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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

 Sehubungan dengan gaya hidup dan kesibukan aktifitas saat ini, sehingga perlu mengundurkan 

diri atau mengasingkan dari tempat ramai untuk mencari ketenangan batin dengan pergi ke tempat 

yang sunyi.  Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan fasilitas atau wadah yang ideal yaitu 

rumah retret. Kebutuhan akan fasilitas ini memicu lembaga Katolik merencanakan pembangunan 

kawasan rumah retret di Pesawaran, yang mana wadah yang fungsinya seperti ini masih jarang 

ditemukan. Kawasan rumah retret ini dirancang harus memenuhi aspek-aspek dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang ada serta mampu mengikuti trend yang ada. 

 Proyek Rumah Retret ini akan dibangun di Pesawaran, Lampung Selatan tepat bersebelahan 

dengan Taman Hutan Raya yang merupakan area hutan lindung. Lokasi ini dipilih  karena belum 

terfasilitasinya sarana pribadatan khususnya fasilitas Rumah Retret di daerah Pesawaran. Lokasi ini 

dekat perbukitan sebagai pendukung area rumah retret yang memerlukan suasana hening dan 

tenang, jauh dari ramainya daerah perkotaan.  

 

1.2 Ketentuan Proyek 

Proyek yang akan dirancang merupakan perancangan kawasan rumah retret yang mampu 

mewadahi kegiatan retret berupa kegiatan berdoa dan bermeditasi untuk semua pihak mulai dari 

anak-anak hingga lanjut usia. Perencanaan rumah retret akan dibangun dilahan seluas 6,7 Ha yang 

berlokasi di Jl. Padang Cermin, Pesawaran, Lampung Selatan.   

Berikut adalah dasar perancangan secara garis besar yang telah ditetapkan dalam perancangan 

Rumah Retret : 

1. Kapasitas Kapel dapat menampung 100 - 150 orang  

2. Gedung serbaguna dengan kapasitas 100 - 150 orang, dimanfaatkan untuk kegiatan 

kerohanian, kegiatan pendidikan, serta resepsi pernikahan untuk masyarakat.  

3. Perancangan memperhatikan pengunjung rumah retret dari semua kalangan usia dengan 

perancangan umum atau menyediakan akses kebutuhan dari semua kalangan seperti anak-

anak, remaja, lansia serta penyandang disabilitas. 

4. Kebutuhan tempat penginapan memiliki kapasitas 100 orang pengunjung umum dan tempat 

penginapan khusus keluarga dengan kapasitas 40 orang.  
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5. Perancangan memiliki tempat bermeditasi yang menjadi tempat ikonik dari kawasan Rumah 

Retret juga. 

6. Gua Maria mempunyai 2 akses berbeda terhadap pengunjung yang hanya sekedar berziarah 

saja dan pengunjung Rumah Retret yang menginap atau dari luar kota. 

7. Rumah Retret harus dirancang untuk mengatasi permasalahan kontur yang ada.  

 

1.3 Lingkup Perancangan 

Lingkup perancangan proyek rumah retret ini berawal dari analisis program kebutuhan ruang 

dan hubungan antar penggunanya, bangunan dan fasilitas pendukung, serta perencanaan  kawasan 

yang terdiri dari orientasi massa bangunan, ruang terbuka, lanskap, parkir, sampai jalur sirkulasi 

untuk menghasilkan output berupa perancangan kawasan rumah retret. Hasil yang didapatkan 

merupakan gambar serta laporan tertulis. Proses yang berjalan adalah sebagai berikut :  

1. Membuat data keperluan ruang dan besar ruang dengan memakai standar arsitektur dan studi 

preseden. Ukuran ruangan dan bangunan disesuaikan dengan besar dan kebutuhan yang ada   

2. Pengembangan konsep yang sesuai dengan keadaan tapak dan kebutuhan pengguna  

3. Pembuatan gambar perancanaan dengan penggambaran dari hasil analisis dan konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


