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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Karakter arsitektural pada bangunan Gereja Immanuel Jakarta dibagi menjadi tiga 

jenis yaitu karakter spasial, karakter struktural, dan karakter visual. Terdapat beberapa 

kesamaan karakteristik yang muncul pada karakter spasial bangunan Gereja Immanuel 

Jakarta yang membuat ruang ibadah menjadi ruang dengan hirarki paling tinggi 

dibandingkan ruang lain. Hal tersebut dikarenakan ruang ibadah merupakan ruang yang 

digunakan untuk menjalankan fungsi utama dari gereja, yaitu untuk melakukan ibadah 

sehingga ruang tersebut diletakkan pada pusat bangunan dengan bentuk lingkaran yang 

berbeda dari ruangan lain dan juga memiliki ukuran yang lebih besar dari ruang lainnya.  

Karakter struktural pada bangunan Gereja Immanuel Jakarta terdiri atas konstruksi 

kolom, konstruksi dinding penopang, dan juga konstruksi atap. Konstruksi kolom berperan 

menopang beban bangunan, tetapi hanya di beberapa titik bangunan saja dengan cara 

menyalurkan beban dari titik kolom tersebut berada ke pondasi. Konstruksi dinding 

penopang diletakkan pada seluruh badan bangunan. Hal tersebut menjadikan dinding 

penopang sebagai penopang beban bangunan secara keseluruhan. Tebal dari dinding 

penopang tersebut adalah satu meter. Dinding bangunan yang tebal tersebut mampu 

mengalirkan secara keseluruhan beban bangunan menuju pondasi di bawah tanah. 

Konstruksi atap bangunan Gereja Imanuel Jakarta sebagian besar menggunakan konstruksi 

atap miring. Konstruksi  tersebut digunakan sebagai penopang beban yang dihasilkan oleh 

material penutup atap, yaitu sirap dan seng gelombang. Konstruksi atap terdiri dari  kuda-

kuda, usuk, dan reng yang berfungsi sebagai penyalur aliran beban menuju kolom dan 

pondasi. 

Karakter visual pada bangunan Gereja Immanuel Jakarta memiliki karakteristik 

yang dominan muncul pada setiap elemennya. Karakteristik visual pada bangunan Gereja 

Immanuel Jakarta menekankan pada kesan monumental dan simetri pada tampilan 

bangunan. Hal tersebut yang sesuai diterapkan pada bangunan peribadahan karena kesan 

monumental menguatkan vertikalitas pada visual bangunan sedangkan simetris 

menekankan kesan formal pada visual bangunan. Kesan monumental didapat dari adanya 

ukuran elemen bangunan yang mempunyai skala yang sangat besar yang banyak terdapat 

pada fasad maupun ruang dalam bangunan Gereja Immanuel Jakarta. Kesimetrisan pada  
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 bangunan Gereja Immanuel Jakarta dapat dilihat dari sumbu imajiner yang dapat 

membagi fasad bagian Barat bangunan yang merupakan fasad orientasi utama bangunan, 

dan juga sumbu imajiner yang membagi ruang dalam sehingga terjadi kesimetrisan 

peletakan elemen pembentuk bangunan di dalamnya.  

Strategi pelestarian yang didapatkan meliputi 56 elemen bangunan yang tergolong 

potensial tinggi dengan teknik pelestarian preservasi. Preservasi dilakukan dengan cara 

mempertahankan kondisi elemen bangunan yang ada pada bangunan sehingga karakter 

elemen bangunan yang ada tetap terjaga keasliannya. Kategori potensial sedang meliputi 

21 elemen dan digunakan teknik pelestarian konservasi pada arahan pelestariannya. 

Konservasi dilakukan dengan cara mempertahankan kondisi elemen bangunan yang ada 

pada bangunan dan juga melakukan perubahan jika terdapat kerusakan pada elemen 

bangunan tetapi tetap mempertahankan karakter elemen bangunan yang ada tetap terjaga 

keasliannya. Potensial rendah terdiri dari 4 elemen bangunan dan memiliki teknik 

pelestarian rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan dengan cara melakukan perbaikan pada 

elemen bangunan sehingga muncul karakter elemen bangunan yang asli pada elemen 

tersebut. 

5.2 Saran 

1. Untuk pengembangan pada bangunan Gereja Immanuel Jakarta diharapkan dapat lebih 

memperhatikan lebih lanjut mengenai bentuk asli dari elemen-elemen pembentuk 

bangunan yang ada. Hal tersebut dilakuakan untuk mempertahankan karakter dari 

bangunan Gereja Immanuel Jakarta. 

2. Diharapkan studi ini dapat menjadi wawasan kepada masyarakat luas mengenai 

pentingnya pelestarian bangunan tua sehingga dapat memberikan pengetahuan lebih 

pada masyarakat umum akan pentingnya menjaga bangunan bersejarah 

3. Pada Studi yang dilakukan selanjutnya terkait dengan bangunan Gereja Immanuel 

Jakarta diharapkan dapat mengkaji bagian konstruksi atap kubah pada Gereja 

Immanuel Jakarta karena adanya keterbatasan data yang didapat mengenai konstruksi 

atap kubah pada Gereja Immanuel Jakarta.  


