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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian tentang Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kehidupan para 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. Kesaksian 

hidup para suster telah menarik beberapa orang awam yang ingin 

menghayati hidup doa, ibadat harian di tempat masing-masing sesuai 

dengan panggilan hidup masing-masing. 

2. Keberadaan suster Gedono telah membuahkan kerasulan yang subur 

sehingga tumbuh dan berkembanglah Pertapaan di Cina Daratan dan 

Macau. 

3. Pertapaan Gedono merupakan anak dari biara induk Vitorchiano Italia. 

Komunitas yang terdiri dari 30an rubiah, yang berkumpul untuk mencari 

Allah dengan menyerahkan hidup seluruhnya kepada Yesus Kristus di 

tempat yang sunyi di lereng Gunung Merbabu. Kegiatan para suster 

ibadat tujuh kali sehari, lectio devina dan kerja tangan.  

4. 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 
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Trappist di wilayah Kabupaten Temanggung, karena yakin akan 

pentingnya sebuah pertapaan sebagai pusat doa bagi perkembangan 

gereja dan pembangunan masyarakat. 

5. Nilai dan Manfaat dari keberadaan Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono 

bagi masyarakat adalah manfaat sosial, ekonomi, religi dan pendidikan. 

Dan manfaat bagi para tamu sebagai tempat ibadah, meditasi dan sebagai 

rumah retret, serta manfaat untuk umat Katolik. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian tentang Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono, dapat 

bermanfaat bagi masyarakat serta peneliti lain: 

1. Bagi masyarakat lokal, untuk tetap menjaga toleransi umat beragama di 

Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini sebagai bahan dasar penelitian lebih 

lanjut. Penulis mengamati bidang arsitektur pertapaan, dan ritual ibadat.  

3. Bagi Suster Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono, diharapkan tetap 

menjaga dan melestarikan Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono, karena 

fungsi dari keberadaan Pertapaan Gedono sangat membantu masyarakat 

yang rindu akan Tuhan.  

 


