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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1.  KESIMPULAN 

 

 Data –data yang diperoleh dari lapangan dan melalui analisis data dan 

menurut kajian teori yang tertulis, pada bab ini disajikan kesimpulan berdasarkan 

dari pembahasan sebelumnya yang sudah diuraikan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Sejarah gereja HKTY Ganjuran di awali oleh Julius dan Joseph Smutzer 

yang merupakan pemilik dari pabrik gula di Ganjuran, dengan dibantu 

oleh arsitek Van Oyen mereka mendirikan gereja pada tahun 1924. 

Smutzer mendirikan gereja dengan corak Jawa sesuai dengan budaya 

setempat, berbentuk segi empat memanjang berdinding tembok, sedikit 

sentuhan arsitektur Eropa terlihat pada bagian sisi luar antara lain, ditandai 

dengan menara lonceng yang menyatu dengan tembok depan, sebuah pintu 

melengkung di sisi atas berada tepat di tengah kaki menara. Gempa bumi 

pada tahun 2006 mengakibatkan gereja mengalami kerusakan dan gereja 

baru di resmikan pada tahun 2009 yang bercorak joglo  sesuai dengan 

budaya setempat seperti bangunan pada kraton Yogyakarta. Gereja HKTY 

Ganjuran di bangun dengan konsep terbuka menandakan bahwa gereja 

terbuka bagi siapapun yang ingin berkunjung ke gereja.  

2. Gereja HKTY Ganjuran Bantul mempunyai interior yang mirip dengan 

bangunan tradisional Yogyakarta khususnya yang berada di Kraton. 

Tampak depan gereja terlihat bentuk bangunan joglo Jawa dengan atap 

tajug yang sering digunakan oleh para bangsawan dan pada bangunan – 

bangunan religius. Elemen utama sebagai pembentuk ruang terdiri dari 

lantai, dinding atau tiang serta langit-langit atau plafon. Pada lantai panti 

imam dibuat lebih tinggi dari lantai panti umat mempunyai makna bahwa 

area panti imam lebih sakral karena sebagai tempat para pelayan misa 

melaksanakan ekaristi dan sakramen Maha Kudus bertahta. Plafon atau 
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langit – langit yang terdapat berbagai ornamen hias mempunyai makna. 

Tiang atau sokonya penuh dengan ornamen hias, sedang dinding pada 

bagian panti imam sebagai pembatas dengan ruang sakristi. Elemen 

tambahan sebagai pendukung interior gereja HKTY Ganjuran yaitu 

perabot, diantaranya kursi sedilia, mimbar sabda, meja altar , mimbar 

warta pastoral, meja kredens, kursi misdinar dan prodiakon, bangku umat. 

Pada beberapa perabot terdapat ornamaen tentang burung pelikan yang 

mempunyai makna dan sebagais lambang dari Keuskupan Agung 

Semarang. Sedang asesoris dan patung diantaranya lampu gantung, lampu 

tempel, patung ibu Maria, patung Yesus, pada tabernakel terdapat patung 

malaikat.  

3. Bangunan gereja HKTY didominasi dengan warna hijau karena dalam 

gereja Katolik terdapat masa biasa yang dilambangkan dengan warna hijau 

lebih banyak daripada masa khusus misalnya Paskah, Natal, atau masa hari 

raya lainnya. Warna hijau identik dengan kesederhanaan dan kesuburan, 

melambangkan pertumbuhan , kehidupan dan menandakan adanya 

pengharapan. Warna putih melambangkan masa suka cita biasa digunakan 

pada hari raya Natal, Paskah dan Hari Raya lainya. Warna kuning emas 

melambangkan kemuliaan Allah. Warna merah identik dengan 

pengorbanan, kemartiran, dan semangat. Warna hitam melambangkan 

kesejatihan, netral,asal mula sedang ornamen bunga padma melambangkan 

keabadian, kelanggengan. Warna –warna tersebut merupakan warna –

warna liturgi gereja yang terungkap pada elemen interiornya. 

4. Umat yang menggunakan gereja HKTY sebagai sarana untuk beribadat 

terdiri dari umat paroki HKTY Ganjuran, umat peziarah yang datang ke 

Ganjuran untuk berdoa ke Candi HKTY sehingga sekaligus berdoa di 

gereja Ganjuran. Umat paroki Ganjuran yang beribadat ketika mengikuti 

misa yang diselenggarakan yaitu misa harian , misa mingguan, misa Jumat 

pertama dan misa – misa pada perayaan khusus lainnya misalnya misa 

perkawinan, pemberkatan. Keterlibatan umat dalam hidup menggereja di 

paroki Ganjuran semakin hidup dengan banyaknya umat yang terlibat 
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dalam kepengurusan dewan paroki, paguyuban, kepengurusan tempat 

ziarah, maupun pengurusan dalam lingkugan –lingkungan. Gereja 

Ganjuran yang mempunyai arsitektur tradisional Yogyakarta mempunyai 

dampak ketika berdoa terasa nyaman , khusuk, merasa dekat dengan 

Tuhan. Gereja yang terbuka memungkinkan umat untuk berdoa sewaktu-

waktu mengambil waktu yang sesuai dengan masing –masing umat. 

Warna yang dipergunakan tidak menyolok dan menyatu dalam 

ketenangan, umat mengalami kerinduan untuk berdoa di gereja. Ketika 

berdoa terasa nyaman, merasa di rumah sendiri, terasa dekat dengan Tuhan 

kerena Yesus hadir dalam wajah Jawa.   
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5.2.  REKOMENDASI 

Bangunan – bangunan gereja yang berinkulturasi semakin di 

berkembang semenjak adanya Konsili Vatikan II 1965, walaupun gereja 

HKTY Ganjuran periode Smutzer dibangun pada tahun 1924, jauh sebelum 

Konsili Vatikan II diselenggarakan. Ini menandakan bahwa budaya setempat 

sudah mendapatkan tempat sebagai sarana pengembangan budaya khususnya 

gereja. Sehingga arsitektur gereja inkulturatif semakin banyak dan mengalami 

inkulturasi dengan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Bangunan – 

bangunan gereja yang menggunakan arsitektur tradisional harapannya semakin 

di kembangkan , budaya – budaya setempat dijadikan sumber rujukan untuk 

membuat bangunan yang inkulturatif. Perpaduan budaya yang terjadi pada 

gereja Ganjuran menjadikan inspirasi bagi gereja – gereja lain untuk 

membangun gereja yang bergaya budaya setempat.  

Bagi peneliti : bangunan – bangunan gereja inkulturatif yang lain bisa 

dijadikan obyek untuk penelitian selanjutnya, mengkaji tentang pemaknaan 

pada warna – warna bangunan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. 

Penelitian ini sebagai permulaan untuk melakukan riset di bidang arsitektur 

gereja inkulturasi yang tersebar di Indonesia, secara khusus membahas makna 

elemen interior dan makna warna. Karena setiap daerah mempunyai ciri khas 

masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya.   


