
Universitas Kristen Maranatha
67 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pusat Meditasi Vipassana Graha Lembang merupakan tempat umum bagi 

siapa saja yang ingin datang. Tidak hanya untuk yang beragama Buddha saja  

bahkan banyak yang datang dari berbagai agama dan kalangan  ingin mencari 

ketenangan bermeditasi. Vipassana Graha juga sering mengadakan bhakti 

sosial dan berbagai kegiatan untuk umum. Mungkin bagi wisatawan yang 

sedang  berjalan-jalan di kawasan Lembang, Pusat Meditasi Vipassana Graha 

menjadi tujuan berwisata mereka bahkan ada yang hanya datang untuk 

bersantai istirahat. Akan sangat disayangkan sekali jika tempat yang banyak 

sekali menyimpan cerita dan filosofis ini hanya sekedar sebagai tempat untuk 

dikunjungi tetapi tidak mendapatkan informasi apapun yang  padahal sangat 

berarti dan sangat menarik untuk diketahui. Setidaknya adanya relik suci 

Buddha dapat membuat para pengunjung tahu akan keistimewaan pusat 

meditasi ini sehingga kunjungannya akan sangat berarti.  

 

Buku “SARIRA SUCI DI CANDI MODERN” ini adalah sebuah  artbook 

yang memberikan informasi yang tepat, lengkap dan tetap menarik serta 

menyuguhkan foto-foto eksklusif relik yang langka. Dengan layout yang 

simpel tetapi masih tetap menarik, memudahkan pembaca dalam menangkap 

informasi yang disampaikan.  

 

 

5.2  Saran 

5.2.1  Saran untuk Penulis 

Dalam mengerjakan Tugas akhir, khususnya bookdesign, dalam pengerjaan 

lapangannya, baik itu proses mencetak,  penjilidan, sampai memberikan efek-

efek foil, banyak sekali hal-hal kecil yang tidak terduga. Dalam pengerjaan 

Tugas Akhir ini, dirasakan masih ada kekurangan. Dalam masa mendatang, 
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penulis berharap akan lebih baik lagi dan lebih tekun dalam bekerja dan 

mencari informasi-informasi baru. 

 

 

5.2.2 Saran untuk Pihak Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas  

          Kristen Maranatha 

Kepada pihak Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha 

agar lebih memfasilitasi mahasiswanya, untuk selalu memperbaharui buku-

buku untuk keperluan refrensi agar para mahasiswa lebih dapat melihat hal-

hal baru dunia desain dan seni, khususnya untuk dalam proses pengerjaan 

Tugas Akhir ini. 

 

5.2.3  Saran untuk Masyarakat Umum 

Dengan pembuatan karya tugas akhir berupa buku yang membahas Pusat 

Meditasi Vipassana Graha ini , diharapkan dapat selalu menghargai sesuatu, 

terlebih hal-hal yang berbau religi yang mengandung nilai-nilai edukatif.  

 

 

 

 


