
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang Proyek 

CSA merupakan sebuah Kongregasi Santo Aloysius yang berasal dari 

Oudenbosch, pad a tahun 1840 kongregasi ini didirikan oleh Pastor Willem 

Hellemons dan bapak Vincentius Huybrechts sebagai komunitas religius 

bruder - bruder awam, yang memperoleh persetujuan sebagai institut awam 

status kepausan d~ri Tahta Suci pada tanggal 2 April 188i. 

Tanggal 19 November 1861, empat bruder bertolak dari Amsterdam 

menuju pelabuhan Batavia, mereka adalah Br. Engelbertus Cranen ( Overste 

), Br. Stanislaus van Steen, Br. Antonius van Miert, dan Sr. Felix Roovers2. 

Kemudian pada tanggal 10 April 1862 kapal layar Orthelius yang membawa 

keempat bruder ini tiba di pelabuhan Batavia, hingga kemudian pada tanggal 

14 Mei 18623 keempat bruder ini melanjutkan perjalanan menuju Surabaya 

dengan kapal yang sarna. 

Oi Surabaya, para bruder ini mengurus sekolah milik ordo S.J, mereka 

diberi wewenang untuk mengurus sekolah yang mengalami masalah 

kekurangan tenaga pengajar. 

1 Nesti, Piergiorgio Silvana, c.P.; Konstitusi - Direktorium Kongregasi Para Bruder Santo Aloysius Gonzaga; Bab 

1 Kongregasi - Ayat 1.1.2; Semarang 

2 Bruder, CSA.; Sejarah CSA di Indonesia - Bagian Pertama; Hal. 1; Semarang 

3 Bruder, CSA.; Sejarah CSA di Indonesia - Bagian Pertama; Hal. 2 ~ Hal. 3; Semarang 
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Tanggal 21 Juni 1911, keempat bruder, yaitu Br. Overste Wilhelmus 

Buys, Br. Basilius Dijkshoorn, Br. Gyrillus van Schalken, dan Br. Wilfried Piron 

tiba di Semarang dan langsung bertugas di rumah anak yatim piatu laki - laki 

di Gedangan, Semarang milik susteran OSF4. 

Hingga kemudian pada tanggal 25 Nopember 1999 karya Provinsialat 

Indonesia diresmikan sebagai kongregasi mandiri, tingkat Keuskupan dan 

berkedudukan di Semarang, dengan Dekrit dari Kongregasi Institut - institut 

Hidup Bakti dan Sosietas - sosietas Hidup Apostolis, nomor: DD. 2524-1/995
. 

Lalu pada 1 Januari 1990 rumah bruder GSA di Kamfer diresmikan 

sebagai Provinsialat Kongregasi Bruder GSA. Baru setelah itu pad a 25 

November 1996 dibangun Postulat Kongregasi Bruder GSA di Kalasan. 

Menurut narasumber, Br. Heri Suparno, GSA, tujuan awal didirikannya 

Postulat GSA di Kalasan adalah sebagai tempat bagi aspiran yang 

menempuh pendidikan sebagai postulan untuk mengabdikan diri pada 

Kongregasi untuk hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasula, terlebih lagi ditinjau 

dari segi kontekstual bahwa Kalasan memiliki jumlah umat Katolik yang cukup 

banyak dan bisa dilayani oleh para calon bruder sebagai wujud kegiatan 

sosial menggereja di lingkungan. Dan bila dilihat dari segi geografis, wilayah 

Kalasan merupakan daerah pinggiran yang berada di lereng Gunung Merapi 

sehingga iklim mikro di wilayah tersebut membuat lingkungan masih sejuk 

dan sesuai untuk pendidikan postulan. 

4 Bruder, CSA.; Sejarah CSA di Indonesia - Bagian Pertama; Hal. 37; Semarang 

5 Nesti, Piergiorgio Silvano, c.P.; Konstitusi - Direktorium Kongregasi Para Bruder Santo Aloysius Gonzaga; Bab 

1 Kongregasi - Ayat 1.1.3; Semarang 
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Kemudian menurut beberapa Bruder yang menjadi pembimbing para 

postulan dan novis, pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang dalam 

proses pengembangan dirinya. Tentu saja hal tersebut akan didukung oleh 

fasilitas - fasilitas pendidikan yang memiliki ciri atau basis dari masing -

masing fungsi tersebut. Pendidikan rohani yang berkualitas juga akan 

menghasilkan rohaniawan - rohaniawan yang berkualitas pula. 

Selain itu, pendidikan yang baik tidak hanya memberikan pelajaran 

tentang ilmu pengetahuan sesuai kurikulum saja melainkan juga pelajaran 

tentang bagairnana penerapan dari i1mu yang mereka dapatkan di dalam 

kehidupan sehari - hari yang akan menjadi bekal di mas a depan, terlebih lagi 

bagi para rohaniawan. Salah satu pendidikan tersebut dapat diterapkan 

dengan model asrama. Oi dalam asrama para rohaniawan selalu diajarkan 

untuk hidup mandiri dan tidak tergantung terhadap orang lain, sehingga pada 

akhirnya rohaniawan ini siap untuk hidup sosial menggereja di masyarakat 

dan menjadi pelayan masyarakat dalam bidang rohani. 

Oilihat dari visi dan misi Postulat GSA ini, dan dikaitkan dengan 

perkembangan aktivitas untuk lebih menunjang pendidikan berasrama bagi 

novis dan postulan, maka diperlukan adanya suatu perkembangan baik dari 

segi kualitas dan kuantitas Postulat GSA. Oi mana dengan perkembangan 

dari segi kuatitas yakni mewujudkan suasana religius di komplek bangunan 

akan mempengaruhi kuantitas dari Postulat GSA. 

Sebagai solusi dari perkembangan kualitas dan kuantitas tersebut, 

maka diperlukan adanya suatu perbaikan di komplek Postulat untuk 

mendukung kegiatan pendidikan berasrama bagi novis dan postulan. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan dari penyusunan proyek Novisiat - Postulat Kongregasi Bruder 

CSA ini yaitu mendesain sebuah postulat bagi bruder - bruder CSA terutama 

para calon bruder atau novis dan postulan yang sedang menempuh 

pendidikan berasrama dengan memberikan fasilitas - fasilitas yang sesuai 

dalam sebuah komplek bangunan Novisiat dan Postulat CSA dan kebutuhan 

masyarakat akan sosial menggereja terpenuhi dengan bantuan para bruder 

yang telah dipersiapkan dengan matang di pendidikan asrama postulat. 

Sasaran dari penyusunan proyek ini adalah semua bruder CSA dan 

calon bruder CSA I novis dan postulan yang sedang menjalani masa 

pendidikan dan para bruder CSA yang telah menjalani praktek kehidupan 

sosial menggereja di masyarakat. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

T erbatas pada permasalahan penentuan fasilitas - fasilitas yang ada 

pada kompleks Novisiat - Postulat Kongregasi Bruder CSA. 

Hal - hal yang dibahas dalam proyek ini adalah : 

o Perwujudan suasana religius di komplek Novisiat Postulat CSA 

o Tinjauan tentang bangunan pendidikan di bawah yayasan CSA 

o Tinjauan tentang bangunan pendidikan bagi para bruder dan 

calon bruder yang berbasis asrama 

o Tinjauan tentang bangunan Novisiat - Postulat Kongregasi 

Bruder CSA 

o Penganalisaan program ruang, konteks lingkungan, dan aspek 

bangunan yang berkaitan dengan fasilitas proyek 
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o Program perancangan arsitektural yang berkaitan dengan fungsi 

bangunan 

o Permasalah dominan dan penekanan desain 

o Kajian teori yang akan digunakan dalam perancangan proyek ini 

1.4. Metoda Pembahasan 

Dalam penyusunan Landasan T eori dan Perancangan proyek Novisiat -

Postulat Kongregasi Bruder eSA ini menggunakan beberapa metode yang 

nantinya dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam tahap perencanaan. 

o Metode Pengumpulan Data 

• Data primer 

Melalui observasi, pengukuran, pengambilan dokumentasi 

gambar hingga interview dengan beberapa bruder eSA, baik di 

Provinsialat Bruderan eSA Banyumanik maupun Novisiat eSA 

di Kotabaru, Yogyakarta. 

• Data sekunder 

Diperoleh dari srudi literatur yang berkaitan dengan Kongregasi 

eSA dan Kitab Hukum Gereja serta pencarian data melalui 

internet. 

o Metode Analisis 

Menganalisa kebutuhan bangunan dengan membandingkan dan 

mengutip literatur yang sudah ada dan mengadopsinya ke dalam 

laporan. Selain itu dan standar - standar kebutuhan ruang yang sudah 

ada, juga dapat diukur dan diamsusikan sesuai dengan kebutuhan 

proyek Novisiat - Postulat ini. 

o Metode Pemrograman 
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Mensintesis hasil dari studi yang telah dilakukan dan menganalisa 

menjadi kesimpulan dan saran yang kemudian diterapkan dalam 

perancangan. 

o Metode Perancangan Arsitektur 

Merupakan sintesis dari data - data di lapangan, kajian teori yang 

digunakan dan kebutuhan dalam proyek yang kemudian diterapkan 

dalam sebuah desain arsitektur. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BABIPENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang proyek, fenomena, motivasi, 

urgensi proyek, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, 

metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Berisi tentang uraian deskripsi proyek secara umum dan tentang 

terminologi, kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, 

pembahasan proyek sejenis, kesimpulan, batasan dan 

anggapan proyek. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Uraian secara kualitatif dan kuantitatif analisis pendekatan 

program arsitektur meliputi analisa pendekatan a rsitektur, 

analisa pendekatan sistem bangunan, dan analisa kkonteks 

lingkungan. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi uraian sintesis secara kualitatif dan kuantitatif yang 

mendasarkan pad a analisis pendekatan program arsitektur 

6 



sekaJigus merupakan kesimpulan secara menyeluruh dari uraian 

terdahulu, meliputi konsep program, tujuan perancangan, faktor 

penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, 

program arsitektur. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Berisi kajian teori penekanan desain yaitu pengejawantahan dari 

subyektifitas perancang, pilihan pribadi perancang untuk 

memberi warna dari hasil perancangan dengan salah satu 

aspek yang memberi nilai tambah terhadap desain nanti. Dan 

kajian teori permasalahan dominan yaitu permasalahan pokok 

yang diangkat atau ditelusuri dari permasalahan desain dan 

menjadi faktor penentu optimalisasi hasil desain (faktor obyektif 

internal). 

KEPUSTAKAAN 

LAMPI RAN 
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