
 

49 
 

BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

 

4.1. Analisa Masalah Komprehensif 

4.1.1. Potensi 

Potensi pada lokasi dan tapak yang ada di Pagelaran yang dapat 

dikembangkan sebagai objek ziarah dan wisata rohani yang aktif, yaitu sebagai 

berikut. 

A. Memiliki Nilai Historis 

Berdasarkan dalam sub-bab latar belakang, bahwa lokasi 

Pagelaran memiliki sejarah yang panjang dan berperan besar dalam 

perkembangan agama Katolik di Kabupaten Malang. Desa kecil 

Pagelaran yang saat ini sudah tidak dikenal banyak orang ternyata 

pernah memiliki sisi historis yang besar karena di wilayah ini pernah 

berdiri Gereja Katolik pertama di Malang selatan ini menjadi saksi bisu 

cikal bakal terbentuknya 3 Paroki besar di wilayah Keuskupan Malang 

bagian selatan. 

B. Karakter Lokasi Memiliki Potensi View 

Selain nilai historis, desa Pagelaran memiliki potensi view yang 

dapat menarik pengunjung untuk melakukan wisata maupun singgah. 

Lokasi Desa Pagelaran ini memiliki pemandangan yang indah yaitu 

deretan pegunungan. Topografi Desa Pagelaran merupakan dataran 

yang tidak terlalu tinggi dan letaknya dikelilingi pegunungan. Di sebelah 

Timur terdapat pemandangan gugusan Pegunungan Tengger dan 

Gunung Semeru sebagai puncaknya, di sebelah Barat hingga Utara 
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dapat terlihat gugusan Gunung Kawi serta Gunung Arjuno-Welirang. 

Lalu di bagian Selatan terdapat pegunungan karang (seperti di Gunung 

Kidul, Yogyakarta) yang dibaliknya terdapat Kawasan wisata pantai 

Malang Selatan. 

C. Tingkat Kenyamanan Thermal yang Baik 

Desa Pagelaran yang letaknya dikelilingi gunung dan perbukitan 

memiliki iklim yang nyaman. Di daerah ini tidak terlalu dingin dan tidak 

terlalu panas. Suhu rata-rata di Desa Pagelaran adalah 20°C - 23°C. 

D. Adat Istiadat yang Masih Kental 

Mayoritas etnis di Desa Pagelaran ini adalah etnis Jawa. Di desa ini 

sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat setiap individunya seperti 

bersikap ramah, saling menghormati, hidup saling berdampingan dan 

menghargai perbedaan orang lain. Kegiatan-kegiatan tradisional yang 

sudah jarang ditemukan di kota besar seperti gotong royong masih 

berlaku di sini. 

E. Berdekatan dengan Wisata Alam Kawasan Pantai Malang Selatan 

Lokasi Desa Pagelaran terletak berdekatan dengan Kawasan 

Pantai Malang Selatan, dengan menyusuri jalan raya utama di desa ini 

yaitu Jalan Raya Pagelaran, maka destinasi pantai akan dicapai dalam 

waktu 45 menit – 1 jam. Beberapa destinasi pantai yang terkenal di 

Malang Selatan adalah Pantai Balekambang, Pantai Pesanggrahan, 

Pulau Sirap, dll. 

4.1.2. Kendala 

Kendala yang menyebabkan lokasi tapak yang ada di Pagelaran kurang 

memiliki daya tarik adalah sebagai berikut. 
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A. Perkembangan desa yang lambat 

Desa Pagelaran memiliki perkembangan yang lambat dikarenakan 

Desa ini memiliki Kecamatan yang terbilang baru, yaitu Kecamatan 

Pagelaran. Sebelumnya Desa Pagelaran termasuk dalam Kecamatan 

Gondanglegi. 

B. Tidak ada peraturan zonasi yang jelas untuk penataan desa 

Peraturan zonasi membuat kawasan desa menjadi tertata rapi. Di 

Desa Pagelaran, pembangunan sarana dan prasarana tidak tertata 

dengan baik dan pembangunan masih terpusat di dekat Kantor 

Pemerintahan Kecamatan Pagelaran. Dapat dibuktikan dari 485,25 

Hektar luas total Desa Pagelaran, terdapat ± 65 Hektar lahan yang 

masih belum dimanfaatkan dengan baik sehingga tak jarang beberapa 

lahan yang seharusnya bisa dikembangan menjadi potensi menjadi 

terbengkalai. 

C. Lingkungan yang sepi 

Jumlah masyarakat yang sedikit membuat lingkungan di Desa 

Pagelaran menjadi sepi. Rata-rata orang yang menetap di Pagelaran 

yang memiliki profesi sebagai petani, pengrajin batu dan gerabah yang 

usianya sudah lanjut. Banyak masyarakat yang memilih bekerja di kota 

besar seperti Kepanjen dan Malang sehingga hampir setiap hari dan 

jam kerja, kondisi Desa Pagelaran ini sangat sepi. 
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D. Tidak ada daya tarik wisata 

Desa Pagelaran ini memiliki potensi yaitu letaknya yang strategis 

dan dekat dengan kawasan wisata, namun karena tidak adanya potensi 

wisata yang menarik membuat turis hanya sekedar melewati Desa 

Pagelaran ini. 

E. Minim vegetasi peneduh 

Walaupun Desa Pagelaran memiliki kenyamanan thermal yang 

baik, namun di sisi jalan masih jarang vegetasi peneduh di daerah ini. 

Di kondisi yang sangat terik, jalan-jalan di Desa Pagelaran tidak dapat 

dikatakan teduh bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan roda 

dua. 

F. Minim eksistensi tentang potensi sejarah yang ada di Desa 

Pagelaran 

Seperti yang sudah dibahas bahwa Pagelaran memiliki nilai historis 

yang penting dan sangat mungkin untuk mengembangkannya untuk 

dijadikan potensi wisata guna menambah pengetahuan masyarakat 

lebih dalam lagi tentang nilai sejarah yang ada di Pagelaran. Saat ini 

potensi sejarah tersebut makin tergerus waktu, jika tidak dibudidayakan 

dengan baik, maka nilai historis yang penting tersebut semakin lama 

akan hilang. 
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4.2. Pengelompokan Analisa Masalah 

4.2.1. Masalah Fungsi bangunan dengan Aspek Pengguna 

Masalah fungsi bangunan dengan aspek pengguna yaitu, projek Gereja 

Peziarahan ini belum memiliki umat tetap, sehingga tingkatan struktur dalam 

Gereja Katolik masih belum dapat ditentukan sebagai Stasi ataupun Paroki. 

Selain belum memiliki umat yang tetap, faktor lain yang membuat status projek 

Gereja Peziarahan ini sebagai Gereja Stasi ataupun Gereja Paroki masih 

belum dapat ditetapkan yaitu karena daerah Pagelaran merupakan daerah 

baru dari perkembangan Kecamatan Gondanglegi, sehingga umat yang 

berada di daerah Pagelaran masih bagian dari Stasi Gondanglegi. 

Solusi yang dapat ditawarkan dari masalah penetapan status yang 

sesuai dengan tingkatan struktur dalam Gereja Katolik tersebut yaitu membuat 

projek Gereja ini menjadi Gereja yang berkembang dengan fungsi utama yang 

ditetapkan saat ini yaitu sebagai Gereja Peziarahan, dengan harapan aktivitas 

peziarahan yang dilakukan pengunjung dapat menghidupkan kompleks Gereja 

serta meningkatkan status Gereja menjadi Gereja Stasi atau Gereja Paroki 

sesuai dengan persyaratan tingkatan struktur Gereja Katolik yang ada di 

Indonesia. 

 Masalah selanjutnya yang muncul pada fungsi dengan aspek pegguna 

dan menjadi fokus dalam permasalahan desain yaitu cara untuk menarik umat 

Katolik untuk berziarah di Gereja Peziarahan ini. Maka perlu adanya 

pengolahan tatanan massa dalam lansekap yang sesuai dengan aktivitas 

berziarah pengunjung dan bersifat mendukung religiusitas. 
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4.2.2. Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 

Masalah fungsi bangunan dengan tapak yang muncul adalah tapak 

memiliki kontur tanah yang cenderung datar, hal tersebut membuat hirarki 

ketinggian bangunan dalam mengolah lansekap menjadi terbatas karena 

permainan hirarki bangunan sangat dibutuhkan dalam tatanan massa 

bangunan yang cenderung religius dan bersifat simbolik. 

 Solusi yang dapat ditawarkan dari permasalahan fungsi bangunan 

dengan tapak ini yaitu dengan menerapkan hirarki bangunan pada lansekap 

projek dengan alternatif lain yang dapat berupa perwujudan bentuk, skala 

bentuk, penempatan massa bangunan, serta simbolik pada bangunan untuk 

mendukung makna khusus yang dapat disampaikan kepada pengguna. 

4.2.3. Masalah Fungsi Bangunan dengan Lingkungan di Luar Tapak 

 Masalah fungsi bangunan dengan lingkungan di luar tapak yang muncul 

adalah masih kurangnya eksistensi nilai sejarah yang ada di daerah Pagelaran 

ini. Daerah Pagelaran memiliki nilai sejarah yang penting terutama bagi 

perkembangan agama Katolik di Jawa Timur, sejarah ini makin berkurang 

eksistensinya karena urbanisasi serta laju perkembangan wilayah Pagelaran 

yang lambat. 

 Masalah lain yang muncul adalah pemanfaatan industri rumahan lokal 

seperti industri batu bata, batu alam, gerabah dan mebel masih kurang karena 

kebutuhan penduduk di daerah Pagelaran minim untuk menggunakan produk 

industri rumahan tersebut. Maka untuk memberi sedikit peran lokalitas dalam 

desain, dalam perancangan projek akan digunakan bahan-bahan dari para 

pengrajin tersebut sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya yang ada di 
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sekitar dan turut serta dalam mengembangkan industri-industri kecil di 

lingkungan Desa Pagelaran.  

 

4.3. Inti Permasalahan Desain 

Dari beberapa penjabaran masalah di atas maka dapat diambil 

beberapa inti permasalahan desain sebagai berikut: 

a. Tata Letak dan Pemanfaatan ruang terbuka  

b. Bentuk Bangunan yang simbolik dan bermakna  

c. Budidaya nilai sejarah dan pemanfaatan unsur lokal 

 

4.4. Pernyataan Masalah 

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? 

c. Bagaimana memanfaatkan nilai sejarah serta potensi-potensi lokal yang 

ada untuk diimplementasikan ke dalam desain projek? 




