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BAB I 
PENDAHULUAN 

       
Gereja Katolik Santo Yusuf yang terletak di jalan Ronggowarsito 

Semarang merupakan bangunan yang sudah berusia lebih dari 140 tahun 

merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial Hindia Belanda yang hingga 

saat ini kondisinya masih terawat. Gereja Katolik Santo Yusuf ini lebih dikenal 

oleh masyarakat luas dengan sebutan Gereja Gedangan. Kondisi ini dapat dilihat 

dari kondisi fisik bangunan yang masih terlihat megah dari sisi eksterior dan 

interiornya. Kelestarian bangunan gereja ini didukung pula oleh hiasan dan 

furnitur yang terdapat di dalam gereja, dimana sebagian besar hiasan dan furnitur 

merupakan barang yang asli bahkan sebagian besar furnitur ada sejak bangunan 

gereja didirikan. 

 
1.1 Latar Belakang Permasalahan 

  Furnitur yang terdapat pada bangunan Gereja Katolik Santo Yusuf 

Semarang memiliki gaya atau langgam sesuai dengan Arsitektur bangunan yaitu 

Arsitektur Gothic. Furnitur berlanggam Gothic memiliki detail ornamen dengan 

bentuk atau pola seperti yang terdapat dalam langgam arsitektur bangunan gereja. 

Penelitian difokuskan pada furnitur yang memiliki langgam Gothic. Sebagian 

besar furnitur berlanggam Gothic  secara umum masih dalam kondisi asli. 

 

1.2 Permasalahan Konservasi Furnitur Berbahan Kayu 

 Perhatian pemerintah dan masyarakat  terhadap  konservasi bangunan 

cagar budaya saat ini sudah semakin banyak dilakukan. Hal ini didukung oleh 

adanya peraturan pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang 

berhubungan dengan penetapan wilayah dan bangunan cagar budaya. Keberadaan 

institusi pendidikan yang menyelenggarakan program studi yang berkaitan dengan 

bidang konservasi cagar budaya juga turut andil dalam rangka konservasi terhadap 

kawasan dan bangunan, termasuk diantaranya program studi arsitektur.  
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Keberadaan furnitur sebagai salah satu benda konservasi hingga saat ini, 

sejauh yang diketahui oleh penulis belum banyak yang meneliti sampai detail. 

Beberapa penelitian terkait konservasi sudah dilakukan beberapa dosen di 

Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, fokus penelitian terutama dari segi 

bahan baku dan pengawetan. Hal ini kemungkinan terjadi karena di Indonesia 

belum memiliki Perguruan Tinggi yang memiliki program studi khusus dalam 

bidang furnitur.  

 

1.3 Furnitur dengan langgam Gothic  

Penggunaan furnitur sebagai salah satu bagian penting dalam bangunan 

Gereja merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan dalam proses perencanaan 

dan pengadaan. Kecenderungan pada Gereja yang dibangun pada masa kolonial 

Hindia Belanda kebanyakan menggunakan furnitur dengan langgam yang berasal 

dan berkembang di negara Eropa. Salah satu langgam yang sering digunakan pada 

furnitur adalah langgam Gothic. Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang hingga 

saat ini masih mempertahankan keberadaan furnitur  dengan langgam Gothic. 

Furnitur yang menjadi objek penelitian ini berupa Tabernakel, Altar, Mimbar, 

Kursi Sedilia dan Bangku Umat.  

 

1.4 Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang 

Keberadaan Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang membawa pengaruh 

yang besar terhadap penyebaran dan perkembangan agama Katolik di Jawa, 

khususnya di kota Semarang dan sekitarnya. Salah satu permasalahan yang 

dihadapi oleh Gereja Santo Yusuf Semarang adalah letaknya yang lebih rendah 

dibandingkan dengan jalan dan perkampungan di sekitarnya sehingga bila terjadi 

hujan lebat mengakibatkan genangan air di halaman komplek gereja. Peninggian 

jalan terjadi di jalan yang mengelilingi bangunan Gereja tersebut yaitu Jalan 

Ronggowarsito, Jalan Pengapon dan Jalan Raden Patah. Kondisi banjir rob akibat 

kenaikan permukaan air laut dan turunnya permukaan tanah sampai saat ini diatasi 

oleh pemerintah dengan jalan menaikkan ketinggian jalan tersebut. Dampak 

negatif dari kenaikan jalan tersebut adalah wilayah permukiman dan bangunan 
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khususnya yang diapit ketiga jalan tersebut permukaan tanah lebih rendah dari 

permukaan jalan, sehingga banjir rob mengalir ke wilayah permukiman dan 

bangunan. 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menarik untuk diangkat adalah bagaimana melakukan 

konservasi furnitur yang terdapat di Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang. 

Kondisi sebagian besar bangunan peninggalan kolonial Hindia Belanda di kota 

Semarang sudah beralih fungsi dan beberapa diantaranya kondisinya sudah tidak 

terawat. Namun kondisi yang berbeda ditemukan di Gereja Santo Yusuf dimana 

hampir semua furnitur berlanggam Gothic yang ada hampir semuanya merupakan 

barang yang asli dibuat pada tahun 1880 dan 1885, kecuali Altar Baru dan 

Mimbar. Furnitur yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah Tabernakel, 

Altar, Mimbar, Kursi Sedilia dan Bangku Umat. Furnitur yang memiliki usia 

paling muda adalah Altar baru dan Mimbar, dimana Altar baru dan Mimbar ini 

dibuat sekitar tahun 2000 sampai 2001. Untuk merangkum beberapa ketertarikan 

peneliti terhadap bangunan Gereja Santo Yusuf Semarang ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana upaya konservasi furnitur berlanggam Gothic yang sudah 

dilakukan di Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang terkait dengan 

perawatan dan perbaikan? 

b. Apakah jenis bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan 

furnitur? 

c. Bagaimana cara melakukan konservasi furnitur berlanggam Gothic 

dengan benar di Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang terkait dengan 

perawatan dan perbaikan? 

 

1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terhadap aktivitas 

konservasi, menentukan jenis kayu yang digunakan sebagai bahan utama dalam 

pembuatan furnitur dan menentukan upaya konservasi yang benar. Gereja ini 
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merupakan salah satu bangunan cagar budaya berdasarkan data yang ada di 

Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya dengan NOMOR RNCB 

20160808.02.001160 berdasar SK Bupati No 646/50/1992. Pada Sistem Registrasi 

Nasional tercatat sebagai Gereja St. Yoseph dan Paturan. Bangunan Gereja 

Katolik Santo Yusuf Semarang yang terdapat di Kawasan Kota Lama Semarang 

yang saat ini masih terjaga kelestarian meskipun terdapat banyak perubahan fisik 

di sekitarnya yaitu sudah ada peninggian 3 jalan raya yang mengapit kompleks 

Gereja yaitu Jalan Pengapon, Jalan Ronggowarsito, Jalan Raden Patah. Sedangkan 

sisi lain dibatasi oleh perkampungan penduduk yaitu Kampung Kepatihan, 

Kampung Pesaten dan beberapa kampung lainnya, dimana pada kampung tersebut 

sudah mengalami perubahan dengan peninggian jalan kampung dan pekarangan 

rumah.Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian konservasi 

furnitur berlanggam Gothic ini adalah sebagai berikut: 

 

1.6.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

a. Menggali informasi aktivitas konservasi furnitur berlanggam Gothic 

yang sudah dilakukan di Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang terkait 

dengan perawatan dan perbaikan.   

b. Menentukan jenis kayu yang dipakai sebagai bahan baku utama dalam 

pembuatan furnitur sehingga bisa menentukan kayu yang sama atau 

memiliki sifat yang mirip bila melakukan perbaikan dan penggantian 

komponen. 

c. Menentukan aktivitas konservasi furnitur berlanggam Gothic dengan 

benar di Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang terkait dengan 

perawatan dan perbaikan. Furnitur berlanggam Gothic setiap hari 

digunakan untuk menunjang kegiatan peribadatan dalam gereja 

sehingga diharapkan  bisa memiliki umur pakai dan keawetan yang 

lebih lama. 
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1.6.2 Manfaat Penelitian 

Manfaaat bagi Peneliti: 

a. Peneliti mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan 

pengetahuan yang dimiliki untuk meneliti bidang yang sesuai dengan 

latar belakang kompetensi peneliti yaitu bidang furnitur. 

b. Peneliti mendapat kesempatan untuk memahami prosedur konservasi 

secara umum dan mencoba merumuskan prosedur konservasi tersebut 

yang lebih dikhususkan untuk Konservasi Furnitur. 

 

Manfaaat bagi Gereja dan Masyarakat: 

a. Gereja mengetahui tentang  perlakuan dalam hal perawatan perbaikan 

furnitur berbahan kayu di Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang.  

b. Gereja sebagai sebuah organisasi keagamaan memiliki panduan dalam 

perawatan furnitur, terlebih furnitur tersebut masuk dalam kategori 

benda cagar budaya. Panduan tersebut berupa Petunjuk Teknis 

Perawatan Furnitur di Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang.  

c. Masyarakat umum dapat belajar dari penelitian ini dan bisa 

memodifikasi dalam rangka perawatan dan perbaikan benda cagar 

budaya pada tempat ibadah agama lain dan juga bangunan lain. 

 

1.7 Tinjauan Pustaka 

Untuk mendukung kegiatan penelitian  dengan judul Konservasi Furnitur 

Berlanggam Gothic pada Arsitektur Gereja Katolik Santo Yusuf di Jl. 

Ronggowarsito Semarang, penulis menggunakan referensi penelitian sebelumnya 

terkait dengan tema konservasi kayu, konservasi furnitur dan penelitian terkait 

dengan arsitektur dan interior gereja. 

Penelitian pertama dengan judul Aspek Kualitas Kayu Dalam Konservasi 

dan Pemugaran tentang bagaimana cara menangani proses konservasi bangunan 

cagar budaya yang terbuat dari bahan kayu masif (solid wood). 

Penelitian kedua dengan judul Identifikasi Kayu Arkeologis Komponen 

Tongkonan Situs Buntu Pune di Tana Toraja. 
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Penelitian ketiga dengan judul Studi Gaya Desain Interior Gereja Katolik 

Santo Yusuf Ronggowarsito dan Kapel Susteran OSF di Gedangan Semarang, 

Peneliti tersebut ingin mengetahui unsur gaya desain dan bagaimana penerapan 

gaya desain pada elemen interior pada Gereja Katolik Santo Yusuf (GKSY) dan 

Susteran OSF di Gedangan Semarang dengan metode penelitian deskriptif.  

Penelitian keempat dengan judul Makna Simbol Dalam Interior Gereja 

Katolik Santo Yusuf Gedangan Semarang. Peneliti menyimpulkan bahwa Simbol 

yang ada dalam gereja bukanlah sebagai wujud estetika saja, melainkan simbol-

simbol tersebut memiliki makna tersendiri. Peletakan simbol dalam gereja 

tidaklah sekedar pantas atau tidaknya simbol itu berada, tetapi simbol itu diletakan 

karena memiliki maksud yang ingin disampaikan.  
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Tabel 1.1 Data Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul Institusi Publikasi Tahun

1
Ir. Yustinus 

Suranto, M.P

Aspek Kualitas Kayu 
Dalam Konservasi dan 

Pemugaran

Fakultas 
Kehutanan 
Universitas 

Gadjah 
Mada

Jurnal 
Konservasi 

Cagar Budaya 
Borobudur, 
Volume 6, 
Nomor 1, 

Okotober 2012, 
Hal 87-93

2012

2
Ir. Yustinus 

Suranto, M.P

Identifikasi Kayu 
ArkeologisKomponen 

Tongkonan Situs Buntu 
Pune di Tana Toraja 

Dalam Kerangka 
Konservasi dan Pemugaran 
Cagar Budaya Berbahan 

Kayu

Bagian 
Teknologi 

Hasil Hutan, 
Fakultas 

Kehuitanan 
Universitas 

Gadjah 
Mada

Jurnal 
Konservasi 

Cagar Budaya 
Borobudur, 
Volume 6, 
Nomor 7, 

Desember 2012, 
Hal 17-24

2012

3
Leonardo 
Setiabudi

Studi Gaya Desain Interior 
Gereja Katolik Santo Yusuf 
Ronggowarsito dan Kapel 
Susteran OSF di Gedangan 

Semarang

Prodi 
Desain 
Interior 

Universitas 
Kristen 
Petra 

Surabaya

JURNAL 
INTRA Vol. 1, 
No. 2, hal 1-11

2013

Clarisaa 
Nathania

Purnama E.D. 
Tedjokoesoemo

4

Makna Simbol Dalam 
Interior Gereja Katolik 
Santo Yusuf Gedangan 

Semarang

Prodi 
Desain 
Interior 

Universitas 
Kristen 
Petra 

Surabaya

JURNAL 
INTRA Vol. 3, 
No. 2, hal 251-

255

2015

 

Sumber: Data diolah oleh Peneliti 
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Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, peneliti mendapatkan referensi terkait 

dengan langgam arsitektur dan interior yang digunakan di Gereja Katolik Santo 

Yusuf Semarang. Peneliti juga mendapatkan referensi terkait dengan langgam 

yang digunakan pada furnitur.  

 

1.8 Kerangka Alur Pikir 

Kerangka alur pikir digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

penelitian. Pedoman ini memberikan gambaran terkait dengan tahap-tahap yang 

dilakukan selama proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian dan 

pengambilan keputusan penelitian. Secara garis besar kerangka alur pikir ini 

terdiri dari: 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Metodologi Penelitian 

d. Pengumpulan Data 

e. Analisa dan Pembahasan 

f. Hasil Analisa 

g. Kesimpulan dan Saran  
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JUDUL TESIS 
KONSERVASI FURNITUR BERLANGGAM GOTHIC  

PADA ARSITEKTUR GEREJA KATOLIK SANTO YUSUF  
DI JL. RONGGOWARSITO SEMARANG 

 
 

Latar Belakang 
Gereja Katolik Santo Yusuf di. Jl. Ronggowarsito Semarang merupakan salah 
satu bangunan cagar budaya yang memiliki furnitur yang sampai sekarang 
kondisinya masih orisinil/asli.  

 
 

Rumusan Masalah 
a. Bagaimana aktivitas Konservasi Furnitur dilakukan?  
b. Apakah jenis kayu yang digunakan dalam pembuatan furnitur! 
c. Bagaimana cara melakukan Konservasi Furnitur dengan benar? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Data 
Data Primer: Data Observasi, Data Hasil Wawancara dan Data Hasil 

Dokumentasi. 
Data Sekunder: Buku Literatur 

 
 

Analisa 
Penulis melakukan pengumpulan data yang sudah 
diperoleh, dilanjutkan melakukan analisa terhadap data 
yang terkumpul menggunakan acuan kajian teori yang ada.  

 
 

Kesimpulan 
Hasil penelitian berupa Rangkuman kegiatan Perawatan yang sudah dilakukan 

dan Panduan Teknis Perawatan Furnitur 
 

Gambar 1.1. Kerangka Alur Pikir Penelitian 

Sumber: Analisa penulis   

Kajian Teori 
 

 Konservasi 
Konservasi Furnitur 

Furnitur Gothic  
Sejarah Gereja Santo Yusuf  

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang 
digunakan adalah Metode 

Kualitatif Deskriptif 
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1.9 Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang akan diterapkan dalam penelitian dengan judul 

KONSERVASI FURNITUR BERLANGGAM GOTHIC PADA ARSITEKTUR 

GEREJA KATOLIK SANTO YUSUF DI JL. RONGGOWARSITO 

SEMARANG adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab I fokus pembahasan diarahkan pada latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran. 

Urgensi/keutamaan penelitian, kerangka alur pikir, sistematika 

pembahasan. 

 

BAB II KAJIAN TEORI 

Materi pembahasan dalam Bab II lebih difokuskan pada kajian 

teori terkait dengan judul penelitian dimana kajian teori ini akan 

digunakan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan penelitian.  

Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah 

konservasi, konservasi furnitur, furnitur berlanggam Gothic, 

sejarah Gereja Katolik Santo Yusuf di Jl. Ronggowarsito 

Semarang, furnitur, bahan furnitur terutama bahan solid wood atau 

kayu masif, konstruksi dan finishing furnitur. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pembahasan dalam Metodologi Penelitian menitikberatkan pada 

metode yang digunakan dalam proses penelitian dimana akan 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Materi pembahasan 

terkait dengan obyek penelitian, lokasi, kegiatan selama penelitian 

yaitu survey lapangan, observasi, pengambilan data furnitur, 

pengambilan data ukuran dan wawancara dengan nara sumber. 
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BAB IV DATA PENELITIAN  
  Pembahasan dalam analisa dan pembahasan berkaitan dengan hasil 

observasi lapangan dan hasil analisis berdasakan kajian teori yang 

digunakan. 

 

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

  Pembahasan dalam analisa dan pembahasan berkaitan dengan hasil 

observasi lapangan dan hasil analisis berdasakan kajian teori yang 

digunakan. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pembahasan dalam kesimpulan merupakan hasil akhir dari 

pembahasan terhadap permasalahan yang ada yang dianalisis 

berdasarkan data, kajian teori sehingga muncul suatu kesimpulan 

yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam Bab VI 

akan menyampaikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi pihak yang terkait terutama yang ingin melakukan 

penelitian dengan permasalahan yang hampir sama.  

 

 

 

 

  




