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BAB VII 

LANDASAN PERANCANGAN 

 

7.1 Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Tata ruang tapak ditata dengan sistem terpusat di mana Gereja 

Peziarahan menjadi point of interest utamanya. Sistem tersebut juga dapat 

memudahkan pengunjung untuk menjangkaunya. Bangunan Gereja sebagai 

pusat juga dapat meningkatkan hiararki bangunan di sekitarnya karena tapak 

berada di kontur yang landai, dengan demikian sehingga makna dan simbolik 

Gereja yang ada dapat tersampaikan kepada pengunjung. Alur linear juga 

diterapkan pada kompleks bangunan untuk meningkatkan mental mapping 

yang dapat memudahkan pengunjung berkunjung dan menjangkau ke seluruh 

area Kompleks Gereja. Arsitektur lansekap berperan penting dalam 

pemaknaan tempat, penataan lansekap diterapkan pada tata ruang tapak 

untuk menghubungkan antar bangunan serta meciptakan ruang pelingkup 

sebagai pelengkap soul of place kompleks Gereja. 

 

7.2 Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

Ruang pada bangunan ditata secara simetris dan membetuk pola 

memusat, di mana altar berada di tengah-tengah serta kursi umat 

mengelilinginya di setiap sisi. Penempatan altar dibuat dengan hirarki lebih 

tinggi dari sisi-sisi sekitarnya untuk menambah visibilitas pengunjung serta 

memberikan kesan simbolik yang suci, agung dan mulia.  
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7.3 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Gereja Peziarahan terdiri dari beberapa bangunan (kompleks), di mana 

Gereja sebagai pusat aktivitas pengunjung. Maka bangunan Gereja akan lebih 

ditingkatkan hirarkinya melalui penerapan skala monumental yang tinggi dan 

luas pada bangunan Gereja tersebut, namun permainan lansekap tata hijau 

juga berperan agar menyeimbangkan bangunan dari sifat terlalu kontras 

dengan bangunan lingkungan sekitar. Bangunan lain selain Gereja dibuat lebih 

harmonis dengan bangunan lingkungan sekitar, perpaduan kontekstual yang 

kontras dan harmonis dapat tercipta secara seimbang dalam projek kompleks 

Gereja peziarahan ini. 

 

7.4 Landasan Perencanaan Bahan Bangunan 

Dengan adanya pengrajin lokal yang ada di Desa Pagelaran, maka 

bahan-bahan bangunan yang digunakan sebagian besar memanfaatkan jasa 

dan sumber daya setempat juga. Bahan-bahan yang dapat digunakan dan 

sesuai dengan sumber daya lokal yang berasal dari penduduk sekitar yang ada 

yaitu batu-bata, batu belah, batu kali, gerabah, bambu, serta mebel.  

 

 

  




