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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
6.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan data dan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti dan didukung dengan pertimbangan beberapa nara sumber yang terkait 

dengan bahan baku kayu, konstruksi, finishing furnitur maka dari judul penelitian 

Konservasi Furnitur Berlanggam Gothic pada Arsitektur Gereja Katolik Santo 

Yusuf di Jalan Ronggowarsito Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Aktivitas konservasi furnitur berlanggam Gothic di Gereja Santo Yusuf 

Semarang terkait dengan perawatan dan perbaikan yang selama ini 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Koster atau Sacristan merupakan tokoh kunci sebagai pelaksana  

perawatan rutin berupa pembersihan furnitur dari kotoran berupa 

debu dan kotoran lain.  

b. Koster atau Sacristan belum melakukan aktivitas perbaikan 

terhadap furnitur sehingga pada saat diteliti ditemukan beberapa 

kerusakan pada Bangku Umat terkait dengan konstruksi 

sambungan komponen dan kerusakan pada permukaan  finishing.   

c. Pastur  atau  Romo terutama Pastur Kepala Paroki memiliki peran 

yang kuat untuk menentukan keputusan terkait dengan konservasi  

furnitur.  

d. Tingkat kesakralan furnitur turut berperan dalam rangka konservasi 

furnitur. Furnitur yang terletak di panti imam berupa Tabernakel, 

Altar, Mimbar dan Kursi Sedilia tidak mengalami kerusakan.  

2. Bahan baku utama yang digunakan untuk membuat furnitur adalah kayu 

Jati dan kayu Oak sehingga bila terjadi penggantian komponen furnitur 

direkomendasikan untuk menggunakan jenis kayu yang sama yaitu kayu 

Jati dan kayu Oak. 
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3. Studi kelayakan konservasi menunjukkan bahwa Tabernakel, Altar Lama, 

Kursi Sedilia dan Bangku Umat merupakan furnitur yang kondisinya 

masih asli dan berusia lebih dari 132 tahun. Kerusakan yang terjadi pada 

furnitur disebabkan oleh faktor manusia dan pemakaian, hal ini terlihat 

dengan kerusakan yang terjadi pada Bangku Umat terutama kerusakan 

permukaan finishing dan kerusakan konstruksi. 

Rekomendasi intervensi yang dilakukan terkait dengan konservasi furnitur 

berlanggam Gothic yaitu merumuskan cara Perawatan dan Perbaikan yang 

benar terhadap Furnitur berlanggam Gothic di Gereja Katolik Santo Yusuf 

Semarang. Aktivitas perawatan dan perbaikan tersebut berupa: 

a. Perawatan Mingguan berupa aktivitas perawatan ringan untuk 

menghilangkan debu dan kotoran ringan yang terdapat pada 

furnitur dengan menggunakan kemoceng atau kain halus. 

b. Perawatan Bulanan berupa perawatan sedang untuk 

menghilangkan debu dan kotoran yang berbentuk agak padat atau 

mengeras yang terdapat pada furnitur dengan menggunakan kain 

halus yang dilembabkan dengan air atau cairan pembersih yang 

aman untuk furnitur. Pada perawatan bulanan disarankan setiap 2 

atau 3 bulan sekali permukaan furnitur dioles dengan bahan polish 

untuk memberikan lapisan tipis transparan pada permukaan 

furnitur. 

c. Perawatan Tahunan berupa pengecekan lebih detail terhadap 

kondisi bahan baku kayu, kondisi konstruksi dan kondisi finishing 

pada furnitur. Apabila dalam tahapan pengecekan ditemukan 

kerusakan, maka perlu dilakukan upaya perbaikan.  

d. Perbaikan berupa aktivitas untuk memperbaiki kerusakan yang 

terdapat pada furnitur meliputi bahan baku, konstruksi dan 

finishing. Perlu dibuat Panduan Teknis Perbaikan Furnitur 

berlanggam Gothic di Gereja Santo Yusuf Semarang. 
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Perawatan secara khusus yang dilakukan terhadap furnitur berlanggam 

Gothic yang terdapat di Gereja Santo Yusuf Semarang sebagai berikut: 

a. Tabernakel 

Perawatan secara khusus perlu dilakukan terutama pada bagian 

ukiran yang berbentuk tiang meninggi dengan ukuran yang relatif 

kecil. Selain itu terdapat beberapa ukiran yang berbentuk sulur-

sulur tanaman berukuran kecil dan memanjang. Ukiran tersebut 

membutuhkan penanganan yang sangat hati-hati dalam proses 

perawatan. Perawatan dilakukan dengan cara pembersihan 

menggunakan kuas yang berbulu halus atau kain halus. 

Pembersihan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar tidak 

menimbulkan kerusakan pada detail ukiran yang berukuran kecil 

dan runcing. 

b. Altar 

Perawatan secara khusus terhadap Altar lama dilakukan terhadap 

ukiran berbentuk binatang, malaikat dan tanaman atau buah-

buahan. Ukiran pada Altar Baru didominasi dengan ukiran berupa 

tanaman yang terdiri dari batang, daun, buah dan ukiran berupa 

lengkungan mengerucut (pointed arch). Meskipun detail ukiran 

tidak serumit Tabernakel namun perlu dilakukan perawatan berupa 

pembersihan pada bagian detail lekukan pada ukiran dengan 

menggunakan kuas yang berbulu halus atau kain halus. 

c. Mimbar  

Perawatan secara khusus terhadap Mimbar dilakukan terhadap 

ukiran berupa lengkungan mengerucut (pointed arch). Detail 

ukiran pada Mimbar lebih sederhana, namun tetap membutuhkan  

perawatan berupa pembersihan pada bagian detail lekukan pada 

ukiran. Pembersihan pada bagian detail lekukan pada ukiran 

dengan menggunakan kuas yang berbulu halus atau kain halus. 
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d. Kursi Sedilia 

Perawatan secara khusus terhadap Kursi Sedilia dilakukan terhadap 

ukiran berupa cekungan berbentuk dekor terukur (Masswerk) dan 

ornamen pada tonggak kaki yang berbentuk bulat. Meskipun detail 

ukiran lebih sederhana namun perlu dilakukan perawatan berupa 

pembersihan pada bagian detail lekukan pada ukiran dengan 

menggunakan kuas yang berbulu halus atau kain halus. 

e. Bangku Umat 

Perawatan secara khusus terhadap Bangku Umat dilakukan 

terhadap ukiran pada tonggak kaki yang berbentuk mahkota pada 

bagian ujung atas, ukiran berbentuk bulat di bawah mahkota, 

ukiran berupa cekungan berbentuk dekor terukur (Masswerk), 

ukiran berbentuk lengkungan mengerucut (pointed arch) dan 

ukiran berbentuk rangkaian daun dan bunga. Detail ukiran tidak 

banyak memiliki bentuk yang runcing dan tipis, namun perlu 

dilakukan perawatan berupa pembersihan pada bagian detail 

lekukan pada ukiran dengan menggunakan kuas yang berbulu halus 

atau kain halus. 

 

6.2 Saran 

 
Peningkatan kualitas Konservasi terhadap furnitur berlanggam Gothic 

khususnya yang terdapat di Gereja Santo Yusuf Semarang dapat ditingkatkan 

dengan cara melakukan perawatan dan perbaikan berdasarkan kesimpulan di atas. 

Peneliti berharap ada pihak yang bisa melakukan penelitian eksperimental 

lanjutan untuk menguji sejauh mana kesimpulan yang diambil membawa dampak 

positif terhadap upaya konservasi furnitur berlanggam Gothic.   
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