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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Daerah Penelitian 

1. Keadaan Fisik Desa 

a. Letak Geografis Desa Jetak 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diungkapkan secara 

deskriptif beberapa hal berikut ini, Desa Jetak adalah desa yang masuk 

dalam kesatuan wilayah Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 

Propinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah yaitu sebelah Barat 

berbatasan dengan Desa Tajuk, sebelah Timur berbatasan dengan Desa 

Randuacir, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Patemon dan Desa 

Jlarem, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Samirono. 

Letak berdasarkan jarak dari pusat pemerintahan adalah: 

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 5 km 

2. Jarak dari pusat pemerintahan kota Administratif : 1400 km 

3. Jarak dari Ibukota Kabupaten/kotamadya : 33 km 

4. Jarak dari Ibukota Propinsi  : 54 km 

Luas wilayah Desa Jetak seluas 294 Ha, yang terdiri dari lahan 

pertanian. Berdasarkan topografi Desa Jetak memiliki karakteristik 

wilayah yang terletak pada ketinggian permukaan laut antara 1000 meter 

di atas permukaan laut. Hidrologi di Desa Jetak terdapat satu mata air yang 

bernama Guo Gedono yang berada di Dusun Weru B. 
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Secara administratif Desa Jetak terdiri dari 12 dusun, antara lain yaitu: 

1. Dusun Setugur 

2. Dusun Gajian 

3. Dusun Jayan 

4. Dusun Dukuh 

5. Dusun Tosoro A 

6. Dusun Tosoro B 

7. Dusun Weru A 

8. Dusun Weru B 

9. Dusun Kemiri 

10. Dusun Jetak 

11. Dusun Legok 

12. Dusun Kendal 

2. Kondisi Sosial 

a. Jumlah Penduduk 

Penduduk Desa Jetak diketahui sebesar 3.820 jiwa, yaitu terdiri dari 

1.946 jiwa laki-laki dan 1.874 jiwa perempuan. Kepala Keluarga sebanyak 

1.154. Usia 0-15 tahun sebesar 1.874 jiwa, usia 15-65 tahun sebesar 2.547 

jiwa usia 65 keatas 201 jiwa. 

b. Agama 

Penduduk Desa Jetak mayoritas memeluk agama Islam dan sebagian 

kecil memeluk agama lain yaitu: Kristen, Katolik dan Hindu hal ini dapat 

dilihat dari sarana ibadah. 
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Tabel 1.1 

Sarana Prasarana Keagamaan 

 

 Sumber: Monografi Desa Jetak 2013 

Kehidupan sehari-hari penduduk Desa Jetak diwarnai dengan kegiatan 

keagamaan. Penduduk yang beragama Islam mengadakan pengajian rutin 

setiap hari Jumat malam, sedangkan penduduk yang beragama Kristen dan 

Katolik mengadakan kebaktian rutin setiap hari Minggu. 

c. Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk Desa Jetak yang berusia 4 (empat) 

tahun ke atas sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Struktur Pendidikan Penduduk 

No. Pendidikan Jumlah (orang) 

1. Tamat Perguruan Tinggi 43 

2. Tamat Akademi 62 

3. Tamat SLTA 289 

4. Tamat SLTP 334 

5. Tamat SD 1.167 

6. Taman Kanak-Kanak 144 

7. Tidak Sekolah/Tidak/Belum sekolah 1.046 

Jumlah 3.085 

Sumber: Monografi Desa Jetak 2013 

No. Agama Jumlah  

1. Masjid 14 buah 

2. Mushola 4 buah 

3. Gereja 3  buah 

4. Wihara 1 buah 

5. Pertapaan 1 buah 
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Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Jetak 

sudah mulai meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Desa Jetak meningkat. 

3. Kondisi Ekonomi 

a. Mata Pencaharian 

Desa Jetak adalah desa agraris karena sebagian besar masyarakat 

berprofesi sebagai petani. Mayoritas penduduk mempunyai mata 

pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Hal tersebut sesuai dengan 

kondisi geografis desa yang cocok untuk lahan pertanian.  

Tabel 1.3 

Struktur Mata Pencaharian Penduduk 

No. Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

1. PNS 19 

2. TNI/POLRI 1 

3. Peternak 218 

4. Pedagang 24 

5. Tani  556 

6. Pertukangan  8 

7. Buruh Tani  52 

8. Pensiun 6 

9. Jasa  137 

10. Wiraswasta  108 

11. Lainnya  79 

Jumlah 1.208 

Sumber: Monografi Desa Jetak 2013 
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Pertanian yang dilakukan sebagian besar masyarakat, dapat 

digolongkan menjadi pertanian tanaman pangan misalnya tanaman ketela 

dan jagung. Peternakan dan pertanian merupakan sumber penghasilan bagi 

masyarakat Desa Jetak untuk mencukupi kebutuhan hidup. 

4. Pemerintahan Desa 

Pemimpin tertinggi Desa adalah Kepala Desa dan kesekretariatan Desa 

Jetak dipimpin oleh Sekertaris Desa yang dibantu oleh 5 Kepala Urusan 

(kaur) yaitu Urusan Pemerintahan, Urusan Keuangan, Urusan Pembangunan, 

Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Umum. Sebagai penyalur aspirasi 

terdapat Lembaga yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga 

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) (Monografi Desa Jetak Oktober 2013).  

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Sejarah Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono 

Prakarsa untuk mempersiapkan adanya sebuah pertapaan bagi para Suster 

Trappist di Indonesia berasal dari Pertapaan Rawaseneng, yaitu sebuah 

pertapaan dari Ordo Cisterciensis yang lebih dikenal sebagai Ordo Trappist di 

wilayah Kabupaten Temanggung, karena yakin akan pentingnya sebuah 

pertapaan sebagai pusat doa bagi perkembangan gereja dan pembangunan 

masyarakat maka Pemimpin Pertapaan Rawaseneng, menginginkan adanya 

sebuah Pertapaan Ordo Trappist untuk kaum putri di Indonesia. 

Pada tahun 1962 Rama Bavo Vander Ham, Pemimpin Pertapaan 

Rawaseneng menghubungi para Suster Trappist di Pertapaan Maria Frieden 

Jerman Barat, untuk menghimbau mereka supaya mau memikirkan 
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kemungkinan mendirikan sebuah Pertapaan Suster Trappist di Indonesia. 

Dalam tahun 1962 Rama Bavo Vander Ham meminta bantuan kepada Bapak 

Sudirdjo Camat Kandangan, Kabupaten Temanggung untuk mencarikan 

sebidang tanah yang kiranya cocok untuk sebuah Pertapaan Suster Trappist. 

Sepuluh tahun kemudian pada tahun 1972, Rama Bavo Vander Ham 

mengundang Ibu Fabiana Van Swaaij, Pemimpin Pertapaan Maria Frieden 

untuk berkunjung ke Indonesia dan menjajaki kemungkinan menyiapkan 

berdirinya sebuah Pertapaan Suster Trappist. Kunjungan tersebut memperoleh 

suatu gagasan tentang kemungkinan mengutus dua atau tiga orang Suster 

Trappist dari Pertapaan Maria Frieden ke Indonesia. Pada waktu itu sudah ada 

peminat putri yang bernama Suster Virginia Ventura yang tinggal selama 

beberapa tahun di kamar tamu Pertapaan Rawaseneng untuk menantikan 

kedatangan para Suster Trappist itu. Selama berkunjung di Indonesia Ibu 

Fabiana Van Swaaij juga diantar meninjau sebidang tanah di dekat Ngadirejo 

Kabupaten Temanggung. 

Pada tahun 1974 Rama Bavo Vander Ham memperjuangkan terwujudnya 

gagasan untuk mendirikan Pertapaan Suster Trappist di Sidang Umum para 

Pemimpin Pertapaan-Pertapaan Trappist seluruh dunia di Roma, namun 

perjuangan itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena ada berbagai 

kesulitan yang tidak dapat diatasi. Perjuangan itu tidak sia-sia, jerih payah 

para perintis yang gagal justru memberikan landasan kokoh bagi keberhasilan 

tahap-tahap selanjutnya. Kemudian pada tahun 1976 Rama Bavo Vander Ham 

mengakhiri masa baktinya sebagai Pemimpin Pertapaan Rawaseneng. 
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Pimpinan Rawaseneng untuk selanjutnya digantikan oleh Rama Frans 

Harjawiyata sebagai pimpinan sementara Pertapaan Rawaseneng 

menggantikan Rama Bavo Vander Ham. Atas saran Rama Amborse Southey, 

Pemimpin Umum Ordo Trappist, pada tanggal 25 Maret 1977 Rama Frans 

Harjawiyata menulis surat kepada Ibu Cristiana Piccardo Pemimpin 

Pertapaan Suster Trappist di Vitorchiano Italia untuk meminta kesediaan 

Pertapaan Vitorchiano untuk menampung dan mendidik putri-putri Indonesia 

yang ingin menjadi Suster Trappist. Kemudian pada tanggal 13 Mei 1977 

Pemimpin Pertapaan Rawaseneng Rama Frans Harjawiyata berkunjung di 

Pertapaan Vitorchiano untuk membicarakan permintaan menampung dan 

mendidik putri-putri Indonesia, hal tersebut mendapatkan tanggapan positif 

dari Pertapaan Vitorchiano. Kemudian pada tahun 1977 dan 1978 

merencanakan mengirim calon-calon Suster Trappist Indonesia ke 

Vitorchiano lebih dimatangkan. 

Ada beberapa putri dan biarawati yang menghubungi Pertapaan 

Rawaseneng karena mereka ingin menjadi Suster Trappist. Dari antara putri 

dan biarawati tersebut diminta untuk memantapkan keinginannya, mereka 

diberi tahu bahwa, kalau ingin menjadi Suster Trappist, mereka akan dikirim 

ke Italia tanpa ada jaminan bahwa nantinya akan kembali ke Indonesia, sebab 

pada waktu itu belum ada kepastian akan didirikan sebuah Pertapaan Suster 

Trappist di Indonesia dalam waktu dekat. Banyak peminat yang menarik diri, 

sedangkan para peminat yang bersedia dikirim ke Italia disuruh menunggu 
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satu tahun sebelum mereka diberangkatkan ke Italia. Namun ada juga 

beberapa calon yang akhirnya mengundurkan diri sebelum diberangkatkan. 

Pada tanggal 26 April 1979 dua orang calon Suster Trappist Indonesia 

berangkat dari Jakarta menuju Roma, sesudah melihat-lihat kota Roma 

beberapa hari, pada tanggal 1 Mei 1979 mereka diantar ke Pertapaan 

Vitorchiano, dengan demikian dimulailah suatu babak baru ke arah 

terwujudnya sebuah Pertapaan Suster Trappist Indonesia. Tahun-tahun 

berikutnya menyusul calon-calon lain, yaitu dalam tahun 1980 sebanyak 3 

orang, tahun 1981 dua orang dan tahun 1982 dua orang. Mengingat jumlah 

putri Indonesia yang berada di Pertapaan Vitorchiano dianggap sudah cukup, 

maka pada tahun 1983 dan 1984 tidak ada calon yang diberangkatkan ke 

Vitorchiano. Namun setelah diadakan tawar-menawar, akhirnya pada tahun 

1985 diberangkatkan dua orang. Dengan demikian dari tahun 1979 sampai 

1985 ada 11 orang calon yang diberangkatkan dari Indonesia ke Pertapaan 

Vitorchiano. Diantara mereka ada 3 orang yang kemudian mengundurkan diri. 

Selama berada di Pertapaan Vitorchiano para putri Indonesia menjalani 

masa pendidikan Suster Trappist seperti para calon lainya yang berasal dari 

Italia atau dari negara lain. Mereka harus menjalani tahap-tahap pendidikan 

kebiaraan yang dituntut oleh Hukum Gereja dan oleh tradisi Ordo Trappist. 

Para peminat yang tidak diberangkatkan ke Italia diminta menunggu sampai 

di Indonesia didirikan sebuah Pertapaan Suster Trappist atau disarankan 

masuk ke tarekat lain. Meskipun belum ada kepastian kapan akan didirikan 

sebuah Pertapaan Suster Trappist di Indonesia, sejak tahun 1979 Pertapaan 
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Rawaseneng sudah mulai mencari sebidang tanah yang akan disiapkan untuk 

mendirikan pertapaan. Atas anjuran Bapak Justinus Kardinal Darmojuwono 

Uskup Agung Semarang, mula-mula dicari tanah sekitar daerah Bedono 

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang tetapi disitu tidak ditemukan tanah 

yang memuaskan. 

Berkat bantuan Bapak A. Wiratno dari Salatiga, pada tahun 1980 dicari 

tanah di sekitar kota Salatiga. Pada tanggal 30 Mei 1980 beberapa anggota 

Pertapaan Rawaseneng meninjau tanah di Dukuh Dalangan dekat Desa 

Sumogawe. Kemudian pada tanggal 12 Juni 1980 diadakan peninjauan pada 

sebidang tanah di dekat Dukuh Weru di daerah Desa Jetak dan yang kedua 

peninjauan tanah di dekat Desa Ujung-Ujung. Semuanya itu tidak jauh dari 

kota Salatiga. Setelah melakukan peninjauan di beberapa tempat, maka 

terpilihlah satu tempat yang terletak dekat Dukuh Weru Desa Jetak 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Di kemudian hari diketahui, 

bahwa tanah itu oleh penduduk setempat dinamakan Gedono. 

Pilihan jatuh pada tanah Gedono, maka dimulailah langkah-langkah 

untuk membeli tanah tersebut, pada waktu itu berstatus sebagai tanah Negara 

seluas 85.550 m2 yang digarap oleh 76 orang penduduk setempat. Langkah 

pertama yang diambil ialah mendirikan sebuah Yayasan bernama Yayasan 

Ordo Biarawan-Biarawati Trappist Indonesia, yang disingkat YOPTI, pada 

tanggal 4 Agustus 1980 pada hari yang sama disampaikan sepucuk surat 

kepada Bapak Ir. Soesmono Martosiswojo, Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Semarang berisi permohonan rekomendasi untuk membeli tanah Gedono 
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yang akan dipakai untuk mendirikan sebuah biara bagi Suster-Suster Trappist. 

Surat rekomendasi itu diberikan pada tanggal 4 September 1980. Kemudian 

Bupati menjawab surat permohonan restu untuk Pertapaan Suster-suster 

Trapist, bahwa Bupati menyetujui penggunaan tanah negara yang terletak di 

Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. 

Bahwa tanah di Desa Jetak saat ini masih digarap oleh para petani untuk 

menambah penghidupan mereka, maka Yayasan Ordo Biara-Biarawati 

Trappist Indonesia, harus mengganti biaya garapan kepada para petani 

penggarap dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang akan 

disaksikan oleh yang berwajib yaitu Kepala Desa dan petugas agraria. 

Dua minggu kemudian pada tanggal 18 September 1980 para penggarap 

tanah Gedono menandatangani surat peryataan bermeterai dengan disaksikan 

oleh Bapak Daus Siswosoetojo, Kepala Desa Jetak. Surat peryataan itu 

menerangkan bahwa mereka tidak keberatan untuk menyerahkan tanah 

Negara yang mereka garap kepada YOPTI dengan menerima ganti rugi yang 

disepakati bersama dan tanah tersebut akan dipakai untuk mendirikan sebuah 

Pertapaan Suster Trappist. Di samping memberikan ganti rugi kepada para 

penggarap, YOPTI juga harus menyediakan penyaluran air bersih dari sumber 

air ke beberapa Dukuh di Desa Jetak. 

Pembayaran ganti rugi tanah, YOPTI harus mengeluarkan dana sebesar 

sekitar 40 juta, untuk mendapatkan dana sebanyak itu, YOPTI mencari 

sumbangan dari beberapa biara Trappist di Nederland, terutama Pertapaan 

Koningshoeven, dan di Jepang yaitu Pertapaan Phare. Berkat adanya 
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sumbangan-sumbangan  itu pembayaran ganti rugi dapat selesai pada tanggal 

5 Oktober 1981. Namun proses pembelian itu baru tuntas pada tanggal 24 

September 1983 YOPTI menerima sertifikat hak pakai tertanggal 30 Agustus 

1983 yang berlaku untuk sepuluh tahun. Selanjutnya tanah Gedono oleh 

penduduk setempat lebih dikenal sebagai tanah Yayasan. 

Sesudah pembayaran ganti rugi selesai, YOPTI mengambil berbagai 

langkah secara bertahap untuk memanfaatkan tanah tersebut. Pengurusan 

tanah ditangani oleh Frater Simeon Widodo, seorang anggota Pertapaan 

Rawaseneng yang termasuk anggota pengurus YOPTI. Mengingat bahwa 

penggarapan tanah diperlukan air maka pada tanggal 29 Januari 1982 Yayasan 

mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Tajuk untuk menggunakan 

sumber air yang terletak di Kenteng dan menyalurkanya ke Gedono. 

Permohonan tersebut dikabulkan tanggal 30 Januari 1982. Kemarau panjang 

yang terjadi pada tahun 1982 menyebabkan Yayasan menjadi sadar, bahwa 

penyaluran air dari Kenteng tidak mencukupi. Maka ketika ada tawaran dari 

Bapak Kamso Kepala Desa Ngaglik, untuk menyalurkan air dari sumber yang 

terletak di Mongrong Desa Ngaglik Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali 

karena Desa Ngaglik juga memerlukan air maka Yayasan segera menanggapi 

tawaran tersebut. Penyaluran air dari Mongrong mulai dirintis oleh Yayasan 

pada tanggal 8 Desember 1982. Di kemudian hari air dari sumber yang 

terletak di Mogrong juga disalurkan ke Desa Mongrong, Macanan dan Tosoro 

Atas. 



 

32 
 

Tanah Gedono diberi pagar keliling, mula-mula pada tahun 1982 dengan 

pagar bambu, kemudian tahun 1985 diberi pagar kawat. Dalam tahun 1981 di 

bangun sebuah gedung sementara yang diporak-porandakan oleh angin ribut, 

pada tanggal 20 Februari 1985. Di samping itu dibangun juga beberapa buah 

gardu pada tahun 1982 dan sebuah rumah dinas karyawan pada tahun 1984-

1985. Secara bertahap juga dikerjakan pelebaran dan pengerasan jalan, baik 

di tanah Gedono sendiri maupun dari Gedono ke Dukuh terdekat yaitu Dukuh 

Weru. Dalam mengerjakan semua itu Yayasan menggunakan jasa penduduk 

setempat, terutama Bapak Suwarno dari Setugur. 

Bersamaan dengan semua pekerjaan pada tahun 1981 Yayasan 

menggarap dan menanami berbagai tanaman di Gedono, misalya: pohon-

pohon cengkih, lamtoro, pinus dan berbagai tanaman buah seperti: nanas, 

pepaya, jeruk keprok, jeruk nipis dan belimbing, sebagian juga ditanami 

sayur-mayur. Dalam mengerjakan pekerjaan tersebut Frater Simeon Widodo 

mengikut sertakan sejumlah penduduk setempat, terutama Bapak Jumadi 

yang bertugas sebagi penjaga yang mendiami rumah dinas. 

Dalam kunjungannya ke Pertapaan Vitorchiano, pada hari Rabu tanggal 

28 Maret 1984 Pemimpin Pertapaan Rawaseneng mengadakan rapat dengan 

Pemimpin Pertapaan Vitorchiano yang didampingi oleh para anggota Dewan 

Penasihatnya. Dalam rapat tersebut diambil beberapa keputusan penting, 

antara lain: 

a. Pertapaan Vitorchiano akan mendirikan Pertapaan Gedono menurut 

prosedur biasa yang berlaku dalam Hukum Ordo Trappist. 
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b. Pada awal tahun 1987 para suster Indonesia akan dikirim ke Indonesia 

secara serentak atau secara bertahap dengan jarak waktu yang pendek. 

c. Akan diusahakan supaya ada 2 atau 4 suster non Indonesia dari Pertapaan 

Vitorchiano yang turut dikirim ke Indonesia. 

d. Pada awal tahun 1985 akan ada 2 suster dari Pertapaan Vitorchiano dan 

satu diantaranya seorang suster Indonesia yang berkunjung ke Indonesia 

untuk meninjau tanah Gedono dan membicarakan rencana pembangunan. 

e. Perlu dibuat sebuah masterplan kompleks bangunan Pertapaan Gedono 

yang dapat menampung 40 orang suster, namun pelaksanaan 

pembangunannya akan bertahap sesuai dengan keperluan, dengan jumlah 

dana yang tersedia. 

f. Hendaknya sebelum tahun 1987, sudah tersedia bangunan yang 

memungkinkan para suster menjalani hidup komunitas secara tertib dan 

teratur. 

Pelaksanaan rencana pembangunan memerlukan banyak dana, pada 

waktu diputuskan pelaksanaan pembangunan belum tersedia banyak dana, 

maka perlu diadakan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana, baik dalam 

negeri maupun luar negeri. Pada tanggal 24 September 1984 dikirimkan surat 

kepada Ketua Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia, dengan permintaan supaya 

isi surat itu diteruskan kepada para pemimpin Tarekat Suster-Suster yang 

berkarya di Indonesia dengan tujuan yang sama. Pada tanggal 17 November 

1984 diedarkan surat kepada para waligereja di seluruh Indonesia. 
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Dengan izin uskup setempat, pada tanggal 10 Februari 1985 dibentuk 

Panitia Pencari Dana Pembangunan Pertapaan Gedono di Jakarta. Bapak 

Stanley sebagai Ketua dan Suster Francesco Marianti sebagai sekertaris. 

Panitia serupa juga didirikan di Surabaya pada tanggal 25 April 1985 dengan 

anggota inti bapak dan ibu Harsono, saudari Theresia Setiadi dan saudari 

Benedicta Megawati. Panitia-panitia itu dibentuk untuk masa bakti satu 

tahun. 

Di samping itu ada juga sukarelawan-sukarelawati yang membantu 

mengumpulkan dana tanpa bergabung dalam panitia resmi. Melalui jalur itu 

diperoleh sumbangan dana dari berbagai badan, misalnya P.T. Gramedia, 

Djarum, Gudang Garam dan perorangan termasuk sejumlah waligereja dan 

pemimpin Tarekat Suster-Suster. 

Usaha mencari dana di luar negeri dilakukan terutama melalui surat-

menyurat, pertama-tama dihubugi sejumlah biara Trappist di Nederland, 

Belgia, Jerman Barat, Perancis, Italia, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, 

Jepang dan Australia. Di samping itu dihubungi juga beberapa lembaga 

penyalur dana di Nederland, Jerman Barat dan Italia, namun pihak-pihak 

yang dihubungi itu ada yang tidak menjawab, ada juga yang menolak dengan 

halus, ada juga yang memberikan alamat lain, tetapi ada juga yang 

menanggapi secara positif dengan mengirimkan sumbangan. Berkat adanya 

sumbangan yang terkumpul persiapan dan pelaksanaan pembangunan 

Pertapaan Gedono dapat dibiayai. 
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Pembangunan kompleks Pertapaan Gedono tahap pertama mulai 

direncanakan pada tahun 1984. Mengingat bahwa pada waktu itu para Suster 

Trappist yang akan menghuninya masih berada di luar negeri, maka urusan 

pembangunan diserahkan kepada Pertapaan Rawaseneng. Pada tanggal 1 

Oktober 1984 Pemimpin Pertapaan Rawaseneng mulai menghubungi Rama 

Y.B. Mangunwijaya untuk membicarakan perencanaan pembangunan 

Pertapaan Gedono dengan memperhatikan usul para suster sesudah 

mengadakan pertemuan dengan Ibu Cristiana Piccardo, Pemimpin Pertapaan 

Vitorchiano yang datang khusus ke Indonesia untuk membicarakan 

perencanaan pembangunan pertapaan. Rama Y.B. Mangunwijaya sebagai 

ketua Yayasan Pondok Rakyat mengerjakan prarencana seluruh kompleks 

Pertapaan Gedono dan rancangan pembangunan tahap pertama. Surat 

perjanjian kerja antara Pertapaan Rawaseneng dan Yayasan Pondok Rakyat 

ditandatangani pada tanggal 19 Juli 1985. 

Rencana pelaksanaan pembangunan itu diberitahukan kepada Bapak Drs. 

Sardjito Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 4 Juli 1985, 

sedangkan Surat Izin Mendirikan Bangunan bernomor 646/1018 yang 

ditandatangani oleh Bapak Soemojo Hadiwinoto SH, Sekretaris Wilayah 

Daerah Bupati Semarang diterima pada tanggal 29 November 1985. Rencana 

pembangunan itu juga dilaporkan oleh Pemimpin Pertapaan Rawaseneng 

dengan didampingi oleh wakil staf Keuskupan Agung Semarang kepada 

Bapak Drs. Sukarjan, Wakil Gubernur Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 

6 September 1985. Dalam melaksanakan rencana pembangunan, Pertapaan 
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Rawaseneng juga memerlukan izin dari pihak Ordo sendiri. Pada tanggal 8 

September 1985 diperoleh persetujuan resmi dari pihak para anggota 

Pertapaan Rawaseneng dan pada tanggal 21 September 1985 diperoleh 

persetujuan dari pihak Pemimpin Umum Ordo Trappist di Roma. 

Gambar detail kompleks bangunan Pertapaan Gedono tahap pertama 

diserahkan oleh Yayasan Pondok Rakyat kepada Pertapaan Rawaseneng pada 

tanggal 31 Agustus 1985. Pada tanggal 4 Oktober 1985 Pertapaan 

Rawaseneng memberitahukan kepada Yayasan Pondok Rakyat bahwa 

pelaksanaan rencana pembangunan itu tidak akan diserahkan kepada 

pemborong, melainkan akan dikerjakan oleh tenaga pertapaan sendiri, 

kemudian pada tanggal 14 Oktober 1985 Pemimpin Pertapaan Rawaseneng 

mengangkat Rama Suibertus Ari Sunardi, anggota Pertapaan Rawaseneng, 

menjadi Pelaksana Proyek Pembangunan Pertapaan Gedono Tahap Pertama. 

Empat hari kemudian, tanggal 18 Oktober 1985 tiga orang anggota Pertapaan 

Rawaseneng berangkat ke Gedono dan menempati rumah dinas yang 

dibangun untuk karyawan, mereka ialah Rama Suibertus Ari Sunardi yang 

bertugas memimpin pelaksanaan pembangunan, Frater Simeon Widodo yang 

bertugas meningkatkan penggarapan tanah dan Frater Yosef Pereto Namang 

yang mengurus bidang administrasi dan rumah tangga, kemudian pada 

tanggal 15 April 1986 Frater Yosef diganti oleh Frater Adrianus Wisnu 

Wardhana yang bertugas di Gedono sampai tanggal 17 Desember 1986. 

Pada tanggal 28 Oktober 1985 Pemimpin Pertapaan Rawaseneng 

melaporkan perkembangan pembangunan kepada Bapak Bupati Kepala 
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Daerah Tingkat II Semarang, kemudian pada tahun 1986 yaitu pada tanggal 3 

Juli 1986, perkembangan pembangunan Pertapaan Gedono juga dilaporkan 

oleh Pemimpin Pertapaan Rawaseng kepada Bapak Ign. Imam Kuseno 

Miharjo, Direktur Jendral Bimas Katolik di Gedung Departemen Agama 

Jakarta. 

Peletakan batu pertama diadakan tanpa upacara resmi oleh Rama 

Suitbertus Ari Sunardi pada tanggal 18 November 1985. Dengan demikian 

dimulailah pelaksanaan rencana pembangunan, dengan mempekerjakan 

tenaga-tenaga karyawan dari kalangan masyarakat setempat dan dari 

Rawaseneng. Sebagian dari pekerjaan listrik dan air ledeng dikerjakan oleh 

beberapa karyawan Pertapaan Rawaseneng di bawah Pimpinan Frater 

Florentinus Suwito. 

Tahap pertama pembangunan Pertapaan Gedono terdiri dari rumah untuk 

tamu, untuk Rama Kapelan, ruang makan dan kamar-kamar bicara untuk 

tamu, ruang pertemuan, ruang belajar, kamar kerja suster ekonom, ruang kerja 

para suster, kompleks kamar cuci, kompleks ruang makan beserta dapur, 

empat buah rumah panggung yang masing-masing terdiri dari empat kamar 

tidur para suster, tetapi dalam kenyataanya juga dibangun pondasi dan atap 

komplek gudang, kamar kerja suster pemimpin dan komplek novisiat. Pada 

saat itu masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus ditangani juga, 

misalnya pengerasan jalan di Gedono dan jalan dari Weru ke Dukuh Lor. 

Penggarapan tanah dan pembangunan kompleks pertapaan hanyalah 

merupakan prasyarat bagi pembangunan yang jauh lebih penting, yaitu 
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pembangunan atau  pembentukan komunitas yang terdiri dari anggota-

anggota yang hidup. Anggota-anggota itu terdiri dari putri-putri yang ingin 

menjadi Suster Trappist karena menyaksikan hidup para rahib Ordo di 

Pertapaan Rawaseneng. Dari awal tahun 1977 sampai bulan April 1987, jadi 

selama 10 tahun, Pertapaan Rawaseneng dihubungi oleh 113 orang putri yang 

mempunyai minat untuk menjadi Suster Trappist. Dari antara mereka itu ada 

11 orang yang dikirim ke Pertapaan Vitorchiano, lainnya disuruh menunggu 

atau mencari jalan hidup lain. Ada juga yang kemudian menarik diri karena 

ingin masuk di tarekat lain atau karena memutuskan untuk bekeluarga. 

Para calon yang dididik di Pertapaan Vitorchiano bergabung secara 

penuh dalam komunitas tersebut, namun mereka juga tetap berhubungan 

dengan gereja dan pemerintah Indonesia. Mereka mengadakan hubungan 

teratur dengan para rohaniwan-rohaniwati Indonesia yang berada di Roma. 

Mereka sering menerima kunjungan dari Uskup-Uskup Indonesia yang 

sedang berkunjung ke Roma. Mereka juga menjalin hubungan akrab dengan 

Kedutaan Besar Republik Indonesia pada Tahta Suci. Bapak Duta sendiri 

sering berkunjung ke Pertapaan Vitorchiano, mula-mula Bapak R. Toto 

Prawiro Supraja, kemudian dari pertengahan tahun 1984 sampai 

keberangkatan para suster ke Indonesia, Bapak R. Hardiman Sastrapuspita. 

Bapak Ign. Djoko Muljono, Direktur Jendral Bimas Katolik Departemen 

Agama juga pernah berkunjung ke Pertapaan Vitorchiano, yaitu pada tanggal 

19 Maret 1985. 
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Proses persiapan pembentukan komunitas Suster-Suster Trappist 

Indonesia sebagai komunitas tersendiri dimulai dari tahun 1984. Tanggal 18 

Oktober 1984 komunitas Pertapaan Vitorchiano menyetujui rencana 

mendirikan komunitas baru yang akan tinggal di Gedono. Pada tanggal 7 

November 1984 komunitas Pertapaan Rawaseneng menyatakan persetujuanya 

untuk menjadi wali terhadap Pertapaan Gedono di kemudian hari. Rencana 

tersebut diberitahukan oleh Pemimpin Pertapaan Rawaseneng kepada Dewan 

Paroki Salatiga pada tanggal 19 November 1984. Izin tertulis dari Uskup 

Agung Semarang, Mgr Julius Darmaatdja, untuk mendirikan Pertapaan 

Gedono diberikan ada tanggal 13 Desember 1984. Dari tanggal 10 sampai 31 

Januari 1985 Pemimpin Pertapaan Vitorchiano berkunjung ke Indonesia 

untuk meninjau tanah Gedono dan membicarakan rencana pembangunan 

dalam pertemuan dengan Rama Y.B. Manguwijaya di Lembah Code 

Yogyakarta. Akhirnya pada tanggal 14 Mei 1985 dalam Sidang Umum para 

Pemimpin Suster Trappist di Escorial Spanyol menyetujui rencana Pertapaan 

Vitorchiano untuk mendirikan Pertapaan Gedono. 

Pada tanggal 11 Juli 1985 Pemimpin Pertapaan Vitorchiano 

memberitahukan bahwa di pangkuan komunitas Vitorchiano telah dibentuk 

komunitas suster Indonesia di bawah Pimpinan Ibu Martha E. Driscoll, 

seorang anggota Pertapaan Vitorchiano berkebangsaan Amerika Serikat. 

Sejak tanggal 15 Oktober 1985 “Komunitas Gedono” yang berada di 

Vitorchiano mulai mendoakan sebagian dari ibadat harian dalam bahasa 

Indonesia di suatu kapel kecil yang dikhususkan bagi mereka. Dalam tahun 
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1985 ada 2 orang suster Indonesia mengikrarkan kaul agung, yaitu Suster 

Marianna Puji Astuti pada tanggal 26 Mei dan Suster Christiana Kardiyanti 

pada tanggal 14 September. 

Dalam memperluas pandangan dan memperkaya pengalaman, di bulan 

April, Mei dan Juni tahun 1986 para Suster Trappist diberi kesempatan untuk 

mengunjungi sejumlah Pertapaan-Pertapaan Suster Trappist di berbagai 

negara, yaitu Belgia, Perancis, Nederland, Jerman Barat, Inggris dan Irlandia. 

Sekembalinya mereka di Pertapaan Vitorchiano, komunitas Gedono diperkuat 

oleh dua suster berkebangsaan Italia yaitu Suster Maria Assunta Pinna dan 

Suster Caterina Mazzarelli. Dengan demikian jumlah anggota komunitas 

Gedono menjadi 11 orang. Dalam tahun 1986 ada 3 orang suster Indonesia 

yang mengikrarkan kaul agung yaitu, Suster Martina Surjoseputro dan Suster 

Sri Rahayu pada tanggal 1 November dan Suster Simonia Triyanti pada 

tanggal 8 Desember. 

Dalam musyawarah komunitas Gedono yang diadakan pada tanggal 19 

Desember 1986 dicapai kesepakatan, bahwa pertapaan yang akan mereka 

dirikan di Gedono akan berlindung pada Bunda Pemersatu dan pestanya akan 

dirayakan pada tanggal 31 Mei. Nama “Bunda Pemersatu” dipilih sebagai 

kenangan akan Pertapaan Vitorchiano yang menaruh perhatian khusus kepada 

gerakan persatuan umat Kristen. 

Pada tanggal 23 Desember 1986 sebelum kembali ke Indonesia para 

Suster Gedono pergi ke Istana Vatikan untuk menghadiri misa yang 

dipersembahkan oleh Paus Yohanes Paulus II di kapel pribadinya. Sesudah 
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misa para suster dapat bertemu dengan Bapa Paus untuk mohon berkat restu 

bagi perutusan yang akan mereka lakukan. 

Pada tahun 1987 saatnya para suster untuk berangkat ke Indonesia. 

Rombongan pertama terdiri dari 4 orang suster yaitu Suster Martha Driscoll, 

Suster Mariana Pujiastuti, Suster Christiana Karyanti dan Suster Martina 

Martiningsih Suryoseputro, untuk melepaskan keberangkatan mereka Biara 

Induk Vitorchiano mengadakan misa kudus yang dipimpin oleh Bapak Uskup 

Viterbo, Mgr. Bocca D’Oro. Mereka berangkat dari Roma tepat pada Hari 

Raya Epifania yang jatuh pada tanggal 4 Januari 1987 dan hari berikutnya 

tiba di Jakarta. Kemudian mereka pergi ke Pertapaan Rawaseneng bersama 

Romo Ambrose Southey Pemimpin Umum Ordo Trappist, yang pada waktu 

itu berkunjung ke Indonesia. Mereka mulai menetap di Gedono pada tanggal 

26 Januari 1987, yang merupakan hari pesta para Pendiri Ordo Cisterciensis. 

Rombongan kedua terdiri dari 7 orang suster yaitu Suster Assunta Pinna, 

Suster Caterina Mazzareli, Suster FX. Sri Rahayu Prawirowirono, Suster 

Simonia Triyanti, Suster Emmanuella Aniek I., Suster Godeliva Endang Tri 

Rahayu, Suster Helena Swadayani. Mereka berangkat dari Roma pada tanggal 

19 Maret 1987, yang bertepatan dengan hari Raya Santo Yosef Pelindung 

Biara Vitorchiano, dengan dilepas oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia 

untuk Takhta Suci beserta Ibu, Romo Pemimpin Ordo Trappist beserta 

Prokurator dan para Romo dari Rumah Generalat, serta Bapak Immediatus, 

Dom Gervassio, serta Ibu Cristiana Piccardo, Abdis Vitorchiano. Mereka tiba 

di Jakarta pada hari berikutya dan menginap di Biara Suster-suster CB di RS 
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St. Carolus, mereka juga diberi kesempatan untuk mengadakan kunjungan 

pada keluarga mereka masing-masing. 

Kesebelas suster kemudian berkunjung ke Pertapaan Rawaseneng dan 

pada tanggal 11 April 1987 mereka dilepas secara resmi dari Pertapaan 

Rawaseneng untuk berangkat ke Gedono. Kemudian pada tanggal 12 April 

1987, yang bertepatan dengan Hari Minggu Palma, diadakan upacara 

sederhana untuk menandai dimulainya hidup regulir komunitas Gedono, 

dengan upacara misa kudus yang dipersembahkan oleh Bapak Immeditus, 

Dom Frans Harjawiyata. 

Mengingat bahwa pada tahun 1985-1987 bangunan tahap pertama belum 

selesai, maka para suster menempati bagian bangunan yang sebenarnya 

disediakan untuk penginapan para tamu, namun lama-kelamaan keadaan 

menjadi lebih teratur. Para suster juga mencoba berbagai usaha kecil untuk 

mencari nafkah, misalnya menjual sayur, membuat gambar, membuat patung, 

hosti, sirup dan berternak ayam. 

Pada awal tahun 1988 keadaan komunitas Pertapaan Gedono sudah lebih 

mantap untuk meneria calon-calon baru, maka beberapa calon yang tadinya 

sudah menunggu bertahun-tahun lamanya diizinkan menggabungkan diri 

dengan komunitas Gedono, mereka adalah saudari Y.B. Sri Marbawani yang 

masuk tanggal 17 Januari dan saudari Maria King Lin yang masuk tanggal 25 

Januari 1988. 

Dalam bulan April 1988 bangunan tahap pertama selesai, sehingga para 

suster dapat mendiami bangunan yang memang dikhususkan untuk mereka. 
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Dengan demikian tata kehidupan para suster dapat diatur sebagai mestinya. 

Pada tanggal 31 Mei 1988, Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono diresmikan 

oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diberkati oleh Bapa Justinus 

Kardinal Darmoyuwono, sebagai biara Fundasi atau masih menjadi anak dari 

Biara Induk. 

Pada tahun 1988, dalam memasuki periode pembangunan tahap II, 

sambil menantikan keputusan mengenai kepastian pembangunan gereja, pada 

waktu itu Rama Mangun sedang sakit dan pergi berobat ke Jerman dan 

Belanda maka pembangunan dilanjutkan dengan menyelesaikan 2 kamar tidur 

bawah, penyelesaian kamar-kamar kerja pembuatan sirup, pembuatan hosti, 

kamar tidur dekat panggung. Pembangunan II selanjutnya diawasi oleh Suster 

Martha dibantu oleh Pak Tarmin dan suster tim pembangunan. Tanggal 22 

Juli 1991 pembangunan gereja sudah selesai kemudian sore harinya diadakan 

upacara pindahan dari kapel sementara ke kapel baru. Peresmian gereja secara 

liturgi baru dilakukan pada tanggal 27 Agustus 1991. Berhubung tanggal 27 

Agustus adalah peringatan wajib untuk Santa Monica maka pesta untuk 

pemberkatan Gereja Bunda Pemersatu Gedono dipindahkan pada tanggal 31 

Agustus. 

Tanggal 26 Januari 1994, Pertapaan Gedono diangkat menjadi biara 

mandiri, yang berstatus keprioran sederhana. Suster Martha, yang 

membimbing komunitas ini sejak langkah-langkah pertamanya, dipilih 

sebagai Priorin Pertama. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2000 Pertapaan 

Gedono diangkat menjadi keabdisan dan Suster Martha dipilih menjadi Ibu 
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Abdis oleh seluruh komunitas (Arsip intern Pertapaan Gedono dalam Sejarah 

Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono). Pemberkatan Abdis dilaksanakan pada 

tanggal 11 Februari 2000, dalam perayaan ekaristi yang dipimpin oleh Bapa 

Uskup Agung Semarang Mgr. I Suharyo. 

Pada tahun 2001, komunitas Gedono diminta mengambil tanggung jawab 

atas sebuah komunitas di RRC. Sejak tahun 2001 hampir selalu ada beberapa 

suster dari RRC yang hadir di Gedono untuk mendalami panggilan monastik, 

para suster Gedono, sedangkan abdis dan anggota lain dari komunitas 

Gedono pergi ke RRC secara reguler untuk memberi formasi kepada kaum 

muda Cisterciensis di Cina. 

Pertapaan Gedono dibangun untuk sekitar 40 penghuni. Saat komunitas 

mereka mulai mendekati jumlah 35 orang, mereka diminta oleh Ordo untuk 

memikirkan kemungkinan membuka rumah anak atau fondasi lain. Proses 

discernment membawa mereka kepada keputusan untuk mengutus 

sekelompok suster ke Keuskupan Macau di Cina Selatan dekat Hong Kong. 

Macau adalah Keuskupan Pertama di seluruh Asia dan Pusat Karya Misioner 

Gereja selama beberapa abad. Proyek mereka disetujui oleh Kapitel Umum 

Ordo pada bulan September 2011. Enam suster sudah berangkat dan pada 

tanggal 15 April 2012, Hari Raya Kerahiman Ilahi mereka mulai hidup 

reguler dengan status fondasi kanonik. 

Pertapaan Gedono adalah komunitas yang terdiri dari 30-an rubiah, yang 

berkumpul untuk mencari Allah dengan menyerahkan hidup seluruhnya 

kepada Yesus Kristus di tempat yang sunyi di lereng Gunung Merbabu. Para 
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suster berasal dari daerah di Jawa, Sumatra, Italia, Amerika Serikat dan dari 

bermacam-macam pengalaman pendidikan dan pekerjaan serta status sosial. 

Di pertapaan, suster adalah saudari dalam Kristus, yang didorong oleh 

kerinduan yang menjiwai setiap manusia, yang ingin mengenal Misteri Allah 

dan mengalami Kasih-Nya. 

Hari demi hari para suster dibentuk oleh iman melalui liturgi, Sabda 

Allah dalam Kitab Suci, kerja tangan, dengan demikian para suster 

membiarkan diri ditransformasikan oleh kasih Yesus Kristus dan menghayati 

hidup monastik dalam tradisi Benediktin, yaitu menurut Peraturan Santo 

Benediktus, Bapa dari hidup monastik di Eropa (Suster Martha E. Driscoll 

OCSO dalam Majalah Inspirasi Nomer 93 tahun VIII Mei 2012). 

2. Dekret dan Konstitusi Pertapaan Gedono 

Dekret untuk OCSO yang diberikan oleh Konggregasi untuk Tarekat 

Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan Takhta Apostolik di Roma, tanggal 

3 Juni, pada Hari Raya Pentakosta 1950 yang dicantumkan pada halaman 

Konstitusi berbunyi: 

Ordo Cisterciensis Observansi Ketat, yang diarahkan sepenuhnya kepada 

kontemplasi dibawah Peraturan Santo Benediktus, dengan mengikuti norma-

norma Konsili Ekumenis Vatikan Kedua dan ketentuan-ketentuan gereja 

lainya, terutama ketentuan-ketentuan Kitab Hukum Kanonik, telah menyusun 

naskah baru Konsitusi para rahib, yang diajukan dengan rendah hati oleh 

Abas Jendral kepada Takhta Apostolik untuk dimohonkan pengesahan. 



 

46 
 

Maka Konggregasi Untuk Tarketat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, 

setelah memperhatikan dan mempertimbangkan secara matang segala 

sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut, berkenan mengabulkan 

permohonan yang diajukan. 

Oleh sebab itu, dengan Dekret ini, Konggregasi tersebut mengesahkan dan 

mengukuhkan naskah Konstitusi para rahib, menurut eksemplar yang disusun 

dalam Bahasa Latin dan disimpan di arsipnya, sesuai dengan tuntutan 

hukum. 

Semoga para rahib dengan menjalani hidup kontemplatif dan doa di tempat 

yang terasing dari dunia, makin hari makin ikhlas menuju ke status 

kesempurnaan menurut sifatnya yang khas. (Konstitusi Dan Statuta OCSO, 

2003:1). 

Selanjutnya Konstitusi merupakan ketentuan-ketentuan hidup rahib dan 

rubiah mengatakan: 

Para abas suci Robertus dari Molesmes, Alberikus dan Stefanus Harding 

memberikan bentuk khusus kepada tradisi Benediktin, ketika pada tahun 1098 

mereka membangun Biara Baru Citeaux, Bunda kita semua, dan mendirikan 

Ordo Cisterciensis. Sekitar tahun 1125 Santo Stefanus mendirikan biara 

rubiah yang dikenal dengan nama “Tart” sebagai anak kandung biara Citeaux, 

yang dipercayakan kepada reksa pastoral abas biara tersebut. Exordium 

Parvum dan Carta Caritatis merumuskan panggilan dan perutusan yang 

diterima para pendiri dari Allah dan dinyatakan asli oleh kuasa gereja, baik 

zaman kita. Cita-cita pembaharuan itu disebarluaskan berkat pengaruh Santo 
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Bernardus dari Clairvaux dan tokoh-tokoh lain, sehingga biara-biara para 

rahib dan rubiah yang mengikuti tata hidup Cisterciensis berkembang sampai 

melintasi batas-batas Eropa Barat. Pada periode awal bruder dan suster 

konversi diterima dalam Ordo. Berkat hidup dan kerja para saudara dan 

saudari yang tak terbilang jumlahnya telah dihasilkan warisan rohani mantap 

yang diwujudkan dan diungkapkan dalam tulisan dan nyanyian dalam 

arsitektur dan kesenian serta dalam keahlian mengelola tanah mereka. 

Para rahib dan rubiah Ordo mengakui dirinya banyak berhutang budi 

kepada gerakan yang dikenal dengan nama “Obsevansi Ketat”. Di zaman 

yang kacau balau gerakan itu secara gigih memperjuangkan beberapa segi 

khasanah warisan Cisterciensis, yang dapat disalurkan kepada keturunan-

keturunan berikutnya berkat usaha Abas de Rance dan prakarsa Dom 

Augustin de Lestrange. Adapun pada tahun 1892 tiga dari kongregasi-

kongregasi yang berasal dari La Valsainte disatukan dan membentuk Ordo 

mandiri, yaitu Ordo Cisterciencis Reformasi Santa Maria dari La Trappe, 

yang sekarang bernama Ordo Cisterciensis Observansi Ketat. 

Kerinduan akan hidup monastik yang sejati tertuang dalam berbagai 

bentuk sepanjang sejarah masih terus menjiwai para rahib dan rubiah Ordo 

untuk secara giat membaharui kehidupan mereka. Dengan menaati Konsili 

Vatikan Kedua mereka berusaha mencapai pemahaman lebih mendalam akan 

akar-akar mereka dan serentak membuat dirinya terbuka kepada tindakan 

Allah sekarang ini. Dalam Deklarasi Kehidupan Cisterciensis dan dalam 

Statut Kesatuan dan Pluranisme, Kapitel Umum 1969 menyatakan kembali 
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bahwa Ordo terikat pada peraturan Santo Benediktus sebagai tasfiran Injil 

yang diwariskan kepadanya dan memberikan pedoman untuk 

melaksanakanya secara setia dalam keadaan dunia yang berubah-ubah. Di 

dalam dokumen-dokumen itu Kapitel Umum membedakan arah dan 

observansi dasar peraturan yang membentuk tata hidup Cisterciensis dengan 

rincian observansi yang dapat diubah menurut keadaan setempat. 

Kumpulan Kontitusi dan statut ini merupakan buah pengalaman tahun-

tahun pembaharuan itu. Diharapkan bahwa kumpulan tersebut menjadi alat 

berdaya guna bagi Ordo untuk menyempurnakan diri menurut semangat 

Konsili Vatikan Kedua dan untuk menjadi semakin mampu memainkan 

peranan khusus dalam gereja dan dunia (Konstitusi Dan Statuta OCSO, 

2003:1-4).  

a. Khasanah Warisan Cisterciensis 

Ordo Cisterciensis Observansi Ketat berasal dari tradisi monastik hidup 

Injili yang mendapatkan ungkapannya dalam Peraturan Biara-biara susunan 

Santo Benediktus dari Nursia. Para pendiri Citeaux memberikan bentuk 

khusus kepada tradisi itu, yang beberapa seginya diperjuangkan secara gigih 

oleh biara-biara Observansi Ketat. Pada tahun 1892 tiga kongregasi 

Observansi Ketat bergabung membentuk satu Ordo, yang sekarang bernama 

Ordo Cisterciensis Observansi Ketat. 

Hakikat dan tujuan Ordo merupakan suatu tarekat monastik yang 

diarahkan seutuhnya kepada kontemplasi, karena itu para rahib mengabdikan 

diri kepada ibadat Ilahi, di dalam pingitan biara, di bawah Peraturan Santo 
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Benediktus, serta memberikan kepada Kedaulatan Ilahi pelayanan yang 

rendah hati namun sekaligus luhur dalam kesunyian dan diam diri, dalam doa 

yang bersemangat dan tobat yang bergembira, sambil menjalani tata hidup 

monastik dengan cara yang ditentukan dalam konsitusi (Konstitusi Dan 

Statuta OCSO (K.1-2, Edisi Revisi 2003:5). 

b. Semangat Ordo (Konstitusi OCSO 3) 

Tata hidup Cisterciensis bersifat senobit. Para rahib Cisterciensis mencari 

Allah dan mengikuti Kristus di bawah suatu peraturan dan seorang abdis 

dalam suatu komunitas tetap, yang merupakan sekolah kasih persaudaraan. 

Semua saudari sehati sejiwa, segala sesuatu adalah milik bersama. Dengan 

saling menanggung beban, mereka memenuhi hukum Kristus, dan dengan 

mengambil bagian dalam Sengsara-Nya, mereka berharap akan masuk 

kerajaan surga. 

Biara merupakan sekolah pengabdian Tuhan. Disitu Kristus dibentuk 

dalam hati para saudari melalui liturgi, pengajaran abdis dan tata hidup 

persaudaraan, oleh Sabda Allah rahib dilatih menertibkan hati dan tindakan 

untuk menaati Roh Kudus guna mencapai kemurnian hati dan kesadaran 

terus-menerus akan Allah yang hadir. 

Para rahib mengikuti jejak para saudara yang di abad-abad silam dipanggil 

oleh Allah terjun dalam peperangan rohani di padang gurun, karena 

kewargaan mereka ada di surga, mereka menjadi asing terhadap tingkah laku 

dunia. Di dalam kesunyian dan diam diri mereka mendambakan kedamaian 

batin tempat persemaian hikmat. Mereka menyangkal diri untuk mengikuti 
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Kristus. Melalui kerendahan hati dan ketaatan mereka memerangi 

kesombongan dan pemberontakan dosa. Di dalam kesederhanaan dan kerja 

mereka mencari kebahagiaan yang dijanjikan pada kaum miskin. Dengan 

menerima tamu secara ikhlas mereka membagikan kepada sesama peziarah 

sesuatu dari kedamaian dan harapan yang dianugerahkan Kristus. 

Biara merupakan suatu perwujudan misteri gereja. Disitu tidak ada 

sesuatupun yang lebih diutamakan dari pada memuji kemuliaan Bapa dan 

segenap cara diusahakan agar seluruh tata hidup bersama benar-benar selaras 

dengan hukum tertinggi Injil, sehingga komunitas tidak kekurangan karunia 

apapun. Para rahib berusaha berbela rasa dengan seluruh umat Allah dan turut 

aktif mengharapkan kesatuan semua orang Kristen. Dengan kesetiaan pada 

tata hidup monastik dan oleh kesuburan kerasulannya yang tersembunyi 

mereka mengabdi umat Allah dan seluruh umat manusia. Setiap komunitas 

Ordo dan setiap rahib dibaktikan kepada Santa Perawan Maria, Bunda dan 

Pola Gereja dalam tata iman, cinta kasih dan persatuan sempurna dengan 

Kristus. 

Seluruh pengaturan biara bertujuan mengantar para rahib kepada persatuan 

mesra dengan Kristus, sebab anugerah-anugerah khas panggilan Cisterciensis 

hanya dapat berkembang dalam kehangatan kasih pribadi setiap saudara 

kepada Tuhan Yesus. Para saudara akan berbahagia dan bertekun dalam hidup 

yang sederhana, tersembunyi dan berat, jika mereka tidak mengutamakan 

sesuatupun melebihi Kristus. Semoga Ia mengantar semua bersama ke hidup 

kekal. 
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c. Susunan Komunitas (Konstitusi OCSO 6) 

Komunitas terdiri dari para suster yang mengikrarkan profesi di dalam 

biara, para novis serta saudara-saudara yang menjalani masa percobaan dan 

para oblat. Di antara para profes tersebut di atas termasuk juga: Para suster 

konversi yang mengucapkan kaul sebelum Dekret penyatuan tahun 1945 dan 

para suster luar. Para oblat mengambil bagian dalam kehidupan komunitas 

menurut norma-norma Statut Oblat yang dimaklumkan oleh Kapitel Umum 

dan menurut kebiasaan setempat. Para saudara yang datang dari biara lain se-

Ordo dan tinggal lama, mengambil bagian dalam kehidupan komunitas, 

kecuali dalam hal yang berhubungan dengan kapitel konventual. Setiap 

komunitas dapat dengan bijak menentukan status dan susunanya di hadapan 

hukum sipil negaranya. 

d. Tata Hidup Cisterciensis 

1) Tata Hidup Ordo Cisterciensis Observansi Ketat adalah hidup yang 

dikuduskan bagi Allah dan diungkapkan dalam persatuan persaudaraan, 

dalam kesunyian dan diam diri, dalam doa dan kerja, dan dalam tertib 

hidup. Tata hidup tersebut mengembangkan tubuh mistik Kristus berkat 

kesuburan kerasulan yang tersembunyi. 

2) Pengudusan Monastik (kaul) oleh profesi monastik (kanon 654 KHK). 

Seorang suster dikuduskan kepada Allah dan digabungkan dengan 

komunitas yang menerimanya. Pada saat yang sama pengudusan yang 

telah diterimanya waktu pembaptisan dan krisma diperbaharui dan 

dihidupkan oleh kesetiaan dalam penggabungan tetap, suster tersebut 
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mewajibkan diri untuk bertobat sungguh-sungguh dengan ketaatan yang 

iklas sampai mati. 

3) Kaul penggabungan tetap dalam komunitasnya, seorang saudari sambil 

percaya kepada penyelenggaraan Allah yang memanggilnya ke tempat 

tersebut dan dalam persekutuan para saudari, mewajibkan diri untuk 

menggunakan dengan tekun alat-alat kesenian rohani di situ. 

4) Tata hidup kerahiban, seorang saudari mewajibkan diri untuk memenuhi 

tertib Cisterciensis, mencari Allah dengan hati sederhana dibawah 

bimbingan Injil. Ia tidak menyisihkan sesuatupun bagi diri sendiri dan 

tidak lagi berkuasa bahkan atas tubuhnya sendiri. Ia melepaskan bahkan 

kemampuan untuk memperoleh dan memiliki. Ia juga menyatakan 

dirinya bertarak sempurna dalam selibat demi kerajaan surga. 

5) Kaul ketaatan, seorang saudari yang menginginkan hidup di bawah suatu 

peraturan dan seorang abdis, berjanji akan memenuhi segala hal yang 

diperintahkan oleh para pemimpin yang sah menurut Konstitusi ini. 

Dengan mengingkari kehendak sendiri seperti itu ia mengikuti teladan 

Kristus, yang taat sampai mati dan menyerahkan diri kepada sekolah 

pengabdian Tuhan. 

6) Pakaian Monastik, pakaian Cisterciensis yang khas adalah berwarna 

putih yang diterima pada hari profesi agung dan merupakan pakaian 

tanda pengudusan rahib serta tanda kesatuan seluruh Ordo, pakaian yang 

menurut tradisi terdiri juga dari jubah putih, skapulir hitam, kerudung 

berwarna hitam dan ikat pinggang kulit, dapat disesuaikan dengan 
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keadaan setempat. Para profes sementara dan para novis memakai mantol 

sebagai ganti kovel dan kerudung berwarna putih. Skapulir para novis 

berwarna putih. 

7) Hidup senobit, rahib menjalani hidup bersama dalam biaranya sendiri, 

inilah hukum hidup bersama, kesatuan roh dalam kasih Allah, ikatan 

damai dalam kasih timbal balik terus-menerus antar semua saudari, 

membagikan semua harta benda. Makan bersama mengungkapkan dan 

mengokohkan kerukunan para saudari, oleh sebab itu semua saudari 

hendaknya turut makan bersama, kecuali kalau dibebaskan oleh sebab 

yang masuk akal. Jika ada kamar pribadi, penggunaannya ditentukan oleh 

Abdis menurut kebiasaan setempat. Kamar tersebut hendaknya tidak 

merugikan hidup bersama dan tetap bersahaja sesuai dengan 

kesederhanaan Cisterciensis dan Abdis boleh mengunjunginya. 

Para saudara hendaknya menanggung kelemahan sendiri dengan 

sangat sabar dan saling melayani dengan rendah hati. Hendaknya mereka 

membantu saudari-saudari yang lemah, goncang atau sakit dengan doa 

dan mendekati ajalnya harus diperhatikan dengan reksa penuh 

kehangatan. Abdis hendaknya memberi perhatian besar sekali, supaya 

saudari-saudari yang sakit dan lanjut usia dilayani dengan cermat penuh 

kasih seperti Kristus sendiri. Jika mungkin, pengurapan orang sakit 

hendaknya diterimakan kepada mereka ditengah para saudari. 

Rubiah tidak dapat pergi dari biara tanpa persetujuan abdis dan 

Bapa Imediatus atau Uskup. Jika kepergianya itu lama, hendaknya diikuti 
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norma-norma yang diberikan Takhta Suci tentang klausura para rubiah. 

Sesudah mendengarkan dewan penasehatnya dan disetujui oleh Bapa 

Imediatus atau Uskup, abdis dapat memberikan izin kepada seorang 

saudari, di dalam keadaan luar biasa, untuk menjalani hidup eremit di 

dalam pingitan biara. Eremit tersebut tetap berada di bawah kuasa abdis 

(Konstitusi dan Statut OCSO K7-13 Edisi Revisi 2003). 

e. Panggilan Hidup Monastik Para Suster 

Panggilan hidup monastik adalah suatu kharisma khusus, sebuah 

anugerah Roh kepada gereja. Ada kerinduan akan Allah dalam hati setiap 

manusia. Ada kesadaran bahwa Allah itu ada, jadi hidup harus diarahkan 

secara mutlak hanya kepada Dia Pencipta dan Tuhan semesta alam. Maka ada 

orang yang terdorong oleh kasih Kristus, ingin memberikan seluruh hidup 

kepada-Nya dan mengesampingkan semua hal lain. Tidak memisahkan diri 

dari dunia, tetapi sebaliknya dalam kesatuan dengan Kristus suster berdoa 

bagi semua orang di dunia ini. 

Para suster tidak berdoa sepanjang hari di gereja dan tidak hidup dalam 

keheningan mutlak sepanjang hari. Para suster justru mau belajar menjadi 

manusia baru dalam Kristus dalam semua kehidupan sehari-hari, memang 

keheningan penting untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hati nurani dari 

setiap suster, mendengarkan Sabda-Nya melalui bacaan dan liturgi serta 

mendengarkan orang lain dalam berkomunikasi yang semakin benar dari pada 

hanya mendengarkan pikiran sendiri. Para suster ingin iman mereka menjadi 

nyata dalam hidup yang mengutamakan Kristus dalam segala hal, bukan 
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hanya pada saat doa melainkan dalam kerja untuk mencari nafkah, melakukan 

penjualan, menjalankan administrasi, menerima tamu, melakukan persiapan 

penghayatan liturgi, dan melakukan tugas rumah tangga seperti memasak, 

mencuci pakaian, melakukan bersih-bersih dan lain-lain. 

Pelayanan pada Kristus yang hadir dalam Tubuh Mistik-Nya hingga tak 

ada kerja yang tinggi atau rendah, yang ada hanya persembahan diri 

kemuliaan Allah dan keselamatan dunia. Mengikuti Yesus berarti memberi 

segalanya bagi Dia dan juga menerima seratus kali lipat dari Dia. Dari 

keyakinan bahwa mereka dicintai sebagai putri-putri Bapa dalam Putra-Nya 

dalam Gereja Monastik mereka (Ibu Abdis, Pembina Novis, dan para suster 

lain). Dari keyakinan bahwa Yesus adalah kebaikan tertinggi, mengalir 

keinginan untuk hidup dalam kemiskinan yang mengharapkan segalanya dari 

Yesus. Dari pengalaman cinta kasih-Nya, mengalir keinginan untuk mencintai 

setiap saudara dengan cinta kasih yang sama, itulah pilihan keperawanan 

demi Kerajaan Allah (Suster Martha E. Driscoll OCSO dalam Majalah 

Inspirasi Nomer 93 tahun VIII Mei 2012). 

f. Pembagian Ruangan Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono 

Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono memiliki tata ruang tersendiri, ada 

beberapa jenis ruang yaitu: yang dibuka untuk umum dengan beberapa izin 

masuk. Ruang-ruang tersebut adalah: 

1) Gereja (Kapel) terbagi menjadi 4 bagian, bagian pertama khusus untuk 

para suster, di bagian ini para suster bernyanyi diiringi alat musik seperti: 

organ, kecapi dan gamelan jawa. Ruang  kedua adalah ruang umat yang 
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dipisahkan oleh pembatas besi dan jarak sekitar satu meter, ruang ini 

digunakan untuk berdoa. Ruang ketiga adalah ruang Imam yang di 

dalamnya terdapat kamar-kamar. Kamar tersebut adalah Kamar 

Pengakuan untuk Umat, Kamar untuk Bapa Pengakuan dan Kamar untuk 

Pengakuan Suster. Kamar Pengakuan ini digunakan untuk pengakuan 

dosa yang telah dilakukan. Pengakuan ini dilakukan secara individu. 

Kemudian ruang keempat adalah ruang komunitas. Gereja berfungsi 

sebagai tempat ibadah dan tempat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. 

2) Ruang Tamu I atau ruang pertemuan, ruangan ini terletak dibagian depan 

Pertapaan Gedono, tepat di depan tangga dan di samping ruang penjaga  

tamu. Ruangan ini khusus untuk para tamu yang ingin bertemu atau 

bimbingan pribadi dengan suster Gedono. Wajib lapor kepada suster 

penjaga tamu. 

3) Ruang Tamu II, ruangan ini berada dekat dengan ruang tamu I, fungsi 

dari ruangan ini untuk bimbingan keluarga maupun pribadi, apabila 

ruang tamu I ada yang memakai. 

4) Ruang Tamu III, bagian ini berdekatan dengan ruang tamu II, namun 

dipisahkan dengan kamar kecil. Fungsi dari ruangan ini untuk bimbingan 

keluarga, tetapi hanya bisa digunakan setelah jam makan siang sampai 

pukul 16.00 WIB. 

5) Ruang makan dan dapur, bagian ini berdekatan dengan ruang penjaga 

tamu, fungsi dari ruangan ini untuk makan para tamu yang menginap. 

Semua makanan dan minuman telah dipersiapkan oleh para suster, tamu 
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dipersilahkan makan oleh penjaga tamu dan mencuci peralatan makan 

sendiri. 

6) Ruang penjaga tamu, ruangan ini khusus untuk petugas tamu yang 

sedang bertugas, ruangan ini berada diantara ruang tamu I dan dapur.  

7) Rumah retret, rumah tersebut berada dekat tempat parkir mobil, rumah 

retret hanya bisa dimasuki oleh orang yang memesan kamar tersebut 

untuk retret maupun rekoleksi pribadi dengan ijin petugas penjaga tamu. 

8) Ruang suster senior (yang berkaul agung), ruang suster muda novisiat, 

dan ruang suster yang berkaul sementara (monastikat), ruangan  ini 

terdapat di area dalam Pertapaan Gedono, tempat ini khusus untuk para 

suster dan para tamu tidak boleh masuk, dan semua yang datang ke 

pertapaan mematuhi peraturan tersebut. Bagian ini disebut Klausura 

yakni lingkungan yang dikhususkan hanya untuk para rubiah. 

g. Simbol-simbol di Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono 

Lambang atau simbol selalu mengandung makna (pesan) yang dapat 

dibaca, dimengerti, dan diterjemahkan yaitu: 

1) Segiempat sama sisi  (bujur sangkar) 

Bujur sangkar umumya melambangkan ruang. Ruang sebanding 

dengan gambar ho-t’u yang berpetak sembilan, atau beruang sembilan 

yang menurut tradisi India mencerminkan kesembilan bintang siarah. 

Bujur sangkar yang sisinya mengikuti cakram kompas melambangkan 

dunia dengan sembilan negara, sembilan sungai, sembilan gunung dan 

sebagainya. 
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2) Lingkaran pada umumnya melambangkan awal dan akhir, keseluruhan 

pengertian waktu holistik, sebagai cakra manggilingan. Lingkararan ialah 

dasar mandala, yang dalam meditasi memungkinkan renungan yang 

dalam dan dengan jarak yang selalu sama memberi petunjuk atas 

pusatnya. Istana Ratu Myanmar kuno berbentuk lingkaran dan dibagi 

sembilan seperti juga langit yang dibagi sembilan. 

3) Segiempat dan lingkaran merupakan ukuran segala sesuatu manusia 

ditentukan Protagoras (filsuf Yunani 480-410 sebelum Masehi). Dalam 

kebenaran, dan ketentuan tersebut umumnya mengikat erat dengan 

gambar yang dibuat Leonardo da Vinci sebagai skema proporsi tubuh 

lelaki dan juga seperti pendapat Vitruv. Gambar tersebut melambangkan 

keselarasan antara yang maskulin (segiempat) dan feminim (lingkaran). 

4) Tanda silang atau salib merupakan simbol yang lebih kuno dari pada 

bujur sangkar dan dalam numerologi (bilangan perbintangan) dua-duanya 

mengandung angka 4. Berhubungan dengan dualisme kesatuan dari yang 

paling ujung (misalnya langit-bumi) tanda silang melambangkan sintesis 

dari waktu dan ruang (seperti bujur sangkar dan lingkaran). Tanda salib 

terdiri dari batang tegak yang melambangkan keaktivan, kelakian, 

kekuatan dan kehidupan, sedangkan batang horizontal melambangkan 

sifat menerima, berbaring, kewanitaan, kelemahan dan kematian. 

5) Bahasa simbol pada biara Gedono, simbol yang digunakan Rama 

Mangun dalam perencanaan Pertapaan Gedono adalah bujur sangkar dan 

lingkaran. Dengan lambang tersebut beliau menggambarkan ruang dan 
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waktu, serta keselarasan diantara yang maskulin dan yang feminim. 

Lambang ini juga mengandung secara tersembunyi makna yang mirip 

dengan salib. Salib sebagai simbol Kristus baru terwujud terbuka pada 

jendela gereja, dimana jendela yang dihadapan umat menggunakan 

simbol Rama Mangun dan jendela yang dihadapkan biarawati dilengkapi 

dengan salib (Arsip intern Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono, paparan 

dari Dr. Ir. Heinz Frick, 2008:2-5). 

6) Patung di Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono, membawa pesan yang 

ingin diungkapkan. Patung Bunda Maria di kapel Pertapaan Bunda 

Pemersatu Gedono tangannya diulurkan terbuka, mengajak semua yang 

memandangnya: “Datang, datanglah kepada Putraku Yesus”, seperti juga 

dia pada perjamuan perkawinan di Kana-Galilea, berkata pada pelayan-

pelayan: Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu (Yohanes 2:5). 

Sampai sekarang ini, Bunda Maria dalam keibuannya terus mengajak 

semua orang untuk datang kepada Yesus dan untuk menaati kehendak-

Nya. 

3. Kegiatan Suster Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono 

Keseharian hidup para suster di Pertapaan Gedono merupakan suatu 

kegiatan antara iIbadan harian yang dirayakan tujuh kali sehari di kapel, 

bacaan ilahi (Lectio Divina), kerja untuk membuat dan menjual produk-

produk untuk kelangsungan hidup. 
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a. Ibadat Harian 7 kali sehari 

 Dalam Prakata buku The Spirit of the Liturgy, Joseph Cardinal 

Retzinger, yang kemudian menjadi Bapa Suci Benediktus XVI, 

mengatakan bahwa perlu menemukan keindahan liturgi, kekayaannya yang 

tersembunyi dan keagungannya yang melampui segala waktu. Liturgi 

merupakan pusat yang menghidupkan gereja, pusat sesungguhnya 

kehidupan Kristiani. Liturgi adalah doa gereja, doa yang digerakkan dan 

dibimbing oleh Roh Kudus sendiri, melalui doa tersebut Kristus terus-

menerus hidup sezaman dengan kita, masuk dalam keseharian hidup kita. 

 Keindahan liturgi tampak dan dirasakan dalam perayaan dengan suatu 

struktur tertentu yang memasukkan kita pada dimensi iman. Mereka 

menyatukan diri dalam seluruh gereja yang sedang berdoa. Ada kalender 

liturgi yang memberi panduan tentang bacaan atau Mazmur mana yang 

dipakai setiap hari. Ada buku Ibadat Harian yang tersusun sesuai dengan 

setiap masa liturgi. Mereka diundang ke dalam perayaan gereja, mempelai 

anak domba. Mereka melatih menyangkal selera sendiri, meninggalkan 

egoisme yang membuat mereka cenderung untuk menampilkan diri dengan 

aneka perasaan dan kebutuhan pribadi, agar mereka dapat masuk dalam 

apa yang disediakan gereja. 

 Dalam liturgi ibadat harian, Mazmur dan kidung merupakan bagian 

pokok. Bapa Suci Yohanes Paulus II meneguhkan nilai dari ibadat harian, 

sehingga meluangkan waktu seluas-luasnya, yaitu dalam audiensi umum 

setiap hari Rabu, mulai 28 Maret 2001 untuk memberi pengajaran dan 
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penjelasan tentang Mazmur dan kidung yang dijadwalkan dalam ibadat 

pagi dan sebagian ibadat sore, yang kemudian setelah wafatnya dilanjutkan 

oleh Bapa Suci Benediktus XVI. 

 Bagian-bagian lain dalam struktur ibadat harian adalah madah, 

bacaan, lagu singkat atau responsori, doa-doa permohonan yang 

dirangkum dalam Doa Bapa Kami, doa penutup dan lagu pujian kepada 

Bunda Maria. Seluruh struktur ibadat harian mengalir dari Mazmur-

Mazmur yang menjadi sahabat Yesus sepanjang hidup-Nya kepada 

kenyataan eskatologis langit dan bumi, baru lewat pembaharuan hati dan 

budi manusia yang beribadat. Rencana keselamatan Allah bagi umat 

manusia mencapai pemenuhannya dalam hati Yesus, Sang Sabda. Mereka 

dibangunkan dari tidur untuk menyadari bahwa iman mereka bukanlah 

pada Allah yang jauh melainkan Allah, Tuhan dari sejarah: dahulu, kini 

dan yang akan datang, Allah yang menjelma menjadi manusia, wafat dan 

dibangkitkan kembali dalam kemuliaan, Allah yang mengadakan 

perjanjian dengan umat-Nya, yang tinggal diantara kita dan memenuhi 

janji-Nya sampai diakhir zaman yang hadir disini dan saat ini. 

 Selama ibadat, Sabda Allah dirayakan, yaitu diwartakan dan 

direnungkan, dibaca, diungkapkan, dinyanyikan, diulang-ulang agar 

meresapi hati dan seluruh diri kita sampai “Sabda menjadi daging”. Sabda 

bukan hanya bagian pokok dalam hidup kita. Sabda yang sungguh 

meresapi, menerangi, menuntun hidup kita, mengatur pikiran, hati dan 
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budi, pertimbangan dan pilihan-pilihan kita dengan demikian kita terus-

menerus mengalami kesegaran, pembaharuan dan kelahiran baru. 

 Berdoa dan sujud menyembah Allah adalah tindakan paling luhur 

manusia, ciptaan tertinggi. Dalam liturgi, Allah menguduskan manusia dan 

manusia memuji Allah Penciptanya. Kata-kata yang diungkapkan oleh 

pemazmur menggambarkan dengan jelas kedua arah relasi itu, dalam 

tindakan yang khas menurut jati diri masing-masing: Allah, Pencipta dan 

manusia sebagai ciptaan. Liturgi ibadat harian mewujudkan seluruh isi 

hidup kita dalam relasi yang mengandung kerinduan akan kesatuan yang 

sempurna dengan Allah bersama para kudus di surga yang tak henti-

hentinya menyanyikan liturgi surgawi dihadapan takhta Allah. 

 Komunitas para rubiah di Pertapaan Gedono, mendoakan, 

menyanyikan ibadat harian sebagai pokok acara harian. Sabda yang 

meresapi seluruh ibadat merupakan santapan rohani, pembekalan dalam 

perjalanan menghayati Sabda sepanjang hari. Komunitas berkumpul 

diruang doa tujuh kali sehari, dan para tamu dapat ikut serta dalam ibadat 

harian. 

 Mereka memilih pembagian Mazmur menurut skema monastik, yaitu 

150 Mazmur didoakan dalam dua pekan. Ada kebebasan untuk 

menyalurkan daya kreatifitas komunitas dalam memilih antifon-antifon 

untuk setiap Mazmur dan memberi lagu yang cocok dengan nada Mazmur 

itu, untuk Masa Biasa antifon biasa diambil dari Mazmur itu sendiri, tetapi 

untuk Masa Khusus dan Hari Raya atau Pesta Para Kudus mereka telah 
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mencoba mengambil dari sumber-sumber lain, misalnya: liturgi ekaristi, 

tulisan para Bapa Gereja, para Bapa atau Ibu Cisterciensis dan para Santo-

Santa yang dirayakan. Semuanya memantapkan dan mengarah pada pesan 

Mazmur atau tema Hari Pesta yang bersangkutan, sehingga 

membangkitkan semangat mereka untuk merenungkan Sabda dan 

meresapkannya setiap saat dalam perjalanan hidup nyata bila mereka 

keluar dari ruang doa. Acara harian monastik merupakan keseimbangan 

antara tiga unsur pokok yaitu: doa (doa liturgi dan pribadi), lectio divina 

(bacaan Ilahi) dan kerja tangan. Bagian doa liturgi (Suster Martina OCSO 

dalam Warta Musik: Ibadat harian, vol. 18, No.5, September-Oktober 

2007). 

 Ibadat harian merupakan latihan doa kontinu dan bagian utama tata 

hidup monastik dirayakan oleh komunitas yang bersama dengan gereja 

menunaikan tugas imamat Kristus dengan mempersembahkan korban 

pujian kepada Allah dan doa bagi keselamatan seluruh dunia (Konstitusi 

OCSO 19). Setiap hari suster mulai dengan bangun pada jam 02.55 dini 

hari, untuk ibadat malam dalam kapel pada jam 03.15. keheningan dijaga 

sampai sesudah ekaristi yang sering diintegrasikan dengan ibadat pagi 

supaya jam-jam pertama harinya dapat diarahkan pada doa, bacaan dan 

renungan. Pusat dan puncak dari setiap ibadat adalah ekaristi yaitu sumber 

hidup dalam Kristus, yang dirayakan oleh imam-imam dari MSF Salatiga 

yang bergilir untuk melayani komunitas Pertapaan Gedono. Berkat 

kebaikan mereka dan sekelompok imam lain yang bergilir untuk 
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merayakan misa hari Minggu, meskipun harus datang dari Yogyakarta atau 

Semarang, perayaan ekaristi terjamin bagi para suster dan para tamu yang 

datang pada hari Minggu.  

 Selain untuk beribadah jam-jam siang dibaktikan untuk kerja dengan 

selingan doa dan istirahat di tengah hari. Selain itu para suster juga 

mengadakan dialog tentang panggilan komunitas dan bertemu untuk 

diskusi. Kemudian komunitas berkumpul lagi pada pukul 16.45 untuk 

merayakan ibadah sore, yang disusul dengan doa hening bersama di gereja 

selama tiga puluh menit. Setelah makan malam komunitas berkumpul di 

kapitel untuk mendengarkan bacaan singkat, berita gerejawi, berita dunia 

dan pengumuman dari pertapaan. Ibadat penutup diakhiri dengan 

mengucapkan madah Salam Ya Ratu bersama seluruh komunitas. 

 Pada hari Minggu dan hari raya, Ibu Abdis menyampaikan pengajaran 

dan renungan tentang pengalaman iman, saat liturgi yang sedang dirayakan 

atau penghayatan nilai-nilai Injili dan monastik dalam konteks peristiwa-

peristiwa yang terjadi di dunia. Setiap minggu suster berkumpul untuk 

berdialog, sering dengan tema yang berasal dari pengajaran supaya tidak 

merupakan masukan intelektual saja melainkan juga menantang mereka 

untuk bertobat terus-menerus, supaya Sabda menjadi hidup di dalam kami 

(Suster Martha E. Driscoll OCSO dalam Majalah Inspirasi Nomer 93 

tahun VIII Mei 2012:24-25). 
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Acara Harian Suster di Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono: 

Waktu Hari Biasa Waktu Hari Minggu/Hari 

Raya 

02.55  Bangun 02.55  Bangun 

 

03.15 
 Ibadat Malam ± 

45 menit 

 30 menit Doa 

hening 

 Lectio Divina 

 

03.15 
 Ibadat Malam ± 60 

menit 

 30 menit Doa hening 

 Lectio Divina 

 

05.45 

 

 Ibadat pagi 30 

menit 

 Pembacaan 

Peraturan St. 

Benediktus 

 

05.45 

 

 Ibadat pagi 30 menit 

 Pembacaan Peraturan 

St. Benediktus  

7.30  Makan pagi 

 Lectio Divina 

 Perayaan Ekaristi 

dan Ibadat jam  

08.00 

06.30 

 

 

 

 

  Pengajaran Ibu Abdis 

 Makan pagi 

 Ibadat 

 Lectio Divina atau doa 

pribadi 

08.30-11.00  kerja 10.00  Perayaan Ekaristi dan 

ibadat Tengah hari 

 

11.15 
 Ibadat tengah hari 

 Makan siang-cuci 

piring 

 

11.45 
 Makan siang-cuci 

piring 

12.30-13.15  Istirahat 12.30-

13.30 
 Istirahat 

13.15  Ibadat Siang 

(Nona) 

13.45  Ibadat siang (nona) 

 

13.45 
 Ibadat sore  30 

menit 

 30 menit Doa 

hening (setiap 

jumat) 

 Makan sore 

 

14.00 
 Lectio Divina / Doa 

pribadi 

18.45  Bacaan Penutup 16.45  Ibadat sore 30 menit 

 30 menit Pentakhtaan 

Sakramen Mahakudus 

 Makan sore 

18.55  Ibadat Penutup 18.45  Bacaan Penutup 

19.30  Istirahat 18.55  Ibadat penutup 

  19.30  Istirahat 

Kebaktian untuk Rekoleksi Komunitas biasanya diadakan pada hari 

Jumat ke II setelah itu ibadat siang dan didoakan secara pribadi pukul 
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16.30 ibadat sore selama 30 menit dan ditambah satu jam untuk 

Pentakhtaan Sakramen Mahakudus atau Adorasi, jam 18.00 makan sore 

kemudian pukul 18.55 ibadat malam. 

Penentuan jumlah dan waktu doa dalam sehari merupakan pengaturan 

askese agar tidak terjadi rason d’etre untuk melarikan diri dari tugas-tugas 

manusiawi seumumnya sebagaimana praktik fervens monastik awal, oleh 

sebab itu, Benediktus menyusun regula ibadat harian secara lengkap baik 

menyangkut waktu, daftar bacaan, tata liturgi maupun musim. Peraturan 

tersebut bertujuan agar rahib tidak berdoa selagi waktu bekerja secara 

campur aduk. Dengan demikian Regula Santo Benediktus menjadikan 

ibadat harian sebagai pelatihan pembentukan spiritualitas kerahiban, bukan 

tujuan (Ibid, dalam Rasid Rachman, 2000:34). 

1. Ibadat malam  

Ibadat malam merupakan ibadat pertama hari itu, sebab rahib tidak 

kembali tidur setelah ibadat 1-2 jam sejak sekitar pukul 02.00 dini hari 

disebut ibadat malam sebab ada hubungannya dengan sikap berjaga-

jaga, yang dimaksud adalah siap sedia menantikan Tuhan datang 

(Delatte dalam Rasid Rachman, 2000: 35). Ibadah malam sendiri 

merupakan kekhususan, yang dituliskan pada Regula Benediktus 

XVI:4, nabi yang sama berkata: Tengah malam aku bangun untuk 

bersyukur kepada-Mu (Mazmur 119:62). Jumlah ibadat sehari semalam 

adalah tujuh buah termasuk setelah ibadat penutup (hari), yakni ibadat 

malam. Suatu pekerjaan “doa tanpa jeda” yang lebih memungkinkan 
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bila dilakukan di biara. Demikian ibadat harian dipraktekan dalam 

komunitas Benediktin berdasaran Regula Benediktus. Ibadat dan kerja 

mendapat porsi sejajar dan sejalan didalamnya sebagai pembentuk dan 

disiplin spiritualitas (Rasid Rachman, 2000:51). 

2. Ibadat pagi sampai siang 

Waktu fajar merupakan tanda untuk melaksanakan ibadat pagi 

(prima). Fajar menandakan datangnya matahari yang mengalahkan 

kegelapan malam, tanda dimulainya hari. Ibadat sepanjang hari 

berlangsung sejak pagi hingga berakhirnya ibadat penutup kurang lebih 

pukul 20.00. Ada enam kali ibadat harian, yakni: pagi atau pujian 

(laudes), tertia, sexta, nona, vespera dan penutup (completa). Matahari 

terbit juga menyimbulkan kebangkitan Kristus. Ibadat siang disebut 

juga ibadah kecil sebab sering kali rahib atau rubiah tetap bekerja tanpa 

mengikuti ibadat singkat ini, sehingga kehadiran rubiah dalam kapel 

doa tidak penuh, namun untuk tetap melakukan ibadat kecil para suster 

harus mengganti jam ibadat kecil tersebut di dalam kapel secara 

individu, jika suster berhalangan hadir karena kerja tangan yang tidak 

bisa ditinggalkan. Ibadat pagi dan ibadat petang disebut ibadah besar. 

Ibadat pagi merupakan ibadat kedua pada hari itu, sebab orang tidak 

tidur lagi setelah ibadat malam atau jeda sekitar 30 menit (Delatte 

dalam Rasid Rachman, 2000: 35). 
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3. Ibadat pagi pada hari Minggu 

Ibadat pada hari Minggu dilaksanakan setelah ibadat malam dan 

ibadat Minggu. Tata cara lebih sederhana, walaupun maknanya dalam. 

Ibadat laudes pada hari Minggu merupakan ibadat suka cita karena hari 

pertama dari tradisi Yahudi dan Roma dan hari kebangkitan Kristus. 

Unsur pertama setelah ibadat Minggu adalah mendasarkan Mazmur. 

Total ada tujuh Mazmur yang didasarkan, menyusul Kitab Wahyu dan 

respositori, antifon, himne Ambrosiani dan nyanyian Injil. Terakhir 

adalah litani dan selesai.  

4. Ibadat-ibadat kecil: tertia, sexta, nona 

Ibadat pagi selesai, dilayankalah ibadat sepanjang hari itu, yang 

berselang-seling dengan kerja. Susunan ibadah kecil, yaitu: pembuka, 

himne pendasaran tiga Mazmur, satu bacaan, dan penutup. Makna dari 

ibadat kecil, maknanya tidak sesederhana prakteknya. Ibadat-ibadat 

kecil, yakni ibadat yang dilakukan didalam kelelahan dan perjuangan 

sesehari, dipahami sebagai pemelihara hakikat bekerja dan kehidupan 

monastik. Waktu seorang rubiah tidak dihabiskan didalam oratorium. 

Selesai ibadah prima dan tertia, mereka meninggalkan kapel untuk 

bekerja harian. Waktu seorang rubiah tidak juga dihabiskan di ladang 

dan di dapur, sebab setiap tiga jam lonceng dari kapel memanggilnya 

untuk kembali melayankan ibadat kecil. Suatu pola kehidupan yang 

menyeimbangkan dan menyerasikan antara doa dan kerja (Rasid 

Rachman, 2000: 49-51). 
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5. Ibadat Sore 

Ibadat sore dirayakan waktu matahari terbenam dan hari sudah 

senja, untuk bersyukur atas anugerah yang telah mereka terima pada 

hari itu, atas kebaikan yang telah mereka perbuat. Mereka juga 

mengenang kembali penebusan mereka dengan doa, yang mereka 

panjatkan, bagaikan datang ke hadirat Tuhan, dengan tangan yang 

mereka tadahkan bagaikan kurban petang (Mazmur 140 (141),2). Ini 

juga dapat diartikan sebagai kurban petang sejati, yang diwariskan oleh 

Tuhan penyelamat waktu sore ketika sedang mengadakan perjamuan 

dengan para rasul untuk memulai misteri gereja. Dapat juga diartikan 

sebagai kurban petang berikutnya, ketika penyelamat mereka 

menadahkan tangan untuk dipersembahkan kepada Bapa demi 

keselamatan seluruh dunia, untuk mengarahkan harapan mereka kepada 

cahaya yang tak kunjung terbenam, mereka berdoa dan memohon, agar 

cahaya terbit lagi bagi kita, kita berdoa untuk kedatangan Kristus yang 

akan menganugerahkan Rahmat cahaya kekal. Pada waktu ibadat sore 

mereka menggabungkan diri dengan gereja-gereja timur sambil berseru 

“Terang kegembiraan Bapa Surgawi yang suci, mulia dan kekal”, yaitu 

Yesus Kristus pada waktu matahari terbenam. Mereka memandang 

terang senja dan bermadah kepada Bapa Putra dan Roh Kudus sebagai 

Allah (Sumber Gereja Pertapaan Gedono dalam Pedoman Ibadat 

Harian, 1993:20). 
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b. Lectio Devina  

Lectio Devina merupakan bacaan yang direnungkan, terutama Kitab 

Suci, diteruskan di dalam doa kontemplatif, bacaan tentang Allah dengan 

mata seorang kekasih dengan hati gereja, bacaan yang dilakukan dengan 

cuma-cuma supaya dengan cuma-cuma pula menerima Pencipta Rahmat. 

Bacaan transformatif yang menyampaikan warta gembira kepada kita, 

menjadikan kita penginjil. Hubungan antara pribadi di dalam iman dan 

cinta, dengan Kristus yang berbicara kepada kita, di dalam Roh yang 

mengajar kita, dan di bawah tatapan Bapa yang memandang kita.  

Lectio bersifat divina sebab Allah dibaca di dalam Sabda-Nya dan 

dengan Roh-Nya, karena kita dihadapkan dengan Sang Misteri dan Ia 

dijadikan hadir di dalam hati kita, apabila Allah yang bersabda 

didengarkan dan kehadiran-Nya dirasakan (Surat Edaran Abas Jendral 

Dom Bernardo Olivera OCSO, 26 Januari 1993).  

Lectio Divina dilakukan pada saat jam-jam ibadat dilakukan, ada 

keseimbangan antara ibadat tujuh kali sehari, lectio divina dan kerja 

tangan sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh komunitas Pertapaan 

Gedono. 

c. Kerja tangan 

Kerja tangan selalu dijunjung tinggi dalam tradisi Cisterciensis karena 

memberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam karya penciptaan 

serta untuk mengikuti jejak Kristus Yesus. Kerja yang berat dan 

menyelamatkan, menampakkan kesetiakawanan para rubiah dengan para 
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pekerja dan membantu perkembangan dan kematangan pribadi (Kostitusi 

OCSO 26). 

Kerja tangan merupakan kerja yang dilakukan sendiri oleh para suster, 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Para suster membuat 

industri makanan kecil diantara selang-seling ibadat tujuh kali sehari. 

Proses dari membuat makanan tersebut dilakukan sendiri oleh para suster, 

di tempat yang tidak boleh dimasukki oleh orang awam. Hasilnya 

dipasarkan di toko pertapaan dan dikirim melalui POS. Produk-produk 

yang dijual dan diproduksi adalah hosti, selai, sirup, kue, kefir dan kartu-

kartu rohani. Semua kegiatan tersebut dikerjakan sendiri oleh para suster 

sebab mereka disebut rahib atau rubiah kalau bekerja dengan tangan 

sendiri. 

Managemen keuangan diserahkan kepada seorang suster yang telah 

mendapat pengajaran ekonomi dalam pertapaan. Data pengeluaran dan 

pendapatan dari toko dikelola secara baik, rapi dan terperinci. Toko 

dikelola dan dijaga oleh suster sesuai jadwal yang ditentukan oleh 

komunitas Gedono. Jadwal operasional toko antara pukul 10.30-11.00 dan 

14.00-15.45 dan untuk hari Minggu buka dari jam 09.00-09.30, sesudah 

Misa sampai 12.30 dan 14.00-15.45. Toko tidak buka 24 jam dikarenakan 

para suster ada kewajiban ibadat harian tujuh kali sehari yang tidak dapat 

ditinggalkan. 
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C. Nilai-Nilai yang Terkandung di Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono 

 Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono memiliki nilai positif bagi warga 

Desa Jetak antara lain: 

1. Nilai Religius 

Ibadat yang dilakukan oleh suster Pertapaan Gedono bertujuan untuk 

mendoakan umat Kristiani dan seluruh umat manusia di dunia, untuk 

memperoleh kesatuan umat dan keselamatan dari hal-hal yang buruk atau 

tidak diinginkan, agar terjadi keseimbangan dunia dan terpeliharanya doa-

doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Untuk mengungkapkan rasa 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan 

bumi, para suster mengabdikan diri dan berbakti kepada Tuhan. Semua 

rangkaian kegiatan ibadat dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan 

yang sama, sehingga rasa kebersamaan yang muncul dapat dikatakan 

sebagai wujud kesamaan ide, kesamaan rasa, kesamaan cipta dan karya. 

Nilai kerohanian merupakan nilai tertinggi dan mutlak yang 

bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap  adanya 

Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita percaya doa akan membawa kita lebih 

dekat dengan Tuhan maka perasaan kita akan menjadi lebih tenang dan 

jiwa kita terasa lebih damai. 

Menurut konsep Tri Widiarto, 2007:36-38, fungsi kebudayaan sebagai 

wadah segenap perasaan manusia sudah terwujud pada nilai kerohanian. 

Keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu dalam menyatakan 

perasaan dan keinginannya kepada orang lain, hal mana juga merupakan 
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fungsi kebudayaan. Misalnya: kesenian yang dapat berujud seni suara, seni 

musik, yang bertujuan tidak untuk mengatur hubungan antara manusia 

akan tetapi untuk mewujudkan perasaan-perasaan seseorang dan 

dicurahkan dalam bentuk karya seni. Di dalam kegiatan para suster ada 

ibadat harian tujuh kali sehari, dalam ibadat itu para suster menyanyikan 

lagu-lagu Mazmur dengan diiringi alat musik, hal tersebut menunjukkan 

perasaan ucapan syukur dan trima kasih atas karunia dan berkat yang telah 

tercurah dalam satu hari ibadat. 

2. Nilai Kebaikan atau Nilai Moral  

Nilai moral bersumber pada unsur kehendak atau karsa manusia. 

Menurut konsep Tri Widiarto, 2007:36-38, fungsi kebudayaan untuk 

mengatur hubungan antar-manusia sudah terwujud pada nilai kebaikan 

atau nilai moral. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti 

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau 

mereka berhubungan dengan orang lain. Suster-suster di Pertapaan Gedono 

sangat ramah dengan semua tamu dan masyarakat sekitar Pertapaan 

Gedono. Contohnya apabila bertemu orang saling menyapa dan memberi 

senyum. Ketika warga desa ada yang menikah, apabila suster Pertapaan 

Gedono diberi undangan suster akan datang ke pesta pernikahan tersebut. 

Setelah memberikan ucapan selamat kepada orang yang menikah, suster 

akan kembali lagi ke pertapaan. Sebaliknya jika ada suster Pertapaan 

Gedono ada yang meninggal, warga sekitar Pertapaan Gedono akan 

melayat dan akan mengikuti kebaktian pemakaman sampai selesai. Jadi 
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sesama warga desa atau masyarakat saling menolong dan saling 

berpartisipasi dalam keadaan susah maupun senang. Bila kita tidak saling- 

tolong menolong kita akan hidup sendiri dalam masyarakat, kita akan 

dijahui oleh masyarakat bahkan dikucilkan. Padahal kita mahluk sosial kita 

tidak dapat hidup sendiri dalam masyarakat. 

3. Nilai Keindahan atau Estetika 

Nilai keindahan bersumber pada unsur perasaan manusia. Secara 

sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas tentang keindahan, 

bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. 

Menurut konsep Tri Widiarto, 2007:36-38, fungsi kebudayaan untuk 

melindungi diri terhadap alam sudah terwujud dalam nilai estetika atau 

nilai keindahan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi 

manusia dan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagian 

besar dipenuhi melalui kebudayaan yang bersumber dari pada masyarakat 

itu sendiri. Hasil karya dari masyarakat, menimbulkan teknologi atau 

kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam 

melindungi masyarakat terhadap lingkungan alam. 

  Pertapaan Gedono merupakan bangunan yang bagus, indah jika 

dinilai dari aspek teknis dalam membentuk suatu karya arsitektur. 

Bangunan Pertapaan Gedono juga digunakan untuk tempat tinggal para 

suster untuk melindungi diri terhadap alam. Pertapaan Gedono tempatnya 

tertata rapi dan bersih. Para peziarah dan tamu-tamu yang datang saling 

menjaga kebersihan pertapaan tersebut. Masyarakat Desa Jetak bisa 
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mencontoh keadaan pertapaan yang bersih dan tertata rapi. Udara di 

Gedono sangat sejuk dan pemandanganya indah. Nilai estetika Pertapaan 

Gedono dapat dilihat pada arsitektur yang khas Cisterciensis, bangunan 

yang bersih dan terawat serta alam yang sejuk membuat Pertapaan Gedono 

menjadi bangunan yang indah serta sedap dipandang mata. 

4. Nilai Kebersamaan  

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Depdikbud, 

1993:564). Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang tinggal dan 

hidup bersama di suatu wilayah atau lokasi yang mempunyai suatu ikatan 

antara satu dengan yang lain. Sistem kebersamaan dan kekeluargaan dari 

suster Pertapaan Gedono terdapat pada saat ibadat harian, yaitu pada saat 

semua suster melakukan ibadat dan waktu melakukan kerja tangan, mereka 

bergotong royong, saling membantu. Contohnya: pada saat suster 

melakukan pengecekan pipa-pipa saluran air, warga Dusun Weru 

membantu untuk pengecekan pipa-pipa air tersebut, kegiatan ini rutin 

dilakukan oleh suster dan warga desa agar tidak terjadi kebocoran pipa dan 

tandon-tandon air kosong. Dalam kegiatan ini tidak ada sanksi karena itu 

sudah menjadi tanggung jawab bersama. Pengecekan pipa-pipa dilakukan 

sekitar pukul 10.00-11.00 karena para suster ada ibadat tujuh kali sehari 

yang wajib dilakukan. 
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D. Manfaat Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono 

 Kehadiran para suster di Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono, 

memberi manfaat yang dapat dirasakan dan dapat dilihat dalam berbagai 

aspek, diantaranya adalah: 

1. Manfaat Bagi Umat Katolik 

a. Manfaat Pertapaan Gedono dalam Bidang Religi  

 Pertapaan Gedono merupakan tempat tinggal para suster yang 

keseharian hidupnya merupakan selang seling antara ibadat harian tujuh 

kali sehari, lectio divina dan kerja tangan. Dari kegiatan tersebut 

menimbulkan manfaat bagi umat Katolik yang ingin lebih mendekatkan 

diri kepada Tuhan dan ingin menyerahkan seluruh hidupnya menurut 

kehendak Tuhan di Pertapaan Gedono. Kegiatan suster sebagai pendoa, 

membawa kesatuan dengan Tuhan dalam doa untuk seluruh dunia, yang 

mempunyai dimensi luas sehingga mempunyai daya tarik yang membawa 

orang-orang yang dekat maupun jauh datang menyembah Tuhan di 

Pertapaan Gedono. 

b. Pertapaan Sebagai Sekolah Cinta Kasih Dimana Para Peminat Menerima 

Pembentukan 

 Kaum Muda yang tertarik untuk bergabung dengan komunitas 

Pertapaan Gedono, dipersilahkan mengunjungi pertapaan beberapa kali 

untuk berkenalan. Jikalau kedua belah pihak melihat tanda kehendak 

Tuhan, peminat diundang untuk tinggal sepuluh hari di kamar tamu 
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sambil bekerja bersama para komunitas suster. Tahap berikutnya adalah 

live in selama tiga sampai empat bulan jika dia semakin mantap dan 

diterima dalam jangka waktu yang singkat dia masuk sebagai postulan 

(suster masa percobaan). Pada tahap postulan selama satu bulan atau 

lebih, dia masuk dalam kelompok novisiat (suster muda) dan mengikuti 

hidup sebagian dari komunitas, meskipun novisiat mempunyai tempat dan 

program sendiri. 

 Tahap Novisiat berlangsung antara dua sampai dua setengah tahun, 

ada kursus atau studi tentang liturgi, Kitab Suci, sejarah gereja dan 

ORDO, spiritualitas dan penghayatan hidup bakti diberikan oleh beberapa 

komunitas selama 45 menit sebelum mereka bekerja dengan komunitas 

lain. Bimbingan pribadi semakin mendalam, semua pembentukan awal 

terjadi dalam pingitan biara, termasuk pengajaran abdis yang bertemu 

dengan kelompok novisiat setiap minggu dan narasumber yang diundang 

oleh komunitas. 

 Jika novis semakin menunjukkan kemantapan untuk memeluk tata 

hidup kharisma Ordo seturut pertimbangan Kapitel Kontentual (yang 

berkaul agung), dia melangkah untuk mengikrarkan kaul pertama, yang 

diperbaharui setiap enam tahun. Periode kaul sementara disebut 

monastikat, ada kursus dan pendampingan tambahan supaya suster muda 

dimampukan untuk hidup dalam kesunyian dan hidup dalam relasi timbal 

balik dengan sesama dalam hidup komunitas yang intens. Perlu banyak 

perjuangan sampai dia siap untuk menerima anugerah besar kaul agung 
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dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, yang lebih penting lagi 

adalah hati yang mau menerima anugerah kasih Allah dan mau belajar, 

karena inilah sekolah cinta kasih dimana para suster belajar sepanjang 

hidup untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Untuk itu perlu 

keterbukaan hati yang penuh kepercayaan iman akan kehadiran Kristus 

yang membimbing. 

 Para calon rubiah menjadi anggota komunitas karena hidup 

monastik bukan sesuatu yang dipelajari melalui kursus melainkan melalui 

pengalaman cinta kasih Tuhan yang hadir dalam komunitas Gedono, yang 

lebih penting untuk menjadi suster adalah hati yang mau menerima 

anugerah kasih Allah dan mau belajar, karena inilah sekolah cinta kasih 

dimana mereka belajar sepanjang hidup untuk menjadi murid Kristus 

yang sejati, untuk itu perlu keterbukaan hati penuh kepercayaan iman 

akan kehadiran Kristus yang membimbing. 

 Syarat untuk menjadi suster adalah umur 22 sampai 35 tahun, 

sudah dibaptis, belum pernah menikah, pendidikan minimal SMA, 

sederajat atau lebih, mempunyai pengalaman kerja serta sehat secara 

jasmani dan rohani dan belum pernah menjadi anggota tarekat lain. 

Peminat akan dihubungkan dengan pembimbing atau magister untuk 

pengenalan Pertapaan (Suster Marha E. Driscoll dalam Majalah Inspirasi 

Nomer 93 Tahun VII Mei 2012).  

Untuk menjadi suster harus memenuhi persyaratan hidup monastik 

kalau tidak memenuhi persyaratan sikap rendah hati dan taat 
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mendengarkan, karena jika calon suster tersebut tidak panggilan dari 

Tuhan akan di keluarkan walupun sudah lama menerima pembentukan. 

Perlu waktu yang lama untuk benar-benar menjadi seorang suster yang 

berkaul agung ada lika-liku kehidupan yang harus sesuai dengan 

panggilan Tuhan. 

c. Sahabat-Sahabat Cisterciensis Gedono (SSCG) 

Sahabat-Sahabat Cisterciensis Gedono adalah kelompok orang 

awam yang mengikat diri dalam cara tertentu kepada Komunitas 

Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono. Mereka berkomitmen untuk 

menghayati spiritualitas Monastik Cisterciensis dalam kenyataan hidup 

mereka masing-masing di tengah masyarakat. Mereka menimba semangat 

spiritualitas Cisterciensis dari Komunitas Gedono. Kelompok ini 

diresmikan dan disetujui keberadaannya oleh Ibu Abdis pada tanggal 15 

Desember 2002. Mereka disediakan seorang pembimbing rohani 

disamping Ibu Abdis sendiri. Sahabat SSCG ada sekitar 25 orang, anggota 

SSCG berasal dari Semarang, Solo, Bogor, Surabaya, Gombong, Jakarta, 

Singapore dan Lombok.  

2. Manfaat Bagi Tamu atau Peziarah 

a. Manfaat Pertapaan Gedono sebagai tempat Ibadat 

 Bagi peziarah atau tamu yang mau mengikuti ibadat harian di 

Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono dapat mengikuti jadwal acara ibadat 

sesuai jam yang telah ada, yang di tempel di depan ruang penjaga tamu. 

Setiap tamu dapat masuk ke gereja dan mendekatkan diri kepada Tuhan, 



 

80 
 

selanjutnya para tamu ingin mengetahui kehidupan suster, yang melakukan 

kegiatan ibadat tujuh kali sehari di gereja. 

b. Manfaat Pertapaan Gedono sebagai tempat Meditasi 

Meditasi di Pertapaan Pemersatu Gedono digunakan untuk 

pertumbuhan rohani, mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan 

supaya bisa berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan melalui meditasi. 

Meditasi dapat dilakukan di dalam gereja dimana ada sakramen 

mahakudus agar lebih fokus mengarahkan pikiran menjauh dari diri 

sendiri, dan memusatkan pikiran kepada Allah. Meditasi membuat kita 

berhenti memikirkan diri sendiri. 

 Meditasi adalah memperdalam kehidupan rohani dengan sebuah 

bentuk doa mendalam yang dapat membawa pada persekutuan langsung 

dengan Allah. Kita diajarkan untuk memfokuskan pikiran kita kepada 

Allah dan merenungkan serta mendalami firman Allah. Aktivitas mental 

dan rohani antara individu dengan Allah yang dapat membawa kedamaian 

dan ketenangan, ada suatu tempat yang tenang, dimana seseorang dapat 

menyendiri bersama Allah. Keheningan batin dimana Allah dapat 

berbicara, dan sebuah keterbukaan kepada Allah sehingga dapat 

mencurahkan karunia Rohnya. Jadi kita lebih mengerti kehendak Allah 

melalui meditasi ini, setelah kita bermeditasi jiwa kita akan lebih tenang 

dan lebih dekat lagi dengan Allah agar tidak akan ada lagi kekosongan 

batin. 
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 Bila saat bermeditasi ingin dibimbing oleh suster, kita harus minta dan 

konfirmasi terlebih dahulu kepada suster penjaga tamu untuk meminta 

jadwal dan tempat bimbingan meditasi. Bila kita tidak meminta, meditasi 

kita tidak akan dibimbingan oleh salah seorang suster (wawancara dengan 

bapak Susanto, 27 November 2013) . 

c. Manfaat Pertapaan Gedono sebagai Rumah Retret 

Pertapaan Gedono yang sunyi dan indah terbuka bagi seluruh umat 

Tuhan, bahkan kepada semua orang yang mencari saat-saat keheningan 

untuk mencari Allah sebagai sumber hidup. Ada beberapa kamar sederhana 

untuk menginap para tamu yang ingin melewatkan hari-hari hening dan 

berdoa bersama para suster. Para tamu juga dipersilahkan mengikuti 

ekaristi dan ibadah harian di bagian Kapel yang disediakan bagi para tamu. 

Pertapaan Gedono mempunyai rumah untuk retret atau rekoleksi 

pribadi atau kelompok. Apabila tamu kelompok, hanya menerima maximal 

enam orang untuk menginap karena kamar terbatas. Para tamu yang retret 

hanya diperkenankan menginap selama 8 (delapan) hari dalam satu tahun 

dan mendapat makan 3 kali sehari dan untuk biaya administrasi hanya 

petugas penjaga tamu dan tamu yang akan menginap saja, karena semua 

itu kebijakan dari komunitas. Para tamu yang retret wajib membawa KTP 

atau kartu tanda pengenal lain. Sebelum menginap di Pertapaan Gedono 

ketua rombogan harus datang atau telepon untuk meminta jadwal kepada 

penjaga tamu kapan bisa menginap di Pertapaan Gedono, setelah mencapai 
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kesepakatan dengan penjaga tamu, para tamu baru bisa menginap di 

Pertapaan Gedono sesuai jadwal yang telah disepakati. 

Retret atau relokasi pada dasarnya adalah liburan bersama Allah. Para 

tamu atau peziarah yang melakukan retret atau rekoleksi biasanya ingin 

dekat Allah, mereka ingin membangun hubungan yang lebih intim dengan 

Allah serta mereka yang haus dan rindu akan kasih Allah. Pertapaan 

Gedono dijadikan tempat retret karena tempatnya yang hening, sepi, 

tempat yang indah dan sejuk. 

Para suster tidak menawarkan retret terbimbing melainkan memberi 

kesempatan untuk masuk dalam keheningan dan mendengarkan sabda 

Allah sampai ke dalam hati berdasarkan liturgi, bahan bacaan yang 

disediakan serta bimbingan Roh Kudus. Apabila ada rombongan yang 

ingin dilayani oleh suster, petugas tamu siap untuk bertemu dengan tamu 

untuk pengarahan, berbagi cerita kehidupan para suster, di tempat yang 

sudah disediakan oleh suster sesuai jam dan kesempatan yang sudah 

disepakati antara ketua rombongan dengan suster penjaga tamu yang 

bertugas. 

Rumah retret dipersiapkan oleh komunitas Gedono karena rumah 

tersebut selain untuk retret, juga digunakan untuk tempat tinggal sementara 

para kaum muda yang ingin masuk dalam komunitas Gedono. Kaum muda 

tersebut bisa menginap di penginapan selama sepuluh hari (wawancara 

dengan saudara Arlian 13 Oktober 2013).  
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3. Manfaat Pertapaan Gedono bagi Masyarakat 

 Manfaat kegiatan Suster Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono yang dapat 

dapat dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dalam berbagai aspek, 

diantaranya adalah: 

a. Manfaat Pertapaan Gedono dibidang Sosial 

Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono merupakan tempat yang terbuka 

untuk umum yang selalu mengedepankan kebersamaan, kerukunan tanpa 

memandang agama, pendidikan dan status sosial. Suster di Pertapaan 

Gedono setiap hari Rabu sore, pukul 14. 00 didatangi oleh anak-anak yang 

kurang mampu untuk meminta bantuan berupa alat-alat sekolah misalnya: 

sepatu, tas, buku, pensil dan ada yang meminta bantuan uang sekolah. 

Suster mau membantu anak-anak yang kurang mampu tersebut untuk 

membelikan dan membayarkan uang sekolah tersebut. Anak-anak yang 

datang ke Pertapaan Gedono memang benar anak-anak yang kurang 

mampu. Mereka saling menghargai satu sama lain, entah dari kalangan 

manapun dan dari latar belakang apapun, mereka saling mengasihi tanpa 

memandang suku, ras, dan budaya yang berbeda. Hal ini dapat dilihat 

dalam kehidupan sehari-hari di Pertapaan Gedono yang selalu menerima 

tamu dengan senyum dan kerelaan hati untuk melayani. 

Dalam kehidupan sosial suster Pertapaan Gedono memberikan 

bantuan kepada masyarakat sekitar Desa Jetak berupa pengobatan gratis 

setiap bulan di Minggu pertama sesudah misa. Dulu warga sebelum adanya 

pengobatan gratis di Desa Jetak, warga susah mendapatkan pelayanan 
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kesehatan karena jauh, selain jauh harganyapun mahal. Semenjak 

Pertapaan Gedono memberikan layanan pengobatan warga menjadi mudah 

untuk berobat, jaraknyapun dekat dan biayanya murah. Dokter yang 

didatangkan bukan hanya dokter biasa namun dokter yang telah 

berpengalaman. Tim dokter yang didatangkan dari Solo adalah dokter 

umum, pelayanan yang diberikanpun sangat tepat untuk warga. Mereka 

bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuninnya. Jasa para dokter ini 

gratis, hanya saja untuk pembelian obat warga harus membayar 2000 

rupiah, untuk mendapatkan layanan pengobatan ini warga harus mendaftar 

terlebih dahulu, lalu mengambil nomor antrian, selama menunggu, pasien 

tersebut harus tes tensi dan bercerita mengenai sakit yang ia derita. 

Pada saat Hari Raya Idul Fitri tiba, suster Pertapaan Gedono 

menyalurkan bantuan dari donatur-donatur berupa sembako untuk warga 

Desa Jetak. Selain bantuan sembako para suster juga mengadakan pasar 

murah yang menjual beras dengan separo harga dan setiap kepala keluarga 

mendapatkan 10 kg beras untuk 5 dusun. Setiap dua minggu sekali ada dua 

suster yang melakukan peninjauan pipa-pipa air yang mengalir ke desa-

desa sekitar Pertapaan Gedono, hal  ini merupakan bukti tanggung jawab 

suster Gedono dan masyarakat untuk menjaga kelancaran air bersih yang 

mengalir dari bak-bak air menuju ke rumah-rumah penduduk (wawancara 

dengan Ibu Sulastri, 27 November 2013). 

Para suster Gedono juga memberikan bantuan berupa pembangunan 

jalan aspal dari Gedono menuju ke Dusun Weru B tepatnya sampai ke 
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jalan pak Modin weru B dan sudah diperbaiki dua kali. Selain membangun 

jalan, para suster juga memberikan bantuan membuat MCK untuk warga 

sekitar Dukuh Weru, karena dulu di sekitar Dukuh Weru masih minim 

MCK, maka para suster membantu membuatkan MCK agar kesehatan 

warga lebih baik lagi. Para suster juga memberikan bantuan gadoan sapi 

untuk kelompok tani sekitar Dukuh Weru, jika sapi beranak akan 

digadohkan ke warga lain yang ikut kelompok tani tersebut, begitu 

seterusnya sampai anggota kelompok tani tersebut mempunyai sapi 

sendiri-sendiri. Para suster Gedono juga memberikan bantuan bagi orang 

yang membutuhkan, mendirikan rumah-rumah yang gentingnya diporak-

porandakan oleh angin. Cara membantunya dengan bantuan warga sekitar 

Pertapaan Gedono, suster membayar atau menggaji warga yang mau 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan suster. Suster tidak turun 

langsung untuk membantu mendirikan rumah tersebut, karena suster harus 

tinggal dalam pertapaan dan tidak boleh keluar dari pertapaan tanpa izin 

Ibu Abdis. 

b. Manfaat Pertapaan Gedono dalam Bidang Ekonomi 

 Di dirikannya Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono mempunyai 

manfaat penting bagi masyarakat Desa Jetak, masyarakat Desa Jetak yang 

dulunya mencari nafkah hanya dengan bertani sekarang bisa menambah 

penghasilan dengan bekerja di Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono 

khususnya pada waktu panen raya cengkih. Hal ini dapat menambah 

penghasilan warga masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Para suster 
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Pertapaan Gedono bisa memberdayakan masyarakat serta memajukan 

Desa Jetak dan keberadaan Desa menjadi lebih terkenal walaupun di 

lereng Gunung Merbabu. Pertapaan Gedono mempunyai peranan besar 

untuk meningkatan perekonomian warga Desa Jetak (wawancara dengan 

Bapak Tukiman, 27 November 2013). 

c. Manfaat Pertapaan Gedono dalam Bidang Religi  

 Masyarakat Desa Jetak mayoritas beragama Islam, namun dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat tidak membedakan agama satu dengan 

agama yang lainnya. Contohnya pada saat tanggal 25 Desember suster 

Pertapaan Gedono mengadakan Misa pukul dua belas malam, pemuda-

pemuda karangtaruna Desa Jetak mau menjaga keamanan saat 

berlangsunya Misa tersebut, karena banyak tamu yang datang. Mereka 

saling menghargai dan saling membantu, tanpa memandang latar belakang 

kepercayaan mereka. Pemuda-pemuda karangtaruna tersebut menjaga 

mobil-mobil tamu yang di parkir sampai bawah pertapaan, ini merupakan 

inisiatif dari pemuda-pemuda karangtaruna sekitar Pertapaan Gedono, agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena tempat daerah sekitar 

Pertapaan Gedono kalau malam gelap dan sepi. Masyarakat dapat hidup 

rukun dan berdampingan saling tolong menolong. 

 Dengan adanya gereja atau kapel di Pertapaan Gedono, masyarakat 

sekitar Pertapaan yang beragama Katolik bisa mengikuti ibadat setiap hari 

Minggu di dalam gereja tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan 

rumah mereka. Kehidupan beragama Desa Jetak berjalan baik saling 



 

87 
 

menghargai perbedaan, menghormati dan menjaga kerukunan antar umat 

beragama hal ini dapat dilihat saat warga masyarakat membantu dan 

bekerja di Pertapaan Gedono. 

d. Manfaat Pertapaan Gedono dalam Bidang Pendidikan 

Pertapaan Gedono banyak dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai 

daerah. Pengunjung bukan hanya terdiri dari masyarakat yang sudah 

bekerja namun banyak diantaranya pengujung yang masih bersekolah. 

Kaitanya Pertapaan Gedono dengan pelajar yang datang untuk mengikuti 

dan melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh para suster di 

Pertapaan Gedono adalah untuk menambah wawasan pengetahuan dalam 

mata pelajaran IPS khususnya sejarah mengeni kebudayaan lokal. 

Pertapaan Gedono memberikan banyak nilai-nilai positif yang dapat kita 

ambil diantaranya adalah nilai religius, kebaikan atau moral, keindahan 

atau estetika dan nilai kebersamaan yang dapat memupuk kerukunan, 

persatuan dan kesatuan warga masyarakat. 

 

 


