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Abstract
Tulisan ini akan membahas mengenai Arsitektur jengki yang dulu pada tahun 50-an sampai 60-an
sempat menghiasi kota-kota besar serta kota-kota kecil di Indonesia.Sayangnya pada masa sekarang
gaya arsitektur jengki hampir terlupakan.Dari tahun ke tahun bangunan dengan gaya arsitektur jengki
semakin berkurang karena perpindahan kepemilikan yang kemudian di rubah gaya bentuk serta beralih
fungsi.Gaya arsitektur jengki hanya ada pada rumah-rumah peninggalan jaman dahulu yang tidak pernah
di rubah dari dulu hingga sekarang.Walaupun gaya arsitektur jengki jarang kita temui saat ini,bukan
berarti gaya arsitektur tersebut kurang baik karna gaya arsitektur dari masa ke masa memiliki keindahan
dan ciri khas masing masing.Oleh karna itu saya akan mencoba mengulas bagaimana keindahan
(estetika),bentuk,dan makna dari gaya arsitektur jengki agar pembaca mengetahui bagaimana gaya
arsitektur jengki yang hampir terlupakan.
Kata kunci: arsitektur jengki,estetika,bentuk,makna
Abstract
This paper will discuss about jengki Architecture which was in the 50's to 70's had adorned the big
cities and small towns in Indonesia.Unfortunately in the present architectural style jengki almost
forgotten.From year to year building with architectural style jengki increasingly reduced because of the
transfer of ownership which later on the fox style of shape and switch function. Architectural style jengki
only exist in the relics of ancient houses that never in the fox from the first until now. Although the style
of jengki architecture rarely we meet today, does not mean the architectural style is not good because
the style of architecture from time to time have the beauty and characteristic of each respectively. That's
why I will try to review how the beauty (aesthetics), shape, and meaning of architectural style jengki so
that readers know how the style of jengki architecture forgotten.
Keywords: architectural jengki,aesthetics, form, meaning
1.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu mengenai arsitektur di
Negara Indonesia pada era sekitar tahun 1950an sampai dengan 1960-an ditadai dengan
adanya sebuah gaya arsitektur yang dikenal
dengan nama arsitektur jengki. Bentuk dan
tampilan yang unik menjadikannya terlihat
berbeda dari gaya arsitektur kolonial Belanda
sebelumnya.
Penggunaan nama jengki tidak jarang
dihubungkan dengan hal-hal di luar ilmu
arsitektur.Terdapat beberapa istilah dari nama
jengki seperti menurut morfologi,istilah kata

jengki berasal dari kata Yankee yang
merupakan panggilan untuk masyarakat New
England yang bertempat tinggal di bagian Utara
dari Negara Amerika Serikat,khususnya seperti
para tentara yang ikut berperang yang
merupakan upaya untuk penyatuan dalam
Perang Sipil di Negara Amerika Serikat
(Encarta Dictionary, 2003).
Sedangkan menurut Budi Sukada(2004)
dari jurusan Arsitektur Universitas Indonesia
Jakarta,gaya arsitektur Yankee/Jengki sangat
popular di wilayah Kota Jakarta dan Provinsi
Jawa Barat yang sebutan penamaan jengki
tersebut sering dihubungkan dengan model

pakaian celana jengki yang pada saat itu marak
dipakai sebagai gaya berpakaian.Celana jengki
yang berarti sempit/ketat dengan ciri-ciri celana
panjang yang sempit dan ketat pada bagian
bawahnya.
Selain itu nama jengki juga sempat
digunakan pada nama sepeda, yakni sepeda
jengki.Adapula istilah jengki sempat menjadi
sebutan dari sebuah meja dan kursi pada tahun
1970-an dengan nama mebel jengki.Jadi pada
intinya istilah jengki sempat dipakai untuk
penyebutan beberapa nama diluar ilmu
arsitektur.
Munculnya gaya arsitektur jengki di
Negara
Indonesia tidak bisa lepas dari
perkembangan Indonesia sebagai sebuah
Negara karna pada saat Belanda perlahan
meninggalkan Negara Indonseia,kepergian
Belanda secara perlahan,pada saat itu juga gaya
arsitektur jengki mulai hadir menghiasi gaya
arsitektur di Indonesia.Penyebab yang lebih
mencolok yaitu dikarenakan kepergian arsitekarsitek Belanda yang kemudian di gantikan
dengan arsitek-arsitek yang berasal dari
Indonesia yang kemudian gaya arsitektur jengki
ini mulai menyebar ke seluruh kota-kota besar
maupun kecil di Indonesia.
Perbedaan dari gaya arsitektur colonial
Belanda dan gaya arsitektur jengki ditekankan
oleh Roesmanto (2004) jurusan arsitektur
UNDIP Semarang bahwa gaya arsitektur jengki
termasuk pada kategori arsitektur modern khas
Indonesia.
Persamaan pendapat juga dikemukakan
oleh Prakoso (2002) yang merupakan seorang
pemerhati lingkungan binaan.Menurut Prakoso
munculnya bangunan dengan gaya arsitektur
jengki di Indonesia dilatarbelakangi oelh
munculnya arsitek-arsitek pribumi yang
notabene adalah ahli dalam bidang bangunan
dan tukang yang menjadi pelaksana dan
pendamping arsitek dari Belanda.Para ahli
bangunan pribumi tersebut hampir seluruhnya
merupakan lulusan pendidikan menengah
bangunan atau yang kita sebut saat ini Sekolah

Menengah Kejuruan Bangunan (STM / SMK
Bangunan)
Menurut Budi Sukada (2004) dari jurusan
Arsitektur Universitas Indonesia Jakarta,pada
sekitar tahun 1960 an di wilayah Kebayoran
Baru Jakarta bermunculan rumah-rumah gaya
jengki. Pada saat itu suasana di Indonesia relatif
tenang dari pergolakan setelah perang
kemerdekaan.Hal
tersebut
memunculkan
keinginan dari beberapa orang/pihak untuk
’membebaskan diri’ dari segala yang
berhubungan
dengan
kolonialisme.Salah
satunya adalah keinginan untuk tidak membuat
arsitektur dengan gaya khas Belanda.
Keinginan yang kuat tersebut mempunyai
kendala dikarenakan tidak adanya ahli yang
dapat melanjutkan proses pembangunan
dibidang konstruksi di Indonseia.Pemerintah
Indonesia kemudian memanfaatkan siapa saja
masyarakat yang dirasa cukup mampu dalam
bekerja dibidang konstruksi tersebut, meskipun
sebagian dari mereka merupakan lulusan
Sekolah Teknik Menegah (STM). Hal tersebut
disebabkan karena pada masa itu ilmu
pendidikan mengenai bangunan sangat terbatas
pada jenjang STM (Rumah, 2004).
Hadirnya gaya arsitektur jengki itu
kemudian menyebar di kota-kota besar di
Indonesia bahkan di kota-kota kecil. Untuk
kota-kota besar penyebarannya terkait dengan
pola penyebaran arsitek Belanda dan asistennya
yang pribumi.Artinya ketika arsitek dari
Belanda kembali ke negaranya, maka
bangunan-bangunan termasuk rumah dengan
gaya jengki dirancang oleh para ahli bangunan
yang sebelumnya pernah menjadi asisten
arsitek dari Belanda.Mengenai hadirnya rumahrumah dengan gaya arsitektur jengki di kotakota kecil, keahlian para tukang bangunan
mempunyai peranan yang lebih banyak dan
penting dalam menyebarkan gaya tersebut
sampai ke pelosok (Kompas, 2002).
Pendapat yang menarik terkait gaya
arsitektur jengki dikemukakan oleh Silas (2003)
yang berasal dari Institut Teknologi Sepuluh
November Surabaya.Gaya arsitektur jengki itu

bermula dari film-film yang berasal dari
Amerika serta beredar secara luas di Indonesia.
Film tersebut adalah film cowboy (koboi) yang
terdapat adegan draw atau duel 1 vs 1 dengan
cara mencabut pistol dengan cepat dan
menembak lawan untuk menyelesaikan
perselisihan. Dari posisi sang koboi yang siap
menarik pistolnya dengan posisi kaki
terbentang miring tersebutlah yang menjadi
inspirasi untuk menghadirkan gaya arsitektur
atau rumah bergaya jengki (Kompas Jatim,
2003).
Dari hasil mengamati fenomena rumah
jengki sebagai karya arsitektur yang khas
Indonesia, memunculkan beberapa persoalanpersoalan yang ingin diketahui jawabannya.
Permasalahan secara umum adalah semakin
berkurangnya rumah dan bangunan dengan
gaya arsitektur jengki di kota-kota besar
Indonesia yang di rubah bentuk serta
fungsinya,hal tersebut membuat gaya arsitektur
jengki semakin menghilang sedikit demi
sedikit. Persoalan yang menarik dan ingin
dikemukakan adalah seperti apakah gaya
arsitektur jengki, bagaimana estetikanya,
bagaimana bentuknya dan seperti apa makna
yang terkandung di dalamnya ketika
diinterpretasi sesuai dengan konteksnya ?
persoalan-persoalan yang menjadi pertanyaan
tersebut menjadi penting untuk dikemukakan
sebelum karya arsitektur yang sempat
menghiasi sejarah arsitektur di kota-kota besar
bahkan sampai di kota- kota kecil Indonesia itu
benar-benar tidak dapat terselamatkan dan
terlupakan tanpa bekas.
Urgensi dalam tulisan ini dengan adanya
faktor-faktor yang merubah eksistensinya
seperti halnya kebutuhan, menyebabkan
hilangnya identitas. Tujuan dari tulisan saya ini
adalah untuk memahami lebih mendalam
mengenai gaya arsitektur jengki yang ada di
Indonesia dan bagaimana kondisinya saat ini.
2.

METODE

Metode yang digunakan pada tulisan ini
adalah pendekatan secara kuantitatif dengan

metode deskriptif yang dalam merealisasikanya
dengan cara survey langsung menuju lapangan
untuk melihat dan menggambarkan fenomena
yang ada.Survey yang dilakukan penulis hanya
di kota Bandung saja karna keterbatasan penulis
yang tidak memungkinkan untuk mengamati
fenomena yang ada di kota-kota lainya.Oleh
karna itu penulis mengambil beberapa contohcontoh rumah dengan gaya arsitektur jengki di
kota lain melalui media lain seperti
internet,buku,jurnal.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangunan dengan gaya arsitektur jengki
kebanyakan berletak di pemukiman padat yang
rata-rata berfungsi sebagai rumah tinggal,serta
ada juga yang berletak di samping jalan raya
kota yang mempunyai halaman luas biasanya
berfungsi sebagai villa. Bangunan bergaya
arsitektur jengki selama ini lebih banyak
digunakan sebagai bangunan tunggal dan jarang
ditemukan bangunan / rumah jengki yang
berderet didalam suatu lingkungan.Kebanyakan
bangunan dengan gaya arsitektur jengki
biasanya digunakan untuk kepentingan rumah
tinggal atau milik pribadi dan yang banyak
dikenal dengan sebutan rumah gaya jengki.


Estetika

Istilah kata ‘estetika’ dikemukakan oleh
seorang filsuf pada tahun 1750 yang bernama
Alexander Gottlieb Baumgarten (17141762).Istilah kata ‘estetia diambil dari bahasa
Yunani kuno ‘aestheton’ yang mempunyai arti
kemampuan dalam melihat suatu objek melalui
pengindraan.Istilah kata estetika (aestheton)
pernah di populerkan oleh Immanuel Kant
(1724–1804) (Sumardjo, 2000).
Sedangkan untuk definisi estetika secara
umum adalah hal-hal yang mempelajari dan
berhubungan tentang keindahan, baik secara
objek yang diamati dari karya-karya seni seperti
arsitektur dan desain ataupun secara subjeknya,
atau proses penciptaanya yang berkaitan
dengan proses kreatif serta filosofinya.

Lalu bagaimana kah estetika yang terlihat
dari bangunan / rumah dengan gaya arsitektur
jengki menurut para arsitek ? Louis Henry
Sullivan
(1856-1924)
mengemukakan
pendekatan form follow fungtion dalam
mengekspresikan gaya arsitektur jengki.Jika di
amati dari bentuknya,rumah bergaya arsitektur
jengki lebih dominan sebagai kepentingan
fungsi.Kemiringan yang curam pada atap jengki
dapat membuat air hujan yang jatuh mengalir
dengan mudah ketika musim hujan tiba
(arsitektur Tropis).Dinding yang berbentuk segi
lima melebar keatas membentuk sebuah
dinding yang berfungsi sebagai pelingdung dari
sinar matahari.Adanya beranda dan teras pada
arsitektur jengki juga berfungsi untuk
mengurangi panas ruangan didalamnya
(interior).Atap pelana yang tidak saling bertemu
satu sama lain,tetapi menyisakan space dinding
yang dapat dimanfaatkan untuk penempatan
ventikasi udara dan sumber pencahayaan alami
seperti jendela dan krepyak.Banyak nya lubanglubang yang mempunyai berbagai macam corak
hias berfungsi sebagai ventilasi udara masuk ke
dalam ruangan.Jadi pada intinya,walaupun gaya
arsitektur colonial dan gaya arsitektur jengki
memiliki perbedaan,tetapi tidak hanya sekedar
mengejar bentuk yang berbeda dari yang
lainnya,tetapi harus dipertimbangkan juga
fungsinya untuk kenyamanan pengguna.
Perbedaan yang cukup jelas dari gaya
arsitektur colonial dan gaya arsitektur jengki
yaitu arsitektur colonial lebih dominan
mengadopsi gaya arsitektur neo klasik,yaitu
gaya arsitektur yang berorientasi pada ciri
arsitektur klasik dari Yunani dan Romawi.Ciri
yang khas terlihat pada bentuk bangunan
dengan
banyaknya
tangga
naik
(cripedoma).Kolom - kolom seperti ionic,doric
dan corinthian dengan berbagai macam bentuk
dan ornamen pada kapitalnya. Ditambah
dengan bentuk pediment yang berbentuk
segitiga berisi relife mitos yang berasal dari
Yunani atau Romawi diatas deretan kolom.
Kemudian bentuk - bentuk tympanum
(konstruksi dinding yang berbentuk segitiga
atau setengah lingkaran) diletakkan diatas pintu

dan jendela yang berfungsi sebagai hiasan.Jadi
pada intinya gaya arsitektur colonial lebih
banyak menggunakan ornamen, sedangkan
gaya arsitektur jengki atau rumah gaya jengki
tidak menggunakan ornamen.


Bentuk

Bentuk ,wujud maupun rupa adalah salah
satu factor yang penting di dalam dunia
arsitektur, karena dengan bentuk dari suatu
karya arsitektur tersebut dapat menjadi ciri-ciri
arsitektur sebagai gaya. Dibawah ini merupakan
beberapa ciri maupun bentuk gaya arsitektur
jengki yang di sarikan dari pendapat beberapa
ahli
seperti
Totok
Roesmanto,Imam
Prakoso,dan Budi Sukada dapat di jelaskan
sebagai berikut :

a.

b.

c.

d.

Dinding bagian tepi miring ke luar,
membentuk bidang segi lima mirip
dengan simbol Tentara Negara
Indonesia TNI AU (Gambar 1 ad.2).
Bidang atap menjadi tidak bertemu dan
tidak memiliki bumbungan. Bidang
tegak (dinding yang disebut gewel) di
antara ke dua bidang atap yang miring,
direkayasa menjadi lubang ventilasi.
Krepyak mulai dikenal untuk alat agar
udara panas di atas langit-langit keluar
(Gambar 1 ad.4).
Atap datar untuk teras atau beranda
disangga tiang besi berbentuk V.
Beranda ini dimungkinkan karena
penggunaan sudut kemiringan atap
yang cukup tinggi, sehingga beranda
menjadi unsur yang mandiri. Beranda
sebagai penanda pintu masuk ke dalam
bangunan yang biasa disebut dengan
portico. Atap datar memberi tekanan
perbedaan dengan bangunan utama
yang beratap pelana. Selain itu beranda
berfungsi sebagai ruang penerima,
ruang peneduh, ruang penyejuk untuk
interiornya
Penggunaan rooster atau karawang
sebagai lubang ventilasi yang tidak
sekedar untuk pergantian udara, namun

lebih dari itu sebagai media untuk
mengekspresikan
estetika
baru.
Penggunaan bentuk-bentuk
kusen
yang
tidak simetris menjadi ciri
menonjol lainnya pada rumah gaya
jengki. Bentuk yang tidak simetris itu
terlihat pula pada jendela-jendelanya.
Rumah gaya jengki jika dilihat dari luar
terkesan miring, namun untuk
interiornya masih berbentuk kubus.
Maksudnya dinding tetap tegak dan
langit- langitnya masih datar.

e.

dan menjadi aannemer atau kontraktor yang
membangun. Mereka sekaligus merancang
bangunan setelah para arsitek Belanda kembali
ke negaranya.
Di Kota Bandung rumah jengki ditemukan
di Jalan Hasanudin, Jalan Tamansari, Jalan
Simpang Dago, Jalan Supratman, Jalan Brigjen
Katamso, dan beberapa tempat lain.Adapun
gedung yang berarsitektur jengki,antara lain
Gedung POLTEKES Farmasi dan Gedung
Guru Besar ITB di Jalan Surapati, Gedung

Gambar 1. Sketsa Totok Roesmanto, rumah kampung (1) dan variasi rumah gaya jengki dari dinding yang berbentuk segi lima
(2). Dinding segi lima dibelah dan ditarik ke depan untuk pintu (3 dan 4). Atap tidak bertemu pada bumbungan, bidang kosong
untuk penempatan krepyak yang berfungsi untuk sirkulasi udara (4 dan 5). Bidang datar untuk beranda yang disangga pipa besi
berbentuk V (6). Rumah gaya jengki dibuat lebih atraktif (7). (Repro Suara Merdeka 25/7/2004).



Arsitektur Jengki di Kota Bandung

Bandung sebagai Parijs Van Java,
termasuk kaya dalam memiliki bangunan
rumah-rumah jengki.Menurut Tubagus Adhi,
peneliti arsitektur jengki, di Bandung,bangunan
rumah tinggal maupun bangunan publik
berarsitektur jengki merupakan karya arsitektur
awal
orang
Indonesia
dan
IndoBelanda.Sebagian besar mereka lulusan STM

Pasca Sarjana UNPAR ,Gedung Concordia
Hotel,Gereja Alpha Omega ,Kota Bandung,
Arsitektur jengki ditemukan hampir di seluruh
Indonesia. (Kompas)
Untuk lebih lengkapnya akan di jabarkan
bagaimana estetika dan bentuk dari gaya
arsitektur jengki yang masih tetap ada di Kota
Bandung pada table di bawah yang merupakan
hasil pengamatan penulis.

Foto

Keterangan
• Atap pada bangunan ini
memiliki kemiringan yang
curam yaitu 35 derajat yang
dapat membuat air hujan
mengalir dengan mudah.
• Pada fasade bangunan masih
menggunakan ciri dinding
yang dibuat miring
• Masih terdapat banyak lubanglubang yang berfingsi sebagai
bentilasi udara
• Walaupun bangunan sudah
pernah
direnovasi
tetapi
bangunan
ini
masih
mempertahankan penggunaan
portico pada fasade entrance
bangunan.
• Terdapat variasi pada penutup
entrance yang di dekorasi
dengan bentuk geometri bulat
dan miring pada railing

POLTEKES KEMENKES Bandung , Jurusan Farmasi

Gedung Balai Pertemuan Ilmiah ITB

• Tangga menggunakan material
kayu penutup dan railingnya
memiliki bentuk ciri khas
jengki dengan penggabungan
garis vertical dan diagonal
• Terdapat
banyak
lubang
ventilasi yang berbentuk bulat
pada bagian fasade
•

Terdapat Pilar yang sedikit
miring merupakan salah satu
ciri khas arsitektur jengki

•

Terdapat bingkai yang terbuat
dari material beton dan di buat
variasi dengan lubang lubang
berbentuk persegi

Gaya arsitektur bangunan ini
merupakan campuran dari gaya
arsitektur jengki dan gaya
arsitektur internasional.

•

Terdapat atap yang unik yaitu
atap yang di lipat

•

Terdapat bingkai dari material
beton dan banyak lubang
ventilasi berbentuk segitiga
yang menambah estetika dari
bangunan

•

Terdapat pilar – pilar yang
dibuat miring

Bangunan
tersebut
lebih
menunjukan karakter arsitektur
modern,dan hanya sebagian gaya
arsitektur jengki yang diterapkan
Gedung Pasca Sarjana UNPAR

Gedung Concordia Hotel (Balai Pertemuan Bumi Sangkuriang)

•

Ciri yang paling jelas terlihat
pada atap bangunan ini,yaitu
bentuk kedua sisi atap yang
tidak saling bertemu sehingga
menyisakan
spase
yang
kemudian
dimanfaatkan
sebagai ventilasi udara dan
juga jendela yang dapat
menjadi
media
sumber
pencahayaan alami.

•

Terdapat
lubang
lubang
ventilasi yang berbentuk bulat
pada bagian interior bangunan

•

Terdapat jendela yang unik dan
tidak beraturan pada bagian
eksterior bangunan

• Terdapat atap yang curam
denga sudut kemiringan 45
derajat yang mempermudah air
hujan mengalir.
• Jendela yang tidak beraturan
pada simbol salib
• Terdapat pilar yang sedikit
miring
• Terdapat bingkai beton
• Terdapat
ventilasi
yang
berbentuk bulat pada bagian
samping dari fasade bangunan
• Pada bagian interiorpun di
perlihatkan kemiringan atap
tanpa menggunakan penutup
atap plafon.Atap sengaja di
ekspose untuk menambah
estetika interior

Gedung Gereja Alpha Omega

Rumah Pribadi di Jalan Taman Sari Bandung

•

Terdapat bingkai beton pada
bagian pintu dan jendela dari
rumah ini

•

Terdapat
lubang-lubang
bentilasi yang unik berbentuk
bulat tetapi celah lubang
masuk udara nya dibuat
melalui
bawah
untuk
menambah variasi

•

Dinding dibuat sedikit miring
agar tidak terlalu kaku

•

Terdapat ornament ornament
batu alam

•

Terdapat juga portico pada
bagian samping rumah

•

Ciri yang paling mencolok
adalah adanya terusan dinding
yang dibuat miring di kedua
sisinya sehingga membuat
bentuk
dinding
seperti
segilima.

•

Terdapat pilar-pilar miring
pada fasade bangunan yang
menambah keunikan dari
bangunan ini

•

Terdapat bingkai beton di pintu
dan jendela bangunan yang
membuat tampilan jendela dan
pintu tidak kaku

•

Terdapat
lubang-lubang
ventilasi yang di buat variasi
berbentuk persegi

Bangunan ini dulunya merupakan
rumah tinggal yang kemudian
berpindah kepemilikan sehingga
beralih fungsi yang sekarang
menjadi Cofindo Coffee Shop

Rumah Cofindo Coffee Shop di Jalan Siliwangi Bandung

Gedung Balai Pertemuan Ilmiah (BPI) ITB
yang berletak di sudut persimpangan Jl.
Dipatiukur yang dulu bernama Beatrix
boulevard, Jl. Surapati yang dulu bernama Irene
boulevard dan Jl. Ir. H. Juanda adalah sebuah
gedung pertemuan yang dapat digunakan untuk
beberapa kegiatan antara lain seperti untuk
kegiatan seminar, pameran, dan kegiatan serupa
lainnya yang juga bisa melibatkan masyarakat
luar kampus.Gedung yang berlantai tiga
tersebut
yang
semula
dimiliki
oleh
Perhimpunan Ilmu Alam Indonesia (PIAI),
yaitu merupakan suatu organisasi yang pada
masa
kolonial
bernama
"Koninklijke

Natuurkundige Vereniging". Gedung ini
memiliki perpustakaan yang dapat menampung
60.000 karya tulis. Denah bangunan berbentuk
trapesium yang menyesuaikan kondisi lahan.
Gedung ini memiliki ruang pertemuan yang
dapat menampung 300 orang, dengan sisi depan
12 meter, sisi belakang 18 meter, lebar
bangunan 16 meter, tinggi bangunan 7,5
meter.Gedung ini diresmikan penggunaannya
pada hari Sabtu 7 April 1956 oleh Ketua PIAI
Prof. H. Th. M. Leeman yang juga adalah guru
besar Matematika dan Dekan FIPIA (6 Oktober
1947 – 1957).Tidak berapa lama kemudian
dengan dilikuidasinya Perhimpunan Ilmu Alam

Indonesia, gedung ini berikut koleksi bukubukunya dialihkan pengelolaannya kepada ITB
dan namanya diubah menjadi Balai Pertemuan
Ilmiah (BPI).(source Wikipedia)
Bermula dari berdirinya perkumpulan
kebersamaan Societeit Concordia pada 1879.
Gedung milik perkumpulan ini kemudian turut
dipakai dalam Konferensi Asia Afrika 1955.
Nilai historisitas itu membuat pemerintah
Indonesia meminta pertukaran kepemilikan.
Gedung itu pun berubah nama menjadi Gedung
Merdeka pada tahun 1957, sementara sebuah
gedung baru untuk perkumpulan dibangun di
kawasan sejuk Ciumbuleuit. Societetit
Concordia lantas berubah nama menjadi
Country Club Concordia. Sampai akhirnya, atas
usul Presiden Soekarno agar lebih bercita rasa
Indonesia, diubah lagi menjadi Balai Pertemuan
Bumi Sangkuriang.Hingga sekarang, gedung
dengan arsitektur khas Belanda karya Ir.
Gmeilig Meyling ini tetap terawat sebagaimana
bentuk awalnya. Sejumlah tambahan bangunan
tidak menghilangkan tampilan utama warisan
sejarah ini. Balai Pertemuan, Hotel Concordia,
Concordia Resto, Sport Centre, Swimming
Pool, Play Ground dan Garden menyatu dengan
alaminya suasana yang terbangun sejak dulu.
Contoh lainya seperti Gedung Farmasi
POLTEKES,Gedung
pasca
Sarjana
UNPAR,Gereja Alpha Omega,serta Rumahrumah pribadi yang di amati pada table di atas
mempunya ciri masing masing.Pada intinya
semua bangunan di atas mempunyai gaya
arsitektur jengki walaupun tidak murni 100%,
karna kebanyakan dari bangunan sudah pernah
melalui renovasi dan perubahan fungsi.
4.

KESIMPULAN

Gaya arsitektur jengki semakin hari
semakin berkurang dan terancam punah
dikarenakan bangunan yang memiliki gaya
arsitektur jengki dianggap sudah kuno dan
ketinggalan jaman yang berdampak pada
perubahan bentuk asli menjadi bentuk lain yang
lebih sesuai dengan masa sekarang.

Padahal bangunan bergaya arsitektur
jengki mempunyai ciri khas dan variasi yang
unik dengan bentuk penggabungan secara
eklektik
bidang
segilima
dan
juga
segiempat.Arsitektur jengki juga mempunyai
keindahan yang berbeda dari lainya,yaitu
mempunyai komposisi bidang yang tidak
simetris antara satu sisi dengan sisi
lainya.Karna gaya arsitektur ini muncul di
Indonesia pada masa penjajahan colonial
Belanda ,yang mencerminkan nasionalisme
yang dapat diartikan sebagai simbol perjuangan
dalam menentang kolonialisme lewat karya
arsitektur.Gaya arsitektur jengki juga menjadi
identitas bangsa dan memperkaya bangsa.
Oleh karna itu saya menyarankan agar
bangunan bangunan dengan gaya arsitektur
jengki yang masih tetap ada dan terjaga ke
aslianya supaya di jaga dan di rawat,bila perlu
di lindungi keberadaanya.Karna mau tidak mau
gaya arsitektur jengki sangat berhubungan erat
dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia
melawan colonial Belanda.Bangunan yang
masih tersisa juga dapat dijadikan warisan
budaya yang dapat dikunjungi banyak
orang,terutama bagi orang-orang yang tertarik
dengan ilmu arsitektur.
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