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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi konsumsi masyarakat 

Indonesia. Penggunaan gula pada masyarakat penanaman tebu sudah 

dibudidayakan semenjak abad ke-2 hingga hari ini. Kemajuan industri juga 

dirasakan pada industri gula, dimana banyak pabrik gula yang bermunculan 

khususnya di Pulau Jawa. Industri gula berkembang dengan adanya pihak asing 

yaitu Belanda, bekerja sama dengan orang dari kalangan etnis Tionghoa, 

mendirikan pabrik gula sebagai upaya memonopoli sumber daya alam yang dimiliki 

Indonesia. Perkembangan industri gula Indonesia terjadi di Pulau Jawa, dimana 

Pulau Jawa merupakan pusat kekuasaan kolonial Belanda dan terdapat banyak 

sawah penanaman tebu. Satu tokoh yang menjadi figur dalam industri gula di 

Indonesia adalah Oei Tiong Ham, dimana ia memiliki sebagian besar pabrik gula 

yang berada di Jawa. Bisnis industri gula pada saat itu mengantarkan beliau untuk 

menjadi pengusaha terkaya se-Asia. Pada tahun 1930-an, terdapat 179 pabrik gula 

di Pulau Jawa. Hal ini membuat industri gula di Pulau Jawa sebagai eksportir gula 

terbesar di dunia kedua setelah Kuba. Belanda memiliki sistem pertanian tebu yang 

dijadwalkan, sehingga musim penanaman dan panen diawasi oleh pihak Belanda. 

Dengan peraturan dan pengawasan pertanian dari pihak Belanda, produksi tebu di 

Pulau Jawa dapat menembus 25,6 juta ton per tahunnya dari luas total ladang 

kurang lebih 196.592 hektar pada tahun 1930 (Simatupang, 2005).  

Industri gula mulai mengalami penurunan pada saat Indonesia merdeka, 

dimana beberapa pabrik gula yang berada di Jawa mulai dilepaskan oleh pihak 

Belanda dan kemudian dikelola oleh masyarakat lokal. Kurangnya pengetahuan dan 

pengawasan mengakibatkan beberapa pabrik mengalami kerugian. Berkembangnya 

zaman dan teknologi menjadi salah satu pemicu mulai bangkrutnya pabrik-pabrik 

yang ada, dan sistem pertanian yang tidak lagi dijadwal oleh pemerintah pusat 
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mengakibatkan musim panen tebu yang tidak teratur dan berantakan. Kemerdekaan 

Indonesia diawali dengan krisis ekonomi dan pangan, sehingga petani tebu mulai 

berpindah kepada penanaman padi demi mendapatkan pangan. Berkurangnya 

penanaman ladang tebu mengakibatkan kurangnya pasokan bahan baku untuk 

membuat gula sehingga beberapa pabrik mulai menerapkan sistem operasional 

musiman.  

Sebagian besar pabrik yang sudah tidak dipakai dan ditinggalkan pada saat 

ini, hanya dijadikan sebuah bangunan tua yang tidak dipakai. Sejak akhir abad ke-

19, muncul gerakan industrial heritage yang merupakan sebuah upaya untuk 

memberi kehidupan baru bagi bangunan industri yang sudah tidak terpakai 

(Herbert, 2001). Sudah ada upaya industrial heritage dalam industri pabrik gula 

yang ada di Indonesia, contohnya bisa diliat dari Pabrik Gula Tjolomadoe dan 

Pabrik Gula Banjaratma. Pabrik Gula Tjolomadoe telah melakukan berbagai 

perombakan dan upaya revitalisasi bangunan guna menjadi sebuah destinasi wisata 

serta komersil serta sebuah museum. Begitu pula dengan Pabrik Gula Banjaratma, 

dimana pabrik tersebut telah direvitalisasi dan beralih fungsi menjadi sebuah rest 

area KM 260b yang berisikan berbagai toko komersil, sebuah taman burung dan 

juga kios yang berjualan produk oleh-oleh lokal. Kedua pabrik tersebut telah 

mengalami proses revitalisasi dan telah beralih fungsi walau masih memiliki wujud 

fisik berupa pabrik gula di masa lampau. Kedua contoh tersebut dapat membuktikan 

kalau peninggalan sejarah khusunya bangunan industri tua merupakan suatu hal 

yang bernilai dan dapat berfungsi seiring dengan berkembangnya zaman walaupun 

harus melewati proses alih fungsi.  

Salah satu pabrik gula yang penting di Indonesia adalah pabrik gula yang 

terletak di Jatibarang. Pabrik Gula Jatibarang berdiri pada tahun 1842 dan berhenti 

beroperasi dikarenakan mahalnya biaya operasional pada tahun 2017. Pabrik Gula 

Jatibarang memiliki sebuah stasiun lokomotif yang hanya terdapat dua di dunia, 

yang bernama Stasiun Remise. Bentuk arsitekturalnya yang unik merupakan daya 

tarik lokal untuk dijadikan sebuah obyek fotografi. Mesin-mesin yang terdapat di 

Pabrik Gula Jatibarang masih lengkap hingga saat ini, termasuk lokomotif 

peninggalannya. Hanya dua lokomotif yang sudah tidak terdapat di Pabrik Gula 
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Jatibarang, salah satunya sudah dijadikan monument di Pabrik Gula Banjaratma, 

yang kini telah menjadi sebuah rest area, dan satu lagi telah dikirim ke London 

untuk direhabilitasi dan dipajang di sebuah museum lokomotif.  

 

 
Gambar 1.1 Stasiun Lokomotif Remise 

Sumber: Agrowisata Jatibarang 
 

Kota Jatibarang memiliki sejarah pabrik gula yang panjang diiringi dengan 

adanya tradisi yang berlangsung sejak awal abad ke-20. Tradisi yang ada berkaitan 

langsung dengan adanya pabrik gula di Jatibarang. Tradisi “metikan” merupakan 

salah satu tradisi yang masih ada sampai sekarang, yang menandakan bahwa musim 

panen tebu telah selesai. Selain tradisi “Metikan”, tradisi “Nganten tebu” juga 

merupakan salah satu acara yang ada, dimana adanya ‘pengantin tebu’ yang diarak 

keliling kota sebagai bentuk ucapan syukur atas musim panen yang berhasil. Secara 

tidak langsung, kehadiran pabrik gula di masyarakat Jatibarang membentuk tradisi 

masyarakat setempat.  

Melalui studi yang lebih lanjut tentang Pabrik Gula Jatibarang dan 

masyarakatnya, penulis menemukan sebuah peluang untuk dapat meneliti lebih 

lanjut tentang upaya revitalisasi kawasan Pabrik Gula Jatibarang. Masyarakat lokal 

yang memiliki ikatan yang kuat dengan Pabrik Gula Jatibarang menjadi satu alasan 

mengapa upaya revitalisasi Pabrik Gula Jatibarang menarik untuk dipelajari dan 
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diteliti lebih lanjut. Melalui penelitian ini, penulis menggagaskan ide untuk 

melakukan sebuah upaya revitalisasi Pabrik Gula Jatibarang dengan mengkaitkan 

dengan tradisi dan masyarakat lokal agar dapat menjadi ruang publik dan sebuah 

daya tarik turisme. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa 

masalah yang ditemukan yang kemudian dirumuskan menjadi 3 (tiga) rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana upaya revitalisasi Pabrik Gula Jatibarang sebagai industrial 

heritage dapat dikaitkan dan dimanfaatkan sebagai ruang publik dan juga 

tempat wisata kota Jatibarang? 

2. Elemen fisik apa saja yang perlu dipertahankan dalam upaya 

merevitalisasi kawasan Pabrik Gula Jatibarang? 

3. Bagaimana upaya revitalisasi dapat mempertahankan tradisi setempat 

yang masih berjalan serta menghidupkan kembali tradisi yang telah 

dilupakan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mencoba menjawab permasalahan yang 

muncul, serta menemukan strategi desain yang tepat dalam upaya revitalisasi 

Pabrik Gula Jatibarang. Langkah pertama adalah yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengidentifikasi aspek utama revitalisasi yaitu aspek fisik, aspek sosial dan 

aspek ekonomi. Dalam aspek revitalisasi fisik, diperlukan adanya identifikasi 

elemen fisik yang memiliki peran penting yang dapat berupa bangunan maupun 

mesin yang masih tersisa dan dapat dipertahankan yang memiliki nilai sejarah yang 

konkrit. 

Dengan mengidentifikasi tradisi apa saja yang ada di Kota Jatibarang, dapat 

ditemukan keterkaitan tradisi-tradisi tersebut dengan Pabrik Gula Jatibarang. 
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Keterkaitan antar tradisi dengan pabrik gula menjadi penting karena hal ini menjadi 

suatu landasan utama dalam upaya proses revitalisasi Pabrik Gula Jatibarang. 

Selanjutnya diperlukan sebuah pendekatan yang tepat guna melakukan upaya 

revitalisasi pabrik gula agar dapat menjadi sebuah ruang publik yang dapat 

menampung aktivitas masyarakat. Ruang publik yang dihasilkan diharapkan bisa 

menjadi sebuah wadah untuk adanya kegiatan tradisi serta menjadikan kawasan 

pabrik gula menjadi sebuah destinasi wisata. Dengan keberhasilan ruang publik 

dalam kawasan Pabrik Gula Jatibarang, diharapkan dapat mendongkrak ekonomi 

lokal dan juga dapat mendorong gerakan industrial heritage di dalam negeri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak yang 

membaca, serta berkontribusi untuk penambahan wawasan terhadap obyek studi 

terkait. Penelitian dapat bermanfaat sehubungan dengan: 

 

1. Akademis  

Pengembangan ilmu terhadap industrial heritage indonesia dan ilmu 

arsitektur. Penelitian juga diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk 

penelitian dimasa yang akan datang. 

 

2. Pabrik Gula Jatibarang 

Saran dan ide yang dapat direalisasikan guna merevitalisasi Pabrik Gula 

Jatibarang, untuk dapat berkontribusi secara sosial dan ekonomi pada 

masyarakat sekitar. 

 

3. Masyarakat setempat 

Memberikan ide dan rencana terkait menambah adanya ruang publik untk 

kegiatan sosial dan rekreasi bagi masyarakat Jatibarang dan sekitarnya. 

Diharapkan pula dengan adanya rekomendasi ini, tradisi masyarakat dapat terus 

berjalan dalam lingkup ruang publik. 
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4. Pemerintah 

Memberikan masukan serta desakan untuk dapat turun tangan mengelola 

peninggalan bersejarah arsitektural yang dimiliki oleh Indonesia.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama, penulis menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang 

permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai melalui, masalah yang dihadapi, 

tujuan penelitian serta manfaat penelitian, serta sistematika penulisan riset. 

 

BAB II KAJIAN TEORI 

Dalam bab kedua, penulis menjelaskan teori mengenai topik yaitu Industrial 

heritage, ruang public, serta teori teori terkait pendekatan adaptive reuse yang akan 

diterapkan kedalam proyek, dijelaskan berdasarkan kajian literatur. 

 

BAB III PROSES PENELITIAN 

Dalam bab ketiga, penulisan berisi tentang data terkait obyek penelitian yang 

spesifik, serta data data lain yang penting didalam proses penelitian. Data yang ada 

kemudian diolah guna menentukan konsep perancangan. 

 

BAB IV PROSES PERANCANGAN 

Dalam bab keempat, penulisan berisi tentang perancangan proyek berdasarkan 

konsep yang telah ditentukan sebelumnya, serta pemecahan permasalahan secara 

rinci. 

 

BAB V KESIMPULAN 

Dalam bab kelima, penulis menyimpulkan secara garis besar semua pembahasan 

dan hasil perancangan yang telah diteliti, serta memberi saran terkait subjek yang 

di studi.   


