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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

 
1
Kongregasi Santo Aloysius atau yang sering disebut kongregasi 

CSA (Congretio Sanctii Aloysii )didirikan di Oudenbosch pada 1 Maret 

1840. Kongregasi ini didirikan oleh Pastor Willem Hellemons, untuk 

menjawab kebutuhan pastoral di paroki Oudenbosch, yang masuk dalam 

wilayah Keuskupan Breda, Belanda selatan. Tidak hanya Pastor Willem 

Hellemons, Pastor tersebut juga mengajak Bapak Vincentius Huybrechts 

dalam mendirikan kongregasi CSA ini. Santo Pelindung Tarekat CSA ini 

adalah Santo Aloysius Gonzaga karena kemurnian hati, nilai - nilai luhur, 

dan sikap hidup sederhana dalam mengabdi untuk mewartakan warta 

Tuhan. 

 Tanggal 19 November 1861, 4 bruder bertolak dari Amsterdam 

menuju pelabuhan Batavia, mereka adalah Br. Engelbertus Cranen ( 

Overste ), Br. Stanislaus van Steen, Br. Antonius van Miert, dan Br. Felix 

Roovers. Kemudian pada tanggal 10 April 1862 kapal layar Orthelius 

yang membawa keempat bruder ini tiba di pelabuhan Batavia. Dari 

perjalanan inilah kongregasi CSA menyebar di beberapa kota yang ada di 

Indonesia. 

  

                                                             
1http://www.brudercsa.org/2013/06/sejarah.html dan Christoforus Br., 

CSA,.2005.Sejarah Perkembangan Bruder – Bruder Kongregasi Santo Aloysius 
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 Pada tanggal 14 Mei 1862 ke-4 bruder tersebut sampai di kota 

Surabaya untuk mengurus Sekolah milik ordo S.J. yang mengalami 

masalah kekurangan tenaga pengajar untuk sekolah tersebut.  

 Lalu pada tanggal 21 Juni 1911 ke-4 bruder tersebut tiba di 

Semarang dan langsung mengurus yatim piatu anak laki - laki yang ada di 

Gedangan milik susteran OSF. 

 Hingga pada tanggal 1 Juli 1980 dibangun asrama aspiran calon 

bruder milik Bruder CSA di Boawae, Flores dan rumah bruder CSA di 

Kamfer Banyumanik yang kemudian pada 1 Januari 1990 rumah bruder 

CSA di Kamfer diresmikan sebagai Provinsialat Kongregasi Bruder CSA. 

Baru setelah itu pada 25 November 1996 dibangun Postulat Kongregasi 

Bruder CSA di Kalasan. 

 Tidak hanya bagi para calon bruder saja, hingga sekarang 

kongregasi CSA juga mengabdi di dunia pendidikan formal diantaranya 

SMK AKIN Semarang, TKK SD dan SMP Santo Yusuf Madiun, Asrama 

dan SMP Aloysius Turi, dan lai lain. 

 Sekolah Santo Yusuf ini terdapat tiga tingkatan yaitu Taman 

Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Ketika 

tingkatan sekolah tersebut menjadi satu wilayah yang ada di kota Madiun. 

Sekolah Santo Yusuf ini sudah berdiri sejak awal tahun 1900 – an, 

dimana sekolah ini juga menawarkan asrama namun tidak menjadi satu 

kawasan didalam sekolah Santo Yusuf. Biasanya banyak sekali anak –  
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anak yang berasrama yang dikelola oleh kongregasi CSA tersebut dan 

sekolah di Santo Yusuf tersebut. 

 Seiring waktu berjalan, sekolah tersebut semakin terkenal 

sehingga banyak sekali murid – murid yang mendaftar di sekolah tersebut 

untuk pendidikan. Menurut narasumber, Bruder Neri yang 

ditugaskanuntuk mengelola sekolah tersebut mengatakan bahwa fasilitas 

yang ada di sekolah Santo Yusuf tersebut sangat kurang sekali terlebih 

pada ruang – ruang komunal yang digunakan ketika terdapat acara yang 

diselenggarakan oleh pihak sekolah, bahkan sampai harus menyewa 

tempat di luar sekolah. 

 Dan juga beberapa bangunan beberapa sudah mengalami 

perbaikan hal tersebut dikarenakan diantaranya penurunan struktur yang 

tidak seimbang sehingga membuat balok menjadi patah, yang kedua 

yaitu terjadi kecelakaan baru saja bahwa kantin dan kantor sekolah 

mengalami kebakaran. Kejadian – kejadian tersebut membuat kualitas 

mutu bangunan tidak bekerja hingga 100 %. 

 Dari pihak sekolah Santo Yusuf sendiri sebenarnya mempunyai 

keinginan menciptakan suasana religius dimana sifat religi sendiri 

sehingga dapat memberikan perhatian pada pendidikan kristiani kaum 

muda. Di sepanjang jaman, kaum muda mengalami saat krisis identitas, 

mudah terpengaruh dan tergoda pada hedonisme. 2Namun Santo 

Aloysius sendiri selalu mengajarkan bahwa kita harus melawan arus  

                                                             
2http://www.brudercsa.org/2013/06/spiritualitas.html 

http://www.brudercsa.org/2013/06/spiritualitas.html
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kebiasaan orang muda pada zamannya dilandasi dengan semangat jiwa, 

idealis, berani bermimpi, namun memiliki kemurnian hati, dan belas kasih 

terhadap sesama. 

Fenomena yang terdapat pada sekolah Santo Yusuf ini adalah 

tidak dapat menonjolkan secara fisik identitas yang ada di sekolah 

tersebut yaitu agama Katolik. Dimanahal tersebut telah menjadi pedoman 

bagi sekolah Santo Yusuf dalam mendidik anak – anak yang berada di 

sekolah tersebut. Lalu meningkatnya jumlah siswa – siswi yang 

mendaftar, namun tidak diwadahi dengan kebutuhan fasilitas yang cukup. 

Seperti contoh ruang kelas dimana tiap – tiap kelas berisi 35 anak namun 

karena meningkatnya  jumlah siswa yang mendaftar beberapa kelas yang 

harusnya memiliki jumlah kapasitas 35 anak menjadi 40 anak. Hal 

tersebut dapat membuat para siswa dan siswi menjadi tidak nyaman 

karena ruang kelas menjadi sempit. 

1.2. PERMASALAHAN DESAIN 

1. Bagaimana mengembangkan komplek sekolah dengan 

menambahkan fasilitas yang dibutuhkan ? 

2. Bagaimana menerapkan Arsitektur Religi yaitu Katolik pada komplek 

Sekolah Santo Yusuf ? 

1.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN 

 Tujuan dari penyusunan proyek Pengembangan T.K.K., S.D., 

S.M.P. Santo Yusuf Madiun Kongregasi CSAyaitu mendesain sebuah 

bangunan bagi para anak - anak terutama yang sedang menempuh 

pendidikan di Sekolah Santo Yusuf tersebut dengan memberikanfasilitas - 

fasilitas yang sesuai dalam bangunan pendidikan. Serta menghadirkan 
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bangunan sekolah dengan memberikan nuansa religi sehingga dapat 

memberikan perhatian pada pendidikan kristiani kaum muda dilandasi 

dengan kemurnian hati dan belas kasih terhadap sesama yang 

merupakan ajaran dari Santo Aloysius, Santo pelindung dari kongregasi 

CSA. 

Sasaran dari penyusunan proyek ini adalah semua bruder 

kongregasi CSA dan para anak - anak yang sedang menempuh 

pendidikan di sekolah Santo YusufMadiun. 

1.4. MANFAAT 

 Manfaat yang ingin dicapai yaitu 

 Terwujudnya Sekolah Santo Yusuf yang memiliki fasilitas 

lengkap sebagai bangunan pendidikan yang mampu 

mewadahi kegiatan pendidikan para murid - murid. 

 Membentuk karakter diri pada anak – anak yang dilandasi 

dengan kemurnian hati dan belas kasih terhadap sesama. 

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Berisi tentang Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, 

Manfaat, Metodologi, Sistematika Pembahasan 

BAB 2 : GAMBARAN UMUM 

Berisi tentang uraian deskripsi proyek secara 

umum dan tentang terminologi, kegiatan, 

spesifikasi dan persyaratan desain, pembahasan 

proyek sejenis, kesimpulan, batasan dan anggapan 

proyek. 
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BAB 3 : PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Deskripsi tentang potensi dan kendala terhadap 

masing - masing aspek pembahasan sebagai dasar 

dalam analisa situasi ( analisa masalah ). Deskripsi 

meliputi deskripsi tentang fungsi bangunan, tapak 

dan lokasi, lingkungan fisik dan non fisik. 

BAB 4 : PENELUSURAN DAN ANALISA MASALAH 

Kajian terhadap isu dan masalah dari beberapa 

aspek yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

Masalah yang dikembangkan adalah masalah yang 

spesifik, bukan masalah yang inheren.Pembahasan 

berdasarkan pada inter-relasi antara fungsi, ruang, 

tapak/lokasi dan lingkungan buatan alami.Mengkaji 

potensi dan kendala untuk mendapatkan masalah 

yang terkait dengan elemen ruang dan bentuk 

arsitektur.Menetapkan pernyataan isu dan masalah 

desain. 

BAB 5 : LANDASAN TEORITIK 

Menyusun berbagai teori baik arsitektural maupun 

non arsitektural sebagai landasan dalam proses 

pemecahan masalah. Penggunaan teori sangat 

tergantung pada hal-hal yang menjadi masalah 

dalam desain arsitektur. 
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BAB 6 : PENDEKATAN DESAIN 

Pendekatan desain adalah pernyataan sebagai 

dasar dalam proses desain. Pendekatan desain 

ditetapkan berdasarkan pada kajian teori yang telah 

dilakukan sebelumnya.Pendekatan desain dapat 

dinyatakan berdasarkan pada teori arsitektur-non 

arsitektur, metode arsitektur, sejarah, budaya, 

filsafat, dan psikologi. 

BAB 7 : LANDASAN PERANCANGAN 

Sikap dan pandangan terhadap aspek-aspek yang 

menjadi dasar dalam pemecahan masalah di dalam 

desain. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 




