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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia sehingga 

agama dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seiring waktu 

dari zaman ke zaman, manusia tetap dan akan pasti membutuhkan agama.  

Nilai-nilai keagamaan akan mempengaruhi setiap pemeluknya dari segi 

pemahaman maupun praktek keagamaannya. Dari segi pemahaman akan 

mempengaruhi sudut pandang dan tujuan seseorang, dan dari praktek 

keagamaanya akan berpengaruh terhadap tingkah laku yang dilakukan.  

Menurut gambaran Elizabeth K.Nottingham (1985:3-4), agama adalah 

gejala yang “terdapat dimana-mana” dan agama berkaitan dengan usaha-usaha 

manusia untuk mengukur dalam makna dari keberadaan diri sendiri dan alam 

semesta.1 

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri (social), maka selain 

membutuhkan kebutuhan primer dan sekunder maka ia juga pasti membutuhkan 

kebutuhan lain yaitu agama untuk kebutuhan spiritualnya. Maka ia disebut 

sebagai makhluk beragama (Homo Religious).2 Sebagai bentuk keyakinan 

manusia terhadap sesuatu yang bersifat supranatural (adikodrati), ternyata 

agama seakan-akan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang 

luas.3 Dengan begitu, agama secara psikologis memiliki fungsi sebagai motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang mendorong dalam keyakinan 

keberagamaan tersebut dinilai mempunyai kekuatan yang sangat mengagumkan 

dan sulit di tandingi secara rasional, doktrin ataupun ideologi-ideologi yang 

                                                             
1 Dr. H. Akmal Hawi, M.Ag, Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 
2014) h. 31 
2 Ramayulis, Psikologi Agama (Jakarta, Kalam Mulia 2004) h.46 
3 Dr. H. Akmal Hawi, M.Ag, Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 
2014) h. 31 
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memiliki sifat profan. Maka agama memang sangat unik sehingga sulit untuk 

didefinisikan dengan tepat dan memuaskan.  

Memeluk suatu agama, adalah sebuah kebebasan bagi setiap orang untuk 

memilih. Baik memilih salah satu agama ataupun tidak sama sekali. Ada 6 

agama resmi yang ada di Indonesia, diantaranya Agama Islam, Agama Kristen 

Katolik, Agama Kristen Protestan, Agama Hindu, Agama Budha, dan Agama 

Konghucu. Kebebasan memilih ini diatur dalam konstitusi negara yaitu dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 2 dan pasal 29 ayat 1 dan 2.4 

Demikian kebebasan beragama diatur agar tidak ada unsur paksaan dalam setiap 

agama khususnya bagi para penganutnya. Karena apabila seseorang beragama 

karena paksaan dan karena keinginan sendiri maka hasilnya akan tentu berbeda.  

Melaksanakan dan mentaati keagamaan dengan baik merupakan sebuah 

motivasi dalam keberagamaan. Hal ini muncul karena adanya dorongan dari 

dalam diri pribadi dan dari lingkungan. Seseorang yang taat karena dorongan 

pribadi bisa karena dirinya sendiri mengalami suatu hal yang mana menyentuh 

hati nuraninya sehingga akan memperkuat keimanan nya. Berbeda dengan 

dorongan yang berasal dari lingkungan. Misalnya seseorang yang tidak pernah 

melakukan solat berjamaah di masjid, atau tidak pernah melakukan ibadah 

mingguan di gereja, kebetulan di lingkungan tempat ia tinggal adalah orang-

orang sangat taat dalam melakukan ibadah. Maka akan ada dorongan untuk 

melakukan ibadah secara rutin karena lingkungan yang secara tidak langsung 

memaksa orag tersebut melakukannya. 

Tingkat pemahaman keagamaan seseorang tercermin dari praktek 

keagamaan atau ibadah ritual yang mereka lakukan. Setelah mereka mengetahui 

berbagai aspek dalam ilmu agama, maka selanjutnya berbagai pengetahuan 

yang mereka dapatkan tersebut akan mereka yakini dan amalkan dalam 

                                                             
4 Pasal 28E ayat 2: setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat 1: Negara berdasarkan atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa. ayat 2: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. UUD 1945 (Jakarta: secretariat jendral MPR RI, 2016) h. 14-67 
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kehidupan sehari-hari. Sehingga tak jarang orang yang banyak mengkaji ilmu 

agama dapat menjadikan orang tersebut semakin banyak melaksanakan ibadah 

ritualnya. Dan sebaliknya orang yang sedikit mengkaji ilmu agama maka sedikit 

pula praktek keagamaan atau ibadah ritual yang dilakukannya. 

Dalam ajaran Kristen terdapat istilah yang di sebut sebagai biarawan dan 

biarawati. Mereka adalah seseorang yang hidup membiara. Biarawan 

merupakan sebutan untuk laki-laki dan biarawati sebagai sebutan untuk 

perempuan. Mereka di wajibkan mengikuti seluruh aturan yang ada didalam 

biara. Hidup membiara bukanlah hal mudah yang bisa di lakukan sembarang 

orang. Seseorang akan terdorong karena dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari 

faktor luar. Ia juga akan sadar pada keagamaannya dan memutuskan untuk 

fokus beribadah. Memilih kehidupan membiara berarti memilih untuk 

memfokuskan jiwa dan raga pada ketaatan beragama dengan adanya keterikatan 

kaul-kaul yang di hayati dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi 

biarawati juga bukan sebuah pilihan manusia tapi merupakan pilihan Tuhan.  

Di Indonesia sebutan Biarawati biasa disebut dengan sebutan Suster. 

Sebelum memutuskan untuk hidup membiara menjadi biarawati biasanya para 

biarawati tersebut harus melewati beberapa proses. Para calon biarawati 

tersebut harus matang dan benar-benar siap melepaskan hal-hal tentang 

keduniawian termasuk kebutuhan biologis yang biasanya selalu tidak lepas 

sebagai kebutuhan manusia. Para calon biawati tersebut harus siap menjalankan 

kaul yang mengharuskan mereka untuk tidak menikah (selibat) selama 

hidupnya. Namun bukan berarti mereka harus menutup diri kepada orang lain 

ataupun kepada lawan jenis, tapi dimaksudkan agar mereka bisa fokus dan taat 

beribadah kepada Tuhan dan sesama sebagai representasi kecintaan mereka.  

Tarekat memiliki arti penting dan juga khas dalam spiritualitas kristiani, 

khususnya Khatolik. Malahan agama Khatolik disuburkan oleh peghayatan 

tarekat sebagai cirikhasnya. Tarekat atau Kongregasi merupakan perkumpulan 

para biarawan, biarawati atau rohaniwan, rohaniwati dalam kesatuan khusus.5 

                                                             
5 kbbi.web.id/ 

https://kbbi.web.id/


 

4 
 

Setiap kongregasi pastinya perlu melakukan pengembangan, baik dari segi 

banyaknya anggota, kualitas, maupun melakukan peningkatan mutu anggota 

kongregasinya. Ada banyak cara untuk melakukan hal tersebut, salah satunya 

dengan melakukan pembinaan terhadap para calon. Maka tentunya di perlukan 

banyak dorongan dan dukungan, baik dari segi tenaga maupun segi finansial 

untuk mencapai harapan tersebut. 

Religieuse du Sacre Coeur de Jesus (RSCJ) atau disebut juga Kongregasi 

Hati Kudus Yesus adalah Kongregasi Internasional perempuan Katolik yang 

dimulai tahun 1800 di Francis oleh St. Madeleine Sophie Barat. Dalam 

hidupnya, Sophie ingin menyembuhkan luka di negaranya sesudah revolusi 

Prancis, dengan cara membantu orang lain untuk menemukan cinta kasih 

Tuhan. Beliau melakukan ini melalui pendidikan dan spiritualitas.6 RSCJ juga 

hadir di Indonesia pada tahun 1989 ketika St Rose Philippine Dechenesne 

seorang misionaris pertama RSCJ di kanosiasikan menjadi santa. Dan pada saat 

itu RSCJ memikirkan negara lain untuk menjalankan misi berikutnya.7 

Untuk menjadi bagian dari sebuah Kongregasi, dan menjadi biarawati 

tentunya harus melewati ketentuan yang ada di dalamnya. Termasuk tahapan 

atau formatio (pembinaan) sebagai proses yang harus dilewati. Hal itu 

dilakukan untuk membina setiap orang agar bisa meninggalkan keduniawian 

dan memfocuskan dirinya terhadap agama dalam menjalani kehidupan 

membiara. Karena untuk menjadi biarawati tidak semua orang mau dan bisa 

melewati jalan hidup seperti itu. Makanya banyak di masyarakat yang kagum 

terhadap para biarawati yang sudah sukses melewati tahapan yang luar biasa 

penuh godaan.  

Proses Formatio biarawati RSCJ Kota Bandung memiliki hal menarik yang 

membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Mulai dari pusat konggregasi yang 

berada di Francis sehingga membuatnya terasa unik.  Pendidikan yang ada di 

                                                             
6 https://rscjindonesia.or.id/ 
7 R.F. Bhanu Viktorahadi, “Tarekat Religieuses Du Sacré-Coeur De Jésus (Rscj) Sebagai Gerakan 
Sosial Keagamaan” 

https://rscjindonesia.or.id/
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dalamnya sejak live in hingga kaul kekal. Pendidikan di RSCJ kota bandung ini 

dilakukan secara kekeluargaan, dalam artian tidak ada hirarki mencolok yang 

membatasi. Misalnya ada beberapa perbedaan antara novis dengan postulant, di 

konggregasi pada umumnya memili batasan dan mejaga jarak masing-masing. 

Juga pakaian yang digunakan tidak harus menggunakan jubah-jubah ataupun 

kerudung-kerudung seperti biarawati pada umumnya, namun menggunakan 

pakain sederhana. Karena disana di ajarkan tentang kesederhanaan. Pendidikan 

yang di ajarkan juga bukan hanya untuk Pendidikan intelek, namun Pendidikan 

hatipun diajarkan sehingga membuat keterbukaan dalam segala hal. Yang 

terpenting adalah tentang hati tebuka yang di simbolkan dengan symbol logo 

RSCJ sendiri.  

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang Formatio atau 

pembinaan untuk calon-calon biarawati di Religieuse du Sacre Coeur de Jesus 

(RSCJ) Kota Bandung. Mencakup bagaimana tahapan yang di lakukan untuk 

menjadi seorang suster atau biarawati sejak sebelum masuk kongregasi sampai 

mengucapkan kaul kekal, serta memaparkan mengenai konsep formatio/ 

pembinaan dan pendidikan sekaligus pelayanan biarawati di kongregasi 

tersebut. Maka dari itu penulis mengambil judul FORMATIO SEBAGAI 

KONSEP PEMBINAAN CALON BIARAWATI KATOLIK: Studi di 

Religieuse du Sacre Coeur de Jesus (RSCJ) Kota Bandung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, supaya lebih fokus terhadap 

inti permasalahan maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan 

menjadi kajian dalam pembahasan Skripsi ini, Antara lain:   

1. Bagaimana konsep formatio di Religieuse du Sacre Coeur de Jesus 

(RSCJ) Kota Bandung? 

2. Bagaimana tahap-tahap dalam formatio di Religieuse du Sacre Coeur de 

Jesus (RSCJ) Kota Bandung? 
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3. Bagaimana pelayanan biarawati dalam formatio di Religieuse du Sacre 

Coeur de Jesus (RSCJ) Kota Bandung? 

 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

masalah yang ingin dicapai dari rumusan tersebut antara lain: 

1. Mengetahui secara jelas tentang konsep formatio biarawati di Religieuse 

du Sacre Coeur de Jesus (RSCJ) Kota Bandung? 

2. Mengetahui dan memahami tahap-tahap formation biarawati di 

Religieuse du Sacre Coeur de Jesus (RSCJ) Kota Bandung? sejak dari 

awal masuk sampai mengucapkan kaul.  

3. Mengetahui pelayanan biarawati dalam formatio di Religieuse du Sacre 

Coeur de Jesus (RSCJ) Kota Bandung? 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Setiap Penelitian tentunya akan dapat memberikan berbagai manfaat bagi 

semua orang yang membutuhkan informasi tentang masalah yang penulis teliti, 

adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan sumbangan kepada para pembaca yang ingin 

menggali lebih dalam, yaitu berupa wawasan keilmuan keagamaan 

tentang formatio Biarawati Katolik di Religieuse du Sacre Coeur de 

Jesus (RSCJ) Kota Bandung. 

2. Sebagai informasi bagi penulis guna memperkaya pengetahuan tentang 

ke-Biarawatian khususnya tentang formatio Biarawati. 

3. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada jenjang 

Pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas 

Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
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E. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian formatio biarawati  ini, seperti yang telah penulis paparkan 

dirumusan masalah, maka penulis menggunakan teori dari Joachim Wach 

Sebagai acuan dalam memahami nya.  

Dalam memahami agama menurut Joachim Wach ada 3 cara yaitu: 

1. Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran 

2. Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk perbuatan 

3. Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk persekutuan8 

Namun penulis hanya akan focus pada pernyataan yang ke-3 yaitu ungkapan 

pengalaman keagamaan dalam bentuk persekutuan. Yang mana agama 

mempengaruhi masyarakat untuk hidup membentuk kelompok ataupun 

membentuk suatu organisasi. Dengan demikian maka agama mempengaruhi 

masyarakatnya untuk melahirkan suatu kelompok ataupun organisasi.  

Membentuk suatu persekutuan atau kelompok keagamaan, tentunya bukan 

hanya membentuk dan asal berdiri saja. Jika sudah berdiri maka harus 

dipertahankan dan menanamkan pemahaman keagamaan yang baik pada setiap 

aggotanya. Maka dibutuhkan kaderisasi atau penerus untuk menjaga siklus 

keberlangsungan persekutuan tersebut.  

Seperti yang dikatakan Lasmini (dalam Darminata 1983: 1-2): Pembinaan 

(formatio) adalah bimbingan dengan melatih setiap pribadi agar bisa hidup 

secara rohani. Dilatih dan dididik degan pola-pola tetentu sebagai jalan menuju 

kesempurnaan hidup.  

                                                             
8 Joachim wach “ilmu perbandingan agama” (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998) hlm.IX 

Selanjutnya dari kelompok keagamaan tesebut akan terbentuk spritualitas 

kebergamaannya. Yang menjadikan setiap anggotanya akan sadar dan bersama-

sama mencapai Tuhan. Demikian agama bukan lagi milik perorangan, karena 

menjadi milik Bersama untuk mewujudkan suatu tujuan mencapai Tuhan. 
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Pembinaan ini merupakan jalan untuk mengokohkan sesuatu yang baik 

dalam kehidupan serta mengembangkan pengetahuan untuk menjalankan 

kehidupan yang sedang berjalan agar lebih bermakna.  

 

 

 

 

 

  

 

Dalam Kitab Hukum Kanonik pegangan umat katolik juga di jelaskan 

secara rinci tentang formatio. Bagaimana syarat-syarat yang harus di penuhi dan 

segalanya yang berkaitan dengan formation sekaligus mengenai formatio secara 

jelas.  

 

F. Hasil penelitian terdahulu 

Penulis menelaah bahwa Pembahasan mengenai formatio biarawati ini 

terdapat perbedaan dan kesamaan dengan litelatur lainnya. Beberapa litelatur 

yang penulis temukan dan berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Heni Aulia, Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuludin UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta. Dengan judul skripsi Spiritualitas Kaum Biarawati: 

Studi Analisa Biara Susteran Jesus Maria Joseph Ciputat Tangerang 

Selatan, ditulis pada tahun 2018. Di dalamnya di jelaskan tentang 

spritualitas kaum biarawati, bahwa hidup membiara tetap mengikuti 

perkembangan zaman dan kaum biarawati tetap menjalankan tiga kaul yang 

sudah di ucapkan. Dengan begitu makna positif yang kaum biarawati 

AGAMA 

 

KELOMPOK KEAGAMAAN 

(TAREKAT/KONGREGASI/

ORDO) 

 

FORMATIO/PEMBINAAN 
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dapatkan yaitu sebagai proses pemurnian diri untuk semakin baik dan 

sempurna dan sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan.  

3. Sunarsi, Program Studi Ilmu, Kekhususan Pendidikan Agama Katolik, 

Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2012. Dengan judul skripsi 

‘Upaya Kontekstualisasi Spiritualitas Pendiri, Implikasi Bagi Pembinaan 

Suster-suster Yunior Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi. Dalam 

skripsi tersebut di jelaskan tentang spriritualitas pendiri Kongregasi di masa 

lalu dan masa mendatang. Dijelaskan juga upaya yang telah dilakukan oleh 

kongregasi dalam mengembangkan spiritualitas pendiri di zaman sekarang. 

Upaya kontekstualisasi spiritualitas pendiri yang dilakukan selama ini 

membawa kemajuan dalan kehidupan, dan juga memberikan implikasi bagi 

pembinaan suster yunior Kongregasi SFS berupa peluang dan tantangan.   

 

2. Lasmini, Program Studi Pendidikan Agama Katolik, Jurusan Ilmu 

Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata 

Dharma Yogyakarta tahun 2017. Dengan judul skripsi Formatio 

(Pembinaan) Para Novis Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci Dari 

Pangkal Pinang Berdasarkan Spiritualitas KeluargaKudus Yesus Maria Dan 

Yosef. Di dalamnya di jelaskan tentang formatio macam apa yang relevan 

dalam usaha menanamkan nilai hidup religious berdasarkan spiritualitas 

Keluarga Kudus Yesus Maria dan Yosef sehingga membantu para novis 

untuk menjadi religious dalam cara hidupnya. Formatio yang dimaksud 

merupakan pembinaan untuk menjadi manusia beriman kristiani serta 

pendampingan-pendampingan untuk mengarahkan mereka 

mengembangkan kualitas hidup mereka masing-masing. 
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