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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi seiring berjalannya 

waktu berdampak pada berbagai bidang industri. Akan sulit bagi industri-industri 

yang ingin bertahan jika tidak dapat mengejar dan mengikuti perkembangan 

tersebut, karena semakin lama semakin banyak muncul pesaing-pesaing di bidang 

industri tertentu. Ketika sebuah industri sudah tidak bisa lagi perkembangan yang 

terjadi, maka beberapa kawasan atau bangunan industri tersebut terpaksa harus 

berhenti beroperasi. Fenomena diatas menjadikan kawasan dan bangunan industri 

yang tidak lagi berjalan atau beroperasi dapat disebut sebagai industrial heritage. 

Beberapa kawasan dan bangunan industrial heritage yang terletak di 

tengah kota ketika terabaikan dapat mengurangi kualitas ruang dan aktivitas 

masyarakatnya. Hal ini menyebabkan kawasan tersebut menjadi peninggalan 

industri yang terbengkalai (abandoned) setelah tidak lagi digunakan dan berjalan. 

Industrial heritage tidak hanya dapat dalam bentuk atau wujud fisik (tangible) 

dari peninggalan bangunan dan mesin teknologi, tetapi juga sesuatu yang tidak 

berwujud (intangible) seperti nilai budaya dan sejarah yang tertanam dalam 

kawasan atau bangunan tersebut (Xie, 2015). Terbengkalainya kawasan industri 

yang sudah tidak berproduksi lagi dapat menjadi sebuah masalah bagi suatu 

lingkungan sekitarnya karena sebelumnya kawasan tersebut mungkin merupakan 

salah satu sumber ekonomi dan aktivitas bagi masyarakatnya. Penurunan 

produktivitas suatu industri mengakibatkan adanya penurunan kualitas ruang kota. 

Kawasan ex-industri pada ruang kota dapat terjadi pada berbagai bidang 

industri yang mengalami penurunan dan perkembangan teknologi. Salah satu 

contohnya adalah industri perfilman di Indonesia, yaitu Perum PFN yang terletak 

di Jakarta. Perum PFN merupakan salah satu pencetus industri perfilman di 

Indonesia pertama dan telah melalui beberapa masa periode pemerintahan, yaitu 

dari masa penjajahan dan masih bertahan hingga saat ini. Saat ini, Perum PFN 
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dapat dikatakan sebagai industrial heritage karena sudah tidak aktif beroperasi 

namun memiliki nilai historis dari sejarahnya yang berpotensial. Perum PFN yang 

terletak di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur telah berdiri sejak tahun 1936, yaitu 

sejak zaman penjajahan (Alfian, 2017). Hingga kini Perum PFN masih bertempat 

di lokasi yang sama, namun seiring berjalannya waktu, produksi film oleh Perum 

PFN mulai semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir sehingga 

menyebabkan adanya penurunan produktivitas dan aktivitas yang berjalan dalam 

kompleks tersebut. Akan tetapi, signifikansi Perum PFN mengandung banyak 

nilai dalam sejarah perfilman di Indonesia yang patut untuk diingat.  

Perum PFN merupakan salah satu perusahaan perfilman di Indonesia 

yang berjaya dari zaman penjajahan Belanda, Jepang, dan hingga sekitar tahun 

1992. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terlihat bahwa semakin 

berkurangnya produktivitas perfilman oleh Perum PFN yang terjadi oleh karena 

menurunnya tingkat produktivitas Perum PFN yang disebabkan oleh 

perkembangan teknologi dalam bidang perfilman yang serba digital namun belum 

sepenuhnya diadaptasi oleh Perum PFN. Alasan lain mengenai turunnya kejayaan 

Perum PFN juga dapat dikarenakan oleh kurangnya promosi dan interaksi dengan 

masyarakat karena pada zaman sekarang ini, sehingga semakin banyak muncul 

pesaing yang ikut terjun ke dalam industri perfilman terlebih perusahaan swasta 

yang lebih berhasil dalam mempromosikan karyanya (Pryanka & Nugroho, 2016). 

Menurut data dari Indonesian Film Center, produktivitas Perum PFN dalam 

kurang lebih satu dekade (pada tahun 1980-1992) masih berhasil memproduksi 

sebanyak 10 film atau lebih. Namun, setelah tahun 1992, produktivitas dari Perum 

PFN semakin menurun yang dapat dilihat dari jumlah hasil film yang diproduksi 

selama beberapa tahun terkahir. Film yang baru dirilis dalam 6 tahun terakhir 

berjudul ‘Biji Kopi Indonesia’ pada tahun 2014 dan ‘Kuambil Lagi Hatiku’ pada 

tahun 2019 (PFN, n.d.-b).  

Penurunan kualitas ruang kota yang terjadi karena penurunan 

produktivitas pada Perum PFN merupakan suatu hal yang memprihatinkan 

mengingat sejarah yang telah dilalui Perum PFN di Indonesia. Sejak adanya 

penurunan produksi film dari Perum PFN karena berkembangnya teknologi baru 
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membuat beberapa gedung dalam Perum PFN menjadi terbengkalai dan kosong. 

Perkembangan teknologi secara langsung berpengaruh terhadap proses pembuatan 

film sehingga ruang kebutuhan yang dulu dibutuhkan dalam memproses film 

memiliki perbedaan dengan ruang kebutuhan pada zaman sekarang. Oleh karena 

itu, ruang pada Perum PFN kini menjadi terabaikan karena sudah tidak lagi 

menggunakan teknologi film seluloid untuk menghasilkan sebuah karya film. 

Beberapa bangunan yang kini menjadi terabaikan adalah gedung laboratorium, 

gedung suara, bengkel film, dan lainnya. Bangunan-bangunan tersebut sudah tidak 

lagi digunakan sesuai dengan fungsi awalnya karena perkembangan teknologi dan 

periode vakum yang terjadi dalam Perum PFN dalam durasi yang cukup panjang, 

sehingga banyak bangunan kini dimanfaatkan dengan disewakan untuk kantor 

atau organisasi lain untuk mengisi aktivitas dan kekosongan dalam bangunan.  

Bangunan dalam Perum PFN memiliki potensi karena lokasinya yang 

strategis dan besar lahan yang cukup luas untuk dijadikan wadah bagi komunitas 

film di Indonesia mengingat pada zaman ini, semakin banyak generasi muda yang 

bergabung dalam komunitas film untuk dapat berkarya. Akan tetapi, terdapat 

kekurangan fasilitas dan wadah bagi komunitas film untuk melaksanakan 

aktivitasnya dan kegiatannya untuk berkarya dan berkolaborasi dengan sesama 

penggemar film. Maka itu, untuk mewadahi komunitas film, dapat memanfaatkan 

bangunan Perum PFN yang kini terbengkalai namun berpotensial, dengan 

merevitalisasinya untuk meningkatkan ruang aktivitas komunitas film dan publik 

pada bangunan yang terbengkalai. 

Perum PFN sebagai salah satu pusat industri film yang dimanfaatkan 

untuk mewadahi komunitas film, tidak terlepas dari kebutuhan program ruang 

utamanya, yaitu ruang teater. Ruang teater merupakan salah satu program ruang 

yang belum dimiliki Perum PFN padahal merupakan salah satu fungsi utama yang 

penting untuk dapat menarik dan meningkatkan aktivitas public dalam Perum 

PFN. Saat ini, terdapat beberapa bangunan dalam Perum PFN yang terbengkalai 

namun masih layak, dapat dialihfungsikan untuk dijadikan sebagai program ruang 

untuk komunitas film, namun bangunan eksisting Perum PFN belum ada yang 

dapat dikonversi fungsinya untuk menampung ruang teater karena perbedaan 
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kebutuhan ruangnya. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga nilai sejarah dan 

signfikansi bangunan dalam Perum PFN, diperlukan identifikasi bangunan-

bangunan terbengkalai yang berpotensi untuk direvitalisasi dengan menggunakan 

strategi adaptive reuse untuk mengalihkan atau menambahkan fungsi baru ke 

dalam bangunan eksisting untuk menghidupkan kembali bangunan tersebut. 

Selain itu, juga memenuhi kebutuhan ruang teater sebagai salah satu fasilitas 

utama yang diperlukan guna untuk meningkatkan aktivitas publik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya penurunan produktivitas film oleh Perum PFN, maka dibutuhkan 

fungsi baru melalui penerapan strategi adaptive reuse untuk menghidupkan 

kembali kawasan tersebut. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, maka dapat 

disimpulkan 3 pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa elemen arsitektural pada Perum PFN yang berpeluang untuk 

dipertahankan dan dilestarikan? 

2. Apa kebutuhan ruang untuk aktivitas dan kegiatan dalam komunitas 

film? 

3. Bagaimana merelasikan program ruang yang dibutuhkan oleh 

komunitas film dengan konteks bangunan yang ingin direvitalisasi pada 

kompleks Perum PFN melalui penerapan strategi adaptive reuse? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian mengenai penerapan placemaking dan adaptive reuse terhadap 

gedung Perum PFN, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui elemen arsitektural pada Perum PFN yang berpeluang 

untuk dipertahankan dan dilestarikan. 

2. Mengetahui kebutuhan ruang untuk aktivitas dan kegiatan dalam 

komunitas film. 

3. Mengetahui relasi program yang dibutuhkan oleh komunitas film 

dengan konteks bangunan yang ingin direvitalisasi pada kompleks 

Perum PFN melalui strategi adaptive reuse. 
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1.4 Batasan Penelitian dan Rancangan 

 Subjek pada penelitian merupakan gedung laboratorium dalam Perum 

PFN yang memiliki nilai sejarah mengenai film analog yang cukup signifikan dan 

menarik, serta terdapat elemen arsitektural pada bangunan yang memiliki potensi 

untuk direvitalisasi dengan penerapan strategi adaptive reuse. Selain itu, juga 

akan mengolah lahan atau bangunan sekitar gedung laboratorium jika 

membutuhkan area lebih besar untuk kapasitas program ruang yang disesuaikan 

dengan fungsi yang diusulkan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru 

mengenai komunitas film serta kebutuhan ruang untuk melakukan aktivitas dan 

kegiatannya, serta merelasikannya dengan penerapan strategi adaptive reuse pada 

bangunan untuk merevitalisasi dan menghidupkan kembali kompleks Perum PFN. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab 1 membahas mengenai latar belakang mengenai perkembangan 

teknologi yang menyebabkan munculnya kawasan-kawasan ex-industri (industrial 

heritage) di tengah ruang kota dan berpengaruh pada penurunan kualitas ruang 

kota pada kawasan tersebut. Sebagai contoh adalah Perum PFN yang terletak di 

tengah kota Jakarta Timur dan mengalami penurunan produksi sehingga kini 

terdapat banyak bangunan yang terbengkalai. Kemudian dilanjutkan dengan 

perumusan masalah sebagai batasan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian yang digunakan untuk menjadi pedoman dalam proses 

perancangan. 

Bab 2 membahas literatur mengenai industrial heritage dan cara 

melakukan revitalisasi pada bangunan bersejarah yang berdasarkan oleh kriteria-

kriteria penilaian pada bangunan yang digunakan untuk menerapkan strategi 

adaptive reuse yang dapat digunakan dalam merevitalisasi bangunan. Selain itu, 

juga membahas mengenai program ruang utama yang dibutuhkan dalam 

bangunan. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan literatur yang digunakan 
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dalam mengidentifikasi dua preseden yang dipilih dan dianalisa berdasarkan 

kesimpulan literatur. 

Bab 3 membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari data 

literatur dan narasumber, interview, survey, dan analisis data mengenai komunitas 

film dan kebutuhan ruang untuk melaksanakan aktivitas dan kegiatannya. Selain 

itu juga membahas mengenai sejarah Perum PFN dan analisis tapak dan kondisi 

bangunan-bangunan eksisting Perum PFN yang diidentifikasi kelayakannya untuk 

dapat dipertahankan untuk diadaptasi. 

Bab 4 membahas mengenai konsep desain, penerapan strategi adaptive 

reuse, dan program ruang bangunan serta aktivitas yang dibutuhkan untuk 

mengisi fungsi yang diusulkan pada bangunan untuk diadaptasikan pada 

bangunan eksisting Perum PFN. 

Bab 5 berisi mengenai kesimpulan dari teori dan literatur yang telah 

dipelajari dengan membahas konsep bagaimana fungsi baru dapat diintegrasikan 

pada bangunan eksisting. 


