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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bila kita lihat sejarah suatu bangsa, atau suatu kerajaan beserta raja-

rajanya yang berkuasa, maka akan dapat kita kenal tentang sejarah perjalanan 

bangsa itu sejak bagian permulaannya hingga masa-masa suram dan masa 

kehancurannya. Segala sesuatunya itu kebanyakan hanya berupa suatu cerita. 

Tanpa cerita seorang atau penulisan seseorang, generasi berikutnya tidak akan 

mengenalnya dengan jelas. 

Hasil budaya bangsa atau kerajaan yang berkuasa semasa itu, dapatlah 

terwujud suatu peninggalan budaya bangsa, baik yang berupa tulisan, 

bangunan istana, bangunan makam, bangunan tempat pemujaan dan 

sebagainya, yang pada kemudian harinya dapat dinikmati atau dikenal secara 

nyata nilai budayanya oleh generasi-generasi berikutnya. Dengan tanpa cerita 

generasi-generasi berikutnya telah dapat meyakini keagungan masa silamnya 

(Sukirman, DH. 1982:1) 

Berbagai upacara adat yang diwariskan tradisi menghubungkan komunitas 

religius dengan masa lampau mistisnya (Mircea Eliade 1959 dalam Susanto, 

1987:44). Ternyata, agama juga memiliki fungsi yang sama, yaitu merupakan 

sarana sebuah komunitas religius agar dapat tetap berhubungan dengan masa 

lampau mistisnya. Agama mempunyai fungsi membangkitkan kesadaran dari 

seluruh anggota komunitas akan adanya suatu  dunia yang lain. Suatu dunia 

yang lain itu berpusat dan bersumber pada Yang Kudus, suatu yang 
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transenden dan imanen. Kenyataannya, kekerabatan lahir ketika sekelompok 

orang merasa dekat satu sama lain karena menyembah ujud Tertinggi yang 

sama. Dengan demikian agama berperan juga dalam menciptakan 

kekerabatan di kalangan penganutnya (Helena Anggraeni Tjondro Sugianto, 

2011:167-168).  

Modal spiritual merupakan hal yang penting dalam usaha pembangunan 

bagi masyarakat yang mempunyai ikatan religius. Suatu kelompok 

masyarakat yang mempunyai ikatan religius akan memandang yang 

transenden dalam keseharian hidupnya, karena pada hakekatnya manusia 

senantiasa mencari Allah. Inilah yang menjadi ciri sekaligus makna dari 

masyarakat religius, yaitu mereka yang menyadari kehadiran realitas 

supranatural dalam realitas sosialnya sehari-hari, yang terutama terungkap 

dalam upacara kebaktiannya. Masyarakat yang terikat oleh suatu komitmen 

antara satu dengan lainnya, suatu komitmen yang terjadi karena kedekatan 

mereka dengan yang transenden (Huijbers, 1982:10-11). 

Spiritual hidup orang Kristen dalam pertumbuhan dan perkembangannya 

adalah hidup rohani, maksudnya hidup yang dijiwai dan dibimbing oleh Roh 

menuju kekudusan atau kesempurnaan cinta kasih. Dengan terang Roh Kudus 

tidak hanya kehidupan manusia yang bertumbuh dan berkembang, tetapi 

hidup rohani merupakan kemulian Allah dan pujian bagi Dia (Hubertus 

Leteng, 2012:9). 

Seorang anak manusia tidak langsung menjadi seorang religius atau 

seorang spiritual. Lebih dahulu ia adalah manusia biasa seperti orang-orang 
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lain, lalu pelan-pelan ia bertumbuh dan berkembang melalui proses 

perjuangan yang panjang menuju panggilan religius. Proses itu sama seperti 

mendaki sebuah gunung, sebelum sampai pada puncak pertumbuhan dan 

perkembangan spiritual, manusia harus berangkat dari bawah, dari dasar, lalu 

pelan-pelan ia mendaki lereng gunung. Dalam pendakian itu, ia harus 

menghadapi dan melewati berbagai macam rintangan dan duri. Dalam hal ini 

ia harus memiliki keberanian, ketabahan, ketekunan dan kelincahan baru ia 

dapat mencapai puncak pendakian spiritual dalam kehidupan (Hubertus 

Leteng, 2012:i). 

 Tugas gereja adalah lebih kepada pembangunan spiritual dengan cara 

sesuai perkembangan dan tuntutan zaman. Sekalipun suatu hari terjun ke 

dalam pembangunan jasmani, tujuan akhirnya selalu untuk pembangunan 

rohani. Jadi, dalam pembangunan fisik, peran gereja hanya sebatas partisipasi 

ataupun memberikan dukungan dan bantuan; bukan berarti harus turun 

langsung ke lapangan (Helena Anggraeni Tjondro Sugianto, 2011:186). 

 Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan anekaragam kebudayaan, 

maka invetarisasi dan dokumentasi tentang bangunan tradisional tidak 

mungkin dilakukan hanya dalam satu daerah atau satu suku bangsa saja. 

Untuk memperoleh gambaran yang mendekati kenyataan mengenai bangunan 

tradisional sehingga dapat dikenal dan dihayati oleh masyarakat 

pendukungnya atau masyarakat diluar pendukungnya, maka harus dilakukan 

inventarisasi dan dokumentasi di seluruh Indonesia. 
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Belum adanya data dan informasi yang memadai tentang bangunan 

tradisional di seluruh Indonesia, merupakan salah satu masalah yang 

mendorong perlu adanya inventarisasi dan dokumen ini. Data dan informasi 

akan menjadi bahan utama dalam pembinaan dan pengembangan dalam 

bangunan tradisional pada umumnya dan khususnya fungsi Pertapaan Bunda 

Pemersatu Gedono Dusun Weru Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang.  

Bangunan tradisional di daerah Kabupaten Semarang, yang merupakan 

unsur budaya Nasional, mempunyai bentuk, struktur fungsi serta ragam hias 

yang membuatnya menarik untuk diteliti. Bangunan tradisional sebagai suatu 

hasil karya, cipta, karsa dan rasa manusia yang merupakan satu unsur dari 

hasil kebudayaan manusia yang tidak terlepas dari interaksi antara alam 

dengan kecerdasan daya pikir manusia yang mulai berkembang dan 

memanfaatkan alam untuk kelangsungan hidupnya.  

Ketertarikan saya untuk mengenal keberadaan Pertapaan Bunda Pemersatu 

Gedono setelah beberapa kali saya berkunjung di Pertapaan tersebut adalah 

apakah fungsi dari Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono yang sepi dan sulit 

dijangkau oleh angkutan umum dan kenapa banyak yang berkunjung. Setelah 

saya mengenal dari dekat ternyata Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono ini 

merupakan bagian dari ORDO dari Perancis yang berdiri sejak abad ke 11.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti 

adalah: Apa fungsi Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono Dusun Weru Desa 

Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui sejarah Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono Dusun 

Weru Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui fungsi Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono Dusun 

Weru Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat atau 

kegunaan antara lain: 

a. Memperluas pengetahuan tentang fungsi Pertapaan Bunda Pemersatu 

Gedono Dusun Weru Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang. 

b. Memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fungsi 

Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono Dusun Weru Desa Jetak 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

c. Menambah wawasan dalam menambah ilmu pengetahuan yang 

diperoleh secara teoritis dalam praktik nyata di lapangan. 
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d. Memberikan nilai edukatif toleransi antar umat beragama. 

e. Memberikan sumbangan praktis kepada dunia pendidikan khususnya 

mengenai studi tentang fungsi bangunan di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan wacana yang positif kepada masyarakat luas terhadap 

lokasi penelitian di Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono Dusun Weru 

Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

b. Menambah refrensi kesejahteraan terutama tentang perkembangan 

agama. 

 

 


