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BAB IV RUMAH RETRET XYZ JAWA TENGAH 

 

4.1.Dasar Pendirian Rumah Retret 

 Pada awalnya XYZ dibangun sebagai tempat pelayanan, 

pembinaan guru dan siswa-siswi sekolah-sekolah yang berada dalam satu 

naungan yayasan Suster-suster terkait dan sekolah di sekitar Jawa Tengah 

serta kepentingan kelompok gereja. Dalam perkembangan waktu, 

pelayanan   XYZ dikembangkan menjadi rumah retret yang indah, bebas 

dari kebisingan, aman, dan nyaman. Rumah retret kemudian 

diperuntukkan untuk berbagai kegiatan baik yang bersifat pengembangan 

kepribadian manusia dari segi rohani seperti rekoleksi/retret, dan 

pengembagan kepribadian, pelatihan, dan seminar.  XYZ terbuka bagi 

aneka kelompok baik pelajar, mahasiswa, para pendidik, karyawan/wati, 

pengusaha, LSM, dan sebagainya, baik dari swasta maupun instansi 

pemerintah. 

 

4.2.  Perjalanan Rumah Retret XYZ 

Pada awal pembangunan rumah retret ini mengalami hambatan 

karena sekolah-sekolah yang menjadi prioritas palayanan kurang tertarik 

untuk memakai gedung ini. Berbagai macam alasan diutarakan agar tidak 

memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun dari waktu ke waktu muncullah 

kesadaran bahwa perlu ada pembinaan dan pendampingan bagi siswa, guru 

dan rekan kerja penunjang yayasan pendidikan tersebut dan demi 

kelangsungan rumah retret ini.  

Setelah permasalahan dengan yayasan pendidikan teratasi muncul 

permasalahan selanjutnya yaitu bagaimana mengembangkan dan 

meningkatkan fasilitas, sarana prasarana rumah retret agar setiap pemakai 

rumah retret ini merasa lebih nyaman sehingga tujuan utama tercapai.  

Rumah retret sebagai tempat pembinaan atau pendampingan, selalu 

mengupayakan agar setiap pribadi yang memakai tempat ini menjadi 

pribadi yang unggul dan berkualitas.  Keunggulan dan kualitas pribadi 
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akan terpancar dalam setiap sikap dan semangat hidup harian. Jadi rumah 

retret bukan hanya berhenti menjadi tempat untuk rekreasi dan mendapat 

informasi.  

Dengan datang ke Rumah Retret XYZ, bukan hanya mendengar, 

tetapi juga mengalami, mengembangkan diri, terlibat dalam dinamika, 

belajar, melihat dan juga mendapatkan pengalaman baru untuk kemudian 

dikembangan di kemudian hari. Secara khusus di Rumah Retret XYZ 

menjadi tempat untuk belajar dalam mengembangkan keunggulan dan 

kualitas pribadi atau kelompok. Setiap sudut yang ada menjadi sumber 

inspirasi untuk mengolah sekaligus mengembangkan diri. Dengan 

demikian banyak yang bisa ditawarkan, tetapi bukan hanya berwujud 

program, melainkan suatu yang bisa menjadi sumber inspirasi dan belajar.  

1. Visi  

 Terbangunnya pribadi yang beriman, ramah, peduli dan rela berbagi 

hidup dengan sesama. 

2. Misi 

a. Bekerjasama dengan Tim dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang membangun pribadi yang peduli dan rela berbagi hidup 

b. Mendampingi rekan kerja untuk menjadi pribadi yang peduli dan 

rela berbagi. 

c. Melayani tamu (pemakai wisma) dengan sepenuh hati agar para 

tamu semakin mengalami hidup 

3. Tujuan 

a. Pelayanan pembinaan dan pendampingan guru sekolah-sekolah 

yayasan pendidikan khususnya di sekitar Jawa Tengah 

b. Pelayanan pembinaan dan pendampingan siswa sekolah-sekolah 

yayasan pendidikan khususnya di sekitar Jawa Tengah 

c. Pelayanan kepentingan Gereja 

4.  Keutamaan Pelayanan 

a. Terbuka untuk dipergunakan kelompok lain baik untuk sekolah 

dan perguruan tinggi 
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b. Pelayanan untuk kebutuhan gereja-gereja lain 

c. Pelayanan pendampingan/pembinaan yang diselenggarakan oleh  

pemerintah 

d. Pelayanan bagi kelompok khusus seperti LSM atau kelompok lain 

yang berorientasi bidang sosial kemasyarakatan.  

Dari sini tampak sekali bahwa gagasan mengembangkan pola 

pelayanan bagi keberadaan XYZ menjadi perhatian yang lebih fokus, 

sehingga semakin bernilai bagi kongregasi maupun bagi pengguna 

yang memanfaatkan gedung tersebut.  

 

4.3. Dasar Pelayanan Rumah Retret XYZ 

 Salah satu Kongregasi Suster-suster, memberikan pelayanan untuk 

menumbuhkan kepedulian dan kerelaan dalam berbagi hidup dengan 

sesama melalui kehidupan sehari-hari.  Agar dinamika karya dan 

pelayanan Kongregasi Suster tersebut semakin relevan dan signifikan 

dalam kesatuan gerak dengan Gereja setempat maka didirikannya Rumah 

Retret XYZ.  

 Sikap peduli terhadap sesama, mempunyai makna dan arti yang 

sangat luas dalam kehidupan. Sejak dulu manusia memiliki kecenderungan 

menjadi semakin egois, bahkan egosentris. Dirinya sendiri menjadi pusat 

perhatian, segala kebutuhan dan keinginannya harus dipenuhi. Dengan 

adanya kecenderungan ini dapat menyebabkan ketidakmampuan diri untuk 

melihat kebutuhan orang lain, terutama orang lain yang mengalami 

penderitaan dan kesulitan dalam hidupnya sehingga sikap peduli terhadap 

sesama sangat jauh dari konsep hidup pribadi. Sikap peduli kepada sesama 

tumbuh karena memiliki rasa syukur atas apa yang berikan Tuhan 

kepadanya. Sedangkan orang yang kurang mampu bersyukur akan sulit 

berbagi, peduli kepada sesama. 

 Peduli dan rela berbagi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang 

lain. Keduanya menjadi satu keutuhan yang mesti menjadi keutamaan 

hidup manusia. Apalagi dalam dunia jaman sekarang ini kepedulian dan 
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kerelaan berbagi terhadap hidup sesama, perlu diperjuangkan secara terus 

menerus. Seperti Kristus yang memberikan diri-Nya demi keselamatan 

manusia. Setiap manusia dipanggil dan diutus untuk peduli dan rela 

berbagi kepada hidup sesama.  

 Peduli dan rela berbagi ini bersentuhan dengan hidup manusia. 

Oleh karena itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan dan alam di mana 

manusia itu hidup. Peduli dan mengasihi lingkungan dan alam, menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dengan hidup manusia. Kepedulian terhadap 

lingkungan merupakan bagian yang penting untuk mengembangkan sikap 

peduli dan rela berbagi terhadap sesama. Spiritualitas dasar dari semuanya 

ini tampak dalam hidup semua orang yang tetap mengandalkan hidupnya 

kepada Tuhan.  

 

4.4. Arah Pengembangan 

Arah pengembangan yang menjadi titik tolak dalam melaksanakan 

program termuat dari tujuan  rumah retret yaitu terbangunnya sikap peduli 

dan rela berbagi kepada hidup sesama. Dengan kata lain setiap orang 

yang mengalami pendampingan dan pembinaan di Rumah Retret XYZ, 

terbangun hidupnya untuk peduli dan rela berbagi terhadap hidup sesama. 

Hal ini diperoleh karena ikut dalam program pembinaan yang 

dilaksanakan di Rumah Retret XYZ. Di samping itu juga dapat menjadi 

inspirasi untuk mengembangkan dirinya dan memanfaatkan lingkungan.  

Demi menunjang itu semua perlu ditawarkan suatu program-program 

yang mungkin dimanfaatkan untuk mengolah pengalaman hidupnya. 

Beberapa gagasan yang mungkin”  

1. Program Kegiatan 

 Program Kegiatan ini semacam paket pelayanan untuk 

mengembangkan kepribadian unggul dan berkualitas. Program 

kegiatan itu mesti erat kaitannya dengan tujuan yang hendak 

dicapai adalah terbangunnya sikap peduli dan rela berbagi kepada 

hidup sesama. Misalnya 
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a. Penyadaran diri bahwa telah mendapatkan kelimpahan Berkat 

Tuhan, maka perlu membangun sikap syukur dan terbuka. 

b. Pelatihan yang bertujuan membangun kepekaan terhadap 

kebutuhan sesama yang membutuhkan bantuan pertolongan. 

c. Praktek gerakan peduli atau rela berbagi kepada orang lain. 

d. Pengolahan pengalaman dalam membangun sikap peduli dan 

rela berbagi terhadap hidup sesama 

e. membuat action plan yang terinci agar dapat dilakukan, 

dimonitor dan dievaluasi disusun secara sistematis.  

2. Tawaran keindahan 

 Program ini tidak secara langsung disusun dan ditawarkan secara 

publik, melainkan memberikan suatu inspirasi bagi mereka yang 

hadir di Rumah Retret XYZ. Pemanfaatan lahan yang ada dengan 

melakukan penghijauan yang untuk melengkapi kebutuhan hidup 

harian sederhana. Misalnya: 

a. Tanaman sayuran 

b. Tanaman obat keluarga (toga) 

c. Penggunaan pupuk organic 

d. Pemanfaatan limbah plastik untuk dijadikan poli bag, atau pot 

sederhana. 

  Dengan dilihat, dikunjungi dan dipakai oleh banyak orang 

maka tempat ini diharapkan dapat menjadi tempat percontohan dan 

sumber inspirasi. Di samping itu dapat digunakan untuk 

menumbuhkan cinta terhadap lngkungan dan meningkatkan 

kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Rumah Retret XYZ 

menjadi lebih menarik lagi karena memiliki motto yang telah 

dihidupi oleh rekan kerja dan para suster yang terlibat di dalamnya 

sehingga diharapkan dapat ditularkan kepada setiap pengunjung 

atau pemakai rumah retaret ini.  

 

 


