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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia tidak lepas dari masa 

kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Sistem perkebunan ala Cultuurstelsel1 

di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pada zaman tersebut, 

terutama pada sektor perkebunan (Goor, 1986). Komoditas kopi merupakan 

komoditas utama selain rempah dalam perdagangan internasional. Pada tahun 1938 

di area Hindia Belanda terdapat sekitar 2.500.000 hektare tanah yang dikuasai oleh 

2.400 buah perusahaan perkebunan yang sebagian besar di kuasai oleh beberapa 

perusahaan raksasa atau kartel besar yang mengkoordinir perusahaan-perusahaan 

tersebut (Prof, Ismail, Pembatalan, & Konstitusi, 2012). Beberapa wilayah 

perkebunan tersebut berada di daerah pegunungan aktif. Salah satunya, perkebunan 

Van Dilem yang dimiliki oleh Saudagar belanda yang bernama Meneer Van Willem2 

yang menetap di daerah Trenggalek, Jawa Timur. 

Pabrik Kopi Van Dilem yang mulai berproduksi pada tahun 1930 terletak di 

kecamatan Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur. Jenis kopi yang ditanam 

merupakan jenis robusta3. Tanaman kopi yang ditanam di atas 800 mdpl4 digunakan 

sebagai bahan baku. Proses produksi kopi di Pabrik kopi Van Dilem berbeda dari 

pabrik kopi lainnya. Hal tersebut membuat kopi yang di produksi di Pabrik kopi 

Van Dilem menjadi istimewa atau unik. Mesin pengolahan kopi yang di bangun 

oleh Meneer Van Willem menggunakan tenaga air untuk mengoperasikan mesin 

 
1 Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa merupakan sistem yang dicetuskan oleh 

Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini asal mula 

pembukaan lahan besar-besaran untuk menanam tanaman komoditas seperti kopi, 

tebu, teh dan tarum (nila)(“Cultuurstelsel - Wikipedia bahasa Indonesia, 

ensiklopedia bebas,” n.d.). 
2 Meneer Van Willem merupakan pemilik dari pabrik kopi van dilem. 
3 Robusta adalah salah satu jenis tanaman dengan nama ilmiah Coffea canephora. 

Kopi jenis ini jika di ekstrak akan  menghasilkan rasa yang lebih pahit dari pada 

jenis arabika (Leroy et al., 2006). 
4 Dpl merupakan ketinggian dari permukaan laut. 
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penggiling kopi. Pada jaman itu, pabrik tersebut dapat menghasilkan 50 ton biji 

kopi dalam sehari. Namun, sekarang alat tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Pada 

tahun 2016-2018 pabrik tersebut dikelola oleh pemerintah daerah Trenggalek. Pada 

masa itu, pabrik kopi Van Dilem hanya mengelola hingga menghasilkan Green 

bean yang akan di distribusikan ke tempat lain. Sejak diambil alih oleh DPP 

Bendungan pada tahun 2019 pengolahan kopi tidak hanya berhenti sampai di proses 

pembuatan Green bean5  tetapi dilanjutkan sampai proses penghalusan biji kopi. 

Kini, alat dan bangunan peninggalan produksi pada masa lampau sudah tidak 

berfungsi akibat minimnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan alat 

tersebut. Seiring dengan perkembangan jaman alat tersebut digantikan dengan 

teknologi yang lebih modern dengan skala yang lebih kecil. Peninggalan alat 

pengolahan kopi dapat menjadi revolusi industri di karena kan adanya 

perkembangan jaman. Revolusi industri telah mengubah lanskap dan gaya hidup 

secara mendalam. Perubahan besar – besaran yang dilakukan meliputi 

mengekstraksi bahan baku serta eksploitasi mineral dan produk pertanian demi 

pencapaian yang dapat mengubah cara berpikir,  dan untuk  menghasilkan 

bangunan dengan konstruksi yang kuat dan megah (Falser & Yang, 2001).  

Indonesia memiliki warisan industri dari jaman kolonial Belanda maupun 

peninggalan jaman dahulu yang sekarang sudah terbengkalai. Salah satu cara untuk 

menghidupkan kembali area Industrial heritage tersebut adalah dengan cara 

mengalih fungsikan warisan industri tersebut menjadi objek wisata keluarga 

maupun wisata edukasi. Salah satu contoh bangunan ex-industri yang telah berhasil 

di revitalisasi adalah Pabrik Gula Colomadu di Solo. Kini, pabrik-pabrik tersebut 

telah  menjadi objek wisata edukasi. Pengembangkan wilayah ex-industrial menjadi 

tempat wisata yang memiliki daya tarik yang dapat meningkatkan pandangan 

individu lain terhadap wilayah tersebut dan juga mendorong individu lain untuk 

menghargai tradisi tersebut (Feifan, 2013). 

 
5 Green Bean merupakan biji kopi yang telah dikeringkan dan belum tahap 

pemanggangan (Buzzaneil, 1979) . 
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Industrial Heritage merupakan salah satu bagian penting dari lingkungan dan 

lanskap. Industrial heritage dapat memberikan hubungan yang fisik (tangible) dan 

non-fisik (intangible) terhadap masa lalu kita dan memiliki potensi besar sebagai 

peran penting dalam masa depan kota, kota kecil, juga lingkungan pedesaan (Clark, 

2013). Bangunan bekas industri pada jaman revolusi industri sudah banyak 

ditinggalkan, dan menjadi bangunan tua yang menunggu waktu untuk di hancurkan 

ataupun dirusak. Seperti halnya pada Pabrik Kopi Van Dilem, peninggalan heritage 

ini terintegrasi dengan lanskap sekitar akan tetapi pengelolaan kurang menunjukkan 

kejelasan pola yang menarik untuk memfokuskan pabrik pengolahan sebagai vokal 

poin di kawasan tersebut. 

Industrial Heritage merupakan usaha dalam preservasi bangunan-bangunan 

atau objek-objek bekas industri yang telah ditinggalkan dan telah dicoba untuk 

dihidupkan atau digunakan kembali dengan fungsi yang berbeda. Preservasi yang 

dilakukan dapat meliputi pemugaran bangunan tanpa merusak tampilan luar atau 

pola yang ada, perombakan bagian dalam dengan ruang yang ada, atau merombak 

keseluruhan bangunan. Disisi lain Adaptive Reuse dapat digunakan karena metode 

ini dinilai lebih memikirkan nilai-nilai historis Industrial heritage. Sedangkan 

dalam proses preservasi lanskap sekitar kawasan tersebut di perhatikan beberapa 

elemen dan pola yang harus dipertahankan.   

Menurut UNESCO terdapat beberapa metode untuk dapat mengalih fungsikan 

daerah Industrial heritage. Mereka berpendapat bahwa merevitalisasi bangunan 

warisan sejarah tersebut, dapat dilakukan dengan  memperhatikan faktor – faktor 

yang dapat mempengaruhi perubahan iklim, penerapan sustainable Development 

dan mengikutsertakan komunitas lokal (“Industrial Heritage, Historic Architecture, 

and Today’s Transformations of Cities – EuropeNow,” n.d.). Metode lain yang 

dapat diterapkan dalam site Industrial heritage adalah adaptive reuse/building 

adaptation. Adaptive reuse adalah suatu pendekatan yang mengarah kepada sistem 

lingkungan berkelanjutan, dengan cara mengolah kembali material yang sudah 

terpakai. Apabila metode ini diterapkan dalam proses revitalisasi bangunan 

bersejarah, maka dapat mengurangi atau meminimalisir kerusakan yang terjadi.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa karakteristik dari industrial heritage terintegrasi dengan lanskap ?  

2. Apa elemen-elemen baik secara arsitektur maupun lanskap pada bekas 

pabrik kopi Van Dilem yang mempunyai berpeluang untuk dikembangkan 

sebagai kawasan wisata berbasis industrial heritage ? 

3. Bagaimana metode merevitalisasi kawasan Pabrik Kopi Van Dilem sebagai 

kawasan wisata ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui karakteristik dari industrial heritage yang terintegrasi dengan 

lanskap 

2. Mengetahui elemen–elemen pada bekas pabrik kopi Van Dilem baik secara 

arsitektur maupun lanskap yang mempunyai peluang untuk dikembangkan 

sebagai kawasan wisata berbasis industrial heritage  

3. Mengetahui metode revitalisasi kawasan Pabrik Kopi Van Dilem untuk 

dijadikan kawasan wisata. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang arsitektur, juga sebagai salah satu panduan, khususnya 

dibidang perancangan arsitektur dalam penataan ulang kawasan ex-industri yang 

terintegrasi dengan lanskap. 

1.5 Metode dan Sistematika Penulisan 

1.5.1 Metode Penulisan 

Metode yang digunakan dalam lingkup pembahasan agar tidak 

menyimpang adalah: 

a) Studi Literatur 

Studi literatur adalah pengumpulan informasi yang guna sebagai proses 

perancangan dalam tugas akhir ini didapatkan dari sumber-sumber tertulis, 

seperti buku, jurnal, berita dari internet dan lain-lain. 
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b) Studi Observasi 

Studi observasi adalah pengumpulan data dan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap suatu objek serta melakukan wawancara pada 

narasumber yang tepat dan melakukan pendataan secara sistematis. 

c) Studi komparatif 

Studi yang dilakukan dengan membandingkan objek perancangan yang 

memiliki persamaan. 

1.5.2 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan sebagai acuan dalam pengerjaan perancangan 

ini adalah sebagai berikut; 

BAB I Pendahuluan 

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang berjudul revitalisasi 

kawasan wisata  Pabrik Kopi Van Dilem berbasis Industrial heritage melalui 

pendekatan lanskap. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bagian ini, akan dijelaskan kajian teori mengenai elemen–elemen 

yang dibutuhkan untuk  revitalisasi kawasan industrial heritage dengan 

pendekatan lanskap dimulai dari menjelaskan karakteristik industrial heritage, 

revitalisasi menggunakan metode adaptive reuse dan elemen juga fungsi 

tambahan yang dapat di ikut sertakan dalam kawasan tersebut. 

BAB III Strategi Perancangan 

Pada bagian ini, akan dijabarkan penjelasan mengenai strategi 

perancangan pada Pabrik kopi Van Dilem.  

BAB IV Proses Perancangan 

Pada bagian ini, penulis memaparkan analisis dan  perancangan Pabrik 

Kopi Van Dilem, yang terletak di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Analisis 

yang dilakukan akan diuji dengan hasil analisis yang didapatkan dari kajian 

teori dan studi preseden. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis 

masing-masing elemen pembentuk. Analisis aktivitas yang sudah ada dan 



 

6 
 
 

 

diakhiri dengan kesimpulan dari studi kasus. Sementara perancangan tersebut 

didasari oleh hasil kajian teori dan studi kasus.  Bab ini, dibagi ke dalam 

beberapa bagian, yaitu objek perancangan, konsep perancangan, proses 

perancangan dan hasil perancangan. 

BAB V Kesimpulan 

Pada bagian ini, penulis menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab 

mengenai permasalahan penelitian. 

  


