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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Sejarah memiliki peran penting dalam membangun identitas seorang individu dan tempat. 

Sejarah dapat dimengerti sebagai momen maupun kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu. 

Ingatan akan masa lalu atau momen yang dimiliki setiap individu disebut sebagai memori, 

yang merupakan kesadaran akan pengalaman masa lampau yang hidup kembali. Memori 

membawa tanggung jawab besar dalam proses pembentukan diri masing- masing individu. 

Seperti disaat melewati sebuah area lama yang dipenuhi oleh bangunan bekas peninggalan 

Belanda, tentu hal ini membuat orang teringat akan masa kolonial. Suasana yang dirasakan 

mendorong orang untuk mengingat akan keunikan dari masa tersebut baik dalam segi 

arsitektur maupun kehidupan sosial. Suasana tersebut berperan penting dalam menciptakan 

memori seseorang akan suatu objek atau momen tertentu dalam sejarah.  

 

Arsitektur adalah sebuah media yang menghubungkan antar ruang, tempat dan memori dari 

masa lalu, sekarang dan masa depan. Seperti yang dikatakan Marc Treib , “Architecture is 

essentially an art form of reconciliation and mediation and in addition to settling us in 

space and place, landscapes and buildings articulate our experiences of duration and time 

between the polarities of past and future.” ( Treib, 2009: 17)  

Sebuah objek arsitektur atau tempat harus dapat bertahan seiring dengan berjalannya 

waktu, sesuatu yang terpakai dan memiliki fungsi dimasa lampau belum tentu memiliki 

peran dimasa yang akan datang. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan 

zaman, sebagian besar objek arsitektur berupa bangunan cagar budaya tidak dilestarikan 

dan dikelola dengan baik. Sehingga terdapat banyak bangunan bersejarah yang rusak dan 

hancur dikarenakan lapuk. Bangunan menjadi terbengkalai juga dikarenakan fungsi 

bangunan tidak bertahan dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Konservasi 

adalah pendekatan yang banyak dipakai dalam menanggani kasus seperti ini. Tidak 

berhenti sampai memelihara bangunan secara fisik, namun juga fungsi bangunan harus 

disesuaikan dengan penerapan Adaptive Reuse. Diambil dari kata dasar adaptation. 

Menurut James Douglas, adaptasi berarti segala macam pekerjaan terhadap suatu bangunan 
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untuk mengubah kapasitas, fungsi atau performanya. Adaptasi juga dapat diartikan sebagai 

proses modifikasi sebuah tempat agar fungsional, dan tetap mempertahankan nilai- nilai 

budayanya. 

 

Dengan menerapkan adaptive reuse, individu dapat mengingat kembali memori akan 

suasana yang pernah terjadi sebelumnya. Bisa dilakukan dengan penambahan kontruksi 

dan desain baru untuk menopang berdirinya bangunan yang sudah lama. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan utama agar individu dapat mengenal budaya dan sejarah tempat atau objek 

tersebut, namun dengan penyesuaian akan aktivitas yang banyak dilakukan saat ini. 

Sherban Cantacuzino yang merupakan salah satu penulis pertama yang menjelaskan 

adaptive reuse mengatakan bahwa; karena struktur suatu bangunan bisa bertahan lebih 

lama dibandingkan fungsi bangunan tersebut, bangunan sering kali diadaptasikan dengan 

fungsi baru. Hal ini yang menyebabkan generasi- generasi selanjutnya tetap mendapatkan 

sensasi dan suasana berkelanjutan dan stabil dari elemen fisik lingkungan sekitarnya. 

(Plevoets dan Cleempoel, 2019) 

 

Maka dari itu penerapan konservasi dengan mengganti fungsi bangunan sesuai dengan 

kebutuhan komunitas sekitar penting untuk dipelajari lebih lanjut dikarenakan beberapa 

alasan berikut : (Plevoets dan Cleempoel, 2019) 

1. Densitas dan kepadatan area yang tinggi mengurangi kemungkinan dilakukannya 

pembangunan Gedung/ area yang baru. 

2. Semakin luasnya cakupan kriteria untuk konservasi bangunan bersejarah dan 

bertambahnya jumlah dan variasi bangunan juga tapak membuat mustahil untuk 

melakukan konservasi terhadap semua aset. Banyak aset yang terlupakan dan 

hancur dikemudian hari. 

3. Adanya sustainable development yang menolak dan melarang pembongkaran skala 

besar, sehingga diharuskan memakai ulang bangunan/ objek yang sudah ada. 

Penelitian bertujuan mempelajari macam- macam strategi penerapan konservasi pada cagar 

budaya untuk mengembalikan memori dan identitas bangunan etrsebut. Kasus yang 

diambil adalah sebuah bangunan lama yang dulunya merupakan kantor perdagangan milik 

VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang sudah ditinggalkan dalam kondisi tidak 

layak pakai namun tidak diperbolehkan untuk dihancurkan oleh pemerintah Kota Jakarta. 
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Bangunan memiliki posisi yang strategis, yaitu diseberang jembatan Kota Intan dan 

bangunan juga memiliki desain arsitektur kolonial yang kuat. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apa kelebihan strategi adaptive reuse dalam konservasi bangunan cagar budaya? 

2. Kriteria dan tolak ukur  apa yang dilihat dalam penerapan strategi adaptive reuse ? 

3. Bagaimana penerapan strategi adaptive reuse dalam perancangan dan penentuan 

fungsi baru dari bangunan bersejarah khususnya yang berlokasi di kawasan Kota 

Tua Jakarta? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui alasan memilih adaptive reuse sebagai cara untuk konservasi 

bangunan cagar budaya di Jakarta. 

2. Mencari tahu kriteria dan elemen apa saja yang dilihat dan dianalisis dalam 

menerapkan adaptive reuse. 

3. Untuk mengetahui pendekatan desain dan fungsi yang tepat sehingga bangunan 

dapat menjadi aktif dan hidup seiring waktu berjalan juga dampaknya terhadap 

lingkungan sekitar. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Agar dapat mengetahui mengapa adaptive reuse tepat diterapkan dalam konservasi 

bangunan cagar budaya di Jakarta. 

2. Agar dapat mengetahui elemen apa saja yang harus diperhatikan saat menerapkan 

adaptive reuse. 

3. Dapat mengetahui bagaimana menerapkan desain dan fungsi baru yang tepat pada 

bangunan yang akan dikonservasi. 

1.5 Sistematika Penulisan  

      Bab 1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Berisi tentang alasan yang mendukung pemilihan topik penelitian  

1.2 Rumusan Masalah 

Menyajikan pertanyaan- pertanyaan yang melandasi penelitian, berdasarkan 

yang dijabarkan pada latar belakang 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berisi tentang apa yang ingin dicapai dari penelitian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berisi tentang siapa yang akan merasakan dampak dari penelitian, siapa dan apa 

saja yang mendapatkan keuntungan dari penelitian. 

      Bab 2. Landasan Teori       

2.1 Sejarah dan Memori 

Berisi tentang teori dan pengertian mengenai ap aitu sejarah, memori dan 

hubungannya dengan arsitektur. 

2.2 Konservasi Arsitektural 

Berisi tentang teori dan pendapat ahli mengenai konservasi, strategi dan 

pendekatan, manfaat dan kriteria penggolongan bangunan. 

2.3 Adaptive Reuse 

Berisi tentang teori dan pendapat ahli mengenai prinsip yang melatarbelakangi 

adaptive reuse, strategi desain, dan manfaatnya. 

2.4 Studi Jurnal 

Berisi tentang jurnal yang dibuat peneliti lain, yang membahas mengenai 

adaptive reuse dan faktor yang mempengaruhinya. 

2.5 Kesimpulan teori 

Menyajikan rangkuman dari teori yang didapatkan dan hubungan satu dan 

lainnya. 

2.6 Studi Preseden 

Berisi tentang analisis dan observasi bangunan yang berhubungan dengan 

adaptive reuse dan menggunakan faktor memori dalam penerapannya 

 

2.7 Kesimpulan Preseden 

Membahas persamaan analisis preseden dengan teori yang dibahas. 

       Bab 3. Landasan Teori  

3.1 Jenis Penelitian 

Menggolongkan penelitian, menjelaskan mengapa dimasukan ke jenis tertentu 

berdasarkan cara pengumpula data, dan keberlangsungannya penelitian. 

3.2 Tahapan Penelitian 
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Menjelaskan tahap apa saja yang dilakukan dimulai dari mencari data, 

observasi. 

3.3 Deskripsi Umum Kawasan 

Berisi tentang analisis kawasan dimana tapak berada, sejarah kawasan yang 

menjelaskan mengapa kawasan ini signifikan dan dipilih sebagai tapak. 

3.4 Deskripsi Umum Tapak dan Bangunan 

Berisi tentang analisis lokasi tapak dan bangunan yang akan dikonservasi, 

sejarah tapak, kondisi fisik bangunan, tapak terhadap konteks sekitar dan 

penentuan golongan bangunan cagar budaya. 

3.5 Penerapan Strategi Adaptive Reuse yang Tepat 

Analisis strategi apa yang cocok diterapkan ke bangunan berdasarkan 

golongannya dan kondisi fisik bangunan. 

3.6 Fungsi dan Program Bangunan 

Analisis fungsi yang cocok diterapkan di tapak, observasi berupa wawancara 

untuk fungsi penunjang yang cocok. 

        Bab 4. ANALISIS TAPAK DAN KONSEP PERANCANGAN 

         4.1 Analisis Tapak 

Berisi tentang informasi mengenai tapak dan bangunan existing, seperti 

ukuran, batasan, SWOT tapak, sirkulasi, densitas aktivitas dan konteks sekitar. 

         4.2 Konsep Perancangan dan Penentuan Strategi berdasarkan Konsep 

Menjelaskan konsep yang ingin dicapai dan menentukan strategi adaptive 

reuse paling tepat yang bisa diterapkan untuk mewujudkan konsep utama 

perancangan. 

          4.3 Kebutuhan Ruang 

Menjabarkan ruang apa saja yang dibutuhkan berdasarkan fungsi yang akan 

dibuat dan kebutuhan orang sekitar tapak. 

          4.4 Proses Perancangan 

Berisi tentang bentuk dan peletakan massa, juga konsep yang ingin diterapkan 

pada bangunan. Dan adanya implementasi strategi yang terpilih pada 

perancangan bangunan. 
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Bab 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1 Kesimpulan 

       Berisikan penjelasan mengenai rangkuman dari tujuan penelitian, latar  

      Belakang, studi literatur yang dipakai, proses perancangan dan hasil  

      penelitian juga kontribusinya dalam arsitektur. 

5.2 Saran 

      Berisi tentang saran untuk peneliti lain yang ingin meneruskan penelitian  

      dan kekurangan dari penelitian ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


