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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Indonesia merupakan negara dengan suku agama ras dan 

antar golongan yang sangat beragam. Katolik adalah salah satu 

dari enam agama yang diakui di Indonesia selain Islam, Kristen, 

Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Gereja katolik mengakui adanya 

seorang imam atau pastor, biarawan atau yang disebut bruder dan 

biarawati atau yang disebut suster dalam menjalani pelayanan 

menggereja sesuai dengan tugas dan kapasitasnya masing-

masing.  

Dalam gereja katolik, seseorang yang ingin menjadi seorang 

imam dan biarawan harus menempuh pendidikan terlebih dahulu 

disebuah lembaga pendidikan yang disebut seminari. Pendidikan 

tersebut dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pendidikan 

menengah atau yang sering disebut seminari menengah yang 

setara dengan sekolah menengah atas pada umumnya dan 

pendidikan tinggi atau yang biasa disebut seminari tinggi untuk 

melanjutkan pendidikan menjadi seorang imam. Seminari menjadi 

lembaga pendidikan yang mewadahi siswa katolik yang memiliki 

keinginan menjadi seorang imam atau biarawan. Selain mewadahi 

siswa yang ingin menjadi seorang imam, seminari juga 
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menumbuhkan keinginan bagi para siswa yang belum berkeinginan 

untuk menjadi seorang imam.  

Gereja Katolik juga mengakui adanya biarawati atau yang 

sering disebut suster dalam pelayanan hidup menggereja yang juga 

berkarya untuk masyarakat sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya seperti dibidang kesehatan, pendidikan dan bidang-

bidang lainnya. Untuk menjadi seorang suster atau biarawati juga 

harus melalui proses pendidikan. Siswi katolik yang memiliki 

keinginan untuk menjadi seorang suster mengalami sedikit 

hambatan, yaitu tidak adanya lembaga pendidikan yang 

menyiapkan siswinya untuk menjadi seorang suster seperti yang 

dilakukan oleh seminari dalam menyiapkan siswanya untuk menjadi 

seorang imam. Keinginan untuk menjadi biarawatipun menjadi 

sedikit karena tidak adanya sarana yang mengenalkan dan 

mewadahi pendidikan untuk menjadi seorang biarawati.  

Biarawati terbagi menjadi beberapa kongregasi sesuai 

dengan spiritualitasnya masing-masing. Salah satu kongregasi 

yang ada di Indonesia adalah kongregasi biarawati Pasionis yang 

memiliki biara provinsial di kota Malang. Salah satu karya yang 

dikerjakan oleh biarawati kongregasi pasionis adalah dibidang 

pendidikan. Guna menumbuhkembangkan panggilan siswi untuk 

menjadi seorang biarawati, maka diperlukan adanya wadah berupa 
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sekolah susteran dimana kongregasi Pasionis dengan karya 

pendidikan dapat memfasilitasi sekolah susteran ini.  

Pengenalan dan penanaman karakter tentang pandangan 

hidup religius biarawati khususnya dari sudut pandang kongregasi 

pasionis dapat dilakukan dengan mengiplementasikan spiritualitas 

kongregasi pasionis kedalam bangunan maupun lansekap sekolah 

susteran. Dengan merasakan spiritualitas kongregasi yang 

tercermin secara visual pada bangunan dan lansekap sekolah 

susteran ini, siswi menjadi mengenal dan memahami karakter serta 

pandangan hidup seorang biarawati khususnya dari sudut pandang 

kongregasi pasionis.  

Suasana religi menjadi hal yang dibutuhkan pada sekolah 

susteran ini untuk menjaga suasana yang kondusif sebagai fungsi 

pendidikan yang menyiapkan siswinya untuk menjadi seorang 

biarawati. Mencitapkan suasana religi dapat menjadi hal yang dapat 

menunjang siswi agar dapat fokus terhadap panggilannya. Selain 

suasana religi, pembagian area sesuai dengan fungsi bangunan 

yang ada menjadi sesuatu yang perlu untuk direncanakan dengan 

baik. Mempertimbangkan bahwa sekolah ini memiliki beberapa 

fasilitas lain berupa asrama, kapel, susteran dan lain – lain, maka 

untuk menunjang privasi serta nilai kehidupan biarawati maka 

diperlukan perencanaan pembagian area sesuai dengan fungsi 

masing – masing bangunan. 
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1.2. Masalah Desain 

1. Bagaimana pelingkup ruang yang mengimplementasikan 

spiritualitas kongregasi pasionis pada sekolah susteran? 

2. Bagaimana keruangan / kualitas ruang dalam menciptakan 

suasana religi dalam sekolah susteran? 

3. Bagaimana peruangan / tata ruang dalam menjaga privasi dan 

menggambarkan nilai – nilai kehidupan biarawati pada sekolah 

susteran? 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Pembahasan 

Penentuan tujuan dan sasaran pembahasan Sekolah 

Susteran Kongregasi Pasionis Di Kota Batu ini nantinya 

berhubungan dengan desain yang akan diciptakan agar memiliki 

arah pandangan yang jelas dan tidak keluar dari topik yang akan 

dibahas. 

1.3.1. Tujuan Pembahasan 

1. Sebagai landasan atau pedoman pemrograman dalam membuat 

desain Sekolah Susteran Kongregasi Pasionis Di Kota Batu. 

2. Menciptakan bangunan yang memiliki suasana religi untuk 

mewadahi kegiatan siswi-siswi baik dari segi akademik dan non 

akademik, serta kehidupan berdinamika dalam sekolah susteran 

yang menunjang panggilan untuk menjadi biarawati. 
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3. Menciptakan bangunan sekolah berasrama yang 

mengimplementasikan / mencerminkan spiritualitas kongregas 

biarawati pasionis. 

4. Menciptakan sekolah dengan privasi dan mengambarkan nilai 

kehidupan biarawati yang baik bagi penghuni pada sekolah 

susteran. 

1.3.2. Manfaat Pembahasan 

1. Mendapat Pengetahuan tentang spiritualitas kongregasi pasionis 

dan ruang yang dibutuhkan dalam desain Sekolah Susteran 

Kongregasi Pasionis Di Kota Batu  

2. Memberikan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk 

menghadirkan suasana religi bagi penghuni serta lembaga 

kependidikan pada Sekolah Susteran Kongregasi Pasionis Di Kota 

Batu ini terutama bagi siswi sekolah agar dapat menjalani masa 

pendidikan dengan baik. 

3. Sekolah Susteran Kongregasi Pasionis Di Kota Batu memiliki 

desain arsitektur yang dapat mengimplementasikan / 

mencerminkan spiritualitas kongregasi biarawati pasionis untuk 

memberi padangan kehidupan biarawati khususnya dari sudut 

pandang kongregasi pasionis. 

4. Sekolah susteran kongregasi memiliki privasi yang baik bagi 

penghuninya baik dari faktor eksternal maupun internal serta 

menggambarkan nilai kehidupan biarawati. 
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1.4. Sistematika Pembahasan 

1. Bab I. Pendahuluan 

Berisi tentang uraian latar belakang projek dan pengantar 

terhadap proyek yang dipilih. Uraian ini dijabarkan melaluli 

beberapa subbab diantaranya yaitu latar belakang, pernyataan 

masalah desain, tujuan dan manfaat desain serta berisi tentang 

sistematika pembahasan. 

2. Bab II. Gambaran Umum 

Berisi tentang gambaran umum projek yang dipilih baik 

secara fungsional maupun lokasi tapak yang dipilih. Gambaran 

fungsi bangunan berisi tentang pemaparan fungsi bangunan, 

pengelola projek, serta sistem projek yang telah dipilih. Gambaran 

lokasi berisikan tentang pemaparan tentang lokasi yang ditentukan 

untuk pembangunan projek baik kondisi lapangan tapak berkaitan 

dengan potensi dan kendala tapak serta regulasi yang berlaku di 

daerah tapak. 

3. Bab III. Pemrograman Arsitektur 

Berisi tentang program terkait projek yang akan dikerjakan. 

Program ini akan menjadi dasar perancangan projek ini. Program 

yang dilakukan adalah program arsitektural seperti pelaku, askifitas, 

sifat dan kebutuhan ruang. 
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4. Bab IV. Penyelusuran dan Pernyataan Masalah Desain 

Pada bab ini berisi penyelusuran permasalahan yang 

ditemukan pada projek yang akan menjadi isu pada projek ini. 

Berdasarkan isu yang diangkat, diutarakan pula teori-teori yang 

dapat menjadi bahan literatur yang akan memberi informasi terkait 

isu yang diangkat. 

5. Bab V. Kajian Teoritik 

Bab ini berisi tentang teori-teori terkait permasalahan desain 

yang diangkat. Teori-teori ini mencakup keseluruhan masalah 

desain yang ditemukan. Teori – teori yang diangkat dari berbagai 

sumber berperan dalam pemecahan masalah desain yang 

ditetapkan 

6. Bab VI. Pendekatan Desain 

Pendekatan desain berisi tentang sikap sebagai langkah 

awal dalam pemecahan masalah bersadarkan pernyataan masalah 

desain yang ditetapkan. Bab ini memaparkan pendekatan dan tema 

yang diangkat pada projek yang akan dikerjakan. 

7. Bab VII. Konsep Perancangan 

Bab ini berisi tentang penetapan konsep perencanan 

sebagai landasan dalam proses perancangan projek yang 

dikerjakan. Berisi tentang konsep tata ruang, konsep keruangan, 

konsep bentuk, pelingkup, dan lain – lain.  
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8. Bab. VIII. Stategi Desain 

Stategi desain berisi tentang langkah atau tahapan dalam 

proses perencanaan projek yang akan dikerjakan. Stategi desain 

juga digunakan dalam proses yang dilakukan untuk memecahkan 

masalah desain yang ditentukan. 


