan 

yang akan diterapkan terhadap desain bangunan.  

6. BAB VI: Pendekatan Desain Gereja Peziarahan Katolik di Desa 

Pagelaran Kabupaten Malang 

Pada bab ini akan diuraikan proses perancangan arsitektur 

sebagai tahapan dalam memecahkan permasalahan desain.  

7. BAB VII: Konsep Perencanaan Gereja Peziarahan Katolik di Desa 

Pagelaran Kabupaten Malang 

Bab ini akan membahas tentang konsep-konsep perencanaan 

yang akan dijadikan landasan dalam proses perancangan arsitektur.   
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8. Daftar Pustaka 

Berisikan berbagai seumber data yang dijadikan referensi dalam 

projek, yang berasal dari media cetak maupun elektronik. Meliputi 

daftar pustaka, daftar gambar, daftar tabel dan daftar diagram. 

9. Lampiran 

Berisi data-data penyerta atau pelengkap yang berkaitan dengan 

projek Gereja Peziarahan Katolik di Desa Pagelaran Kabupaten 

Malang. 

  




