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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu fenomena pelestarian bangunan ex-industri khususnya bangunan 

industri yang memiliki nilai kesejarahan dapat dilihat pada industrial 

heritage.Industrial heritage ini dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang meliputi 

beragam objek, struktur, lansekap, tempat-tempat bersejarah, identitas dan tradisi 

serta budaya (Oevermann, 2018). Tidak hanya itu, industrial heritage juga 

menceritakan tentang kota, lingkungan dan transformasi yang dialami oleh suatu 

tempat. Umumnya tempat atau bangunan industri yang diolah seperti pabrik, 

pertambangan dan juga  lansekap perkebunan. Industrial heritage pertama kali 

muncul pada tahun 1750 dan terus berkembang. Pada awalnya, fokus utama 

industrial heritage adalah untuk negara industri, saat perang dunia pertama 

fenomena ini berperan pada banyak negara yang bukan negara industri dan mulai 

berevolusi pada tahun 1914 (Historic England, n.d.). Memperindah, memperkuat 

struktur dan mereparasi bagian bangunan yang sudah rusak juga merupakan 

bagian dari gerakan industrial heritage.Hal ini dilakukan agar bangunan menjadi 

hidup kembali serta layak digunakan dan dapat beroperasi dengan baik, selain itu 

agar bangunan tersebut nyaman dipandang dan membuat daya tarik bagi siapa saja 

yang melewatinya. 

Mengubah fungsi lama bangunan di masa lalu menjadi fungsi yang baru dapat 

dikatakan sebagai fenomena industrial heritage, akan tetapi harus dipastikan 

bahwa fungsi baru yang ditentukan dapat membuat bangunan tersebut aktif dan 

juga kembali menjadi hidup. Pada umumnya, hasil fungsi baru dari industrial 

heritage ini merupakan tempat wisata bagi para turis ataupun lokal. “tourism of 

industrial heritage” (Edvards & Llurdes,1996; Jansen-Verbeke, 1997; Mitchneck, 

1998; Hospers, 2002) (Garaca et al., 2014) itulah yang istilah yang dibuat oleh 

para penulis mengenai perubahan fungsi dalam industrial heritage. Ada pula nilai-

nilai yang dimiliki dari fenomena ini, secara tidak langsung industrial heritage 
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mendukung arsitektur yang berkelanjutan (sustainable architecture) yang berarti 

fenomena tersebut merupakan ramah lingkungan.Banyak berbagai pendekatan 

yang dapat dipilih dan digunakan untuk menerapi industrial heritage di bangunan-

bangunan industrial yang sudah tidak digunakan lagi.Salah satu pendekatan yang 

kerap kali digunakan adalah pendekatakan adaptive reuse. 

Pendekatan adaptive reuse ini adalah sebuah proses yang mengubah objek 

yang sudah tidak memiliki nilai dan tidak bisa digunakan lagi menjadi objek yang 

memiliki nilai baru dan memiliki tujuan yang berbeda dari nilai 

sebelumnya.(Austrialian Goverment, 2008). Pendekatan adaptive reuse ini dapat 

dikatakan mengarah terhadap kehidupan yang berkelanjutan (sustainability) 

karena adaptive reuse ini menggunakan gerakan 3R (reuse, reduce, recycle) yang 

berarti bahwa saat mengolah bangunan-bangunan tua, bangunan tua tersebut 

dipakai ulang semaksimal mungkin, seperti material, struktur, partisi dan 

sebagainya digunakan kembali sehingga meminimalisir pemakaian bahan 

bangunan dan material yang baru. Jikalau bagian-bagian yang bangunan yang 

ingin digunakan kembali terlihat kurang layak maka reparasi akan dilakukan ke 

bagian bangunan tersebut. Selain dari itu, desain atau rancangan yang telah 

direncanakan tidak hanya memikirkan jangka waktu yang dekat melainkan 

memikirkan generasi masa depan yang akan datang.  

Adapula hal lain yang harus diperhatikan dalam pendekatan adaptivereuse ini, 

saat menerapkan pendekatan ini dalam suatu objek yang memiliki nilai heritage 

haruslah nilai tersebut terus dipelihara di dalam objek tersebut. Akan tetapi jika 

nilai heritage suatu objek hilang yang disebabkan oleh pendekatan ini maka dapat 

dikatakan bahwa pendekatan adaptive reuse ini gagal. Oleh sebab itu, umumnya 

adaptive reuse ini meminimalisir perubahan yang dibuat di dalam suatu bangunan 

untuk mencegah kehilangan nilai keheritagean dari suatu objek.  

Beberapa kasus industrial heritage sudah dikembangkan di 

Indonesia.Contohnya adalah tempat peristirahatan KM 260 B lebih tepatnya di 

Banjaratma, kabupaten Brebes Jawa Tengah. Tempat tersebut merupakan hasil 

dari industrial heritage yang juga menggunakan pendekatan adaptive reuse, 

bangunan tersebut merupakan bekas dari pabrik gula asal belanda yang sudah 
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berdiri sejak 1908, yang sekarang berfungsi sebagai tempat peristirahatan para 

pengemudi yang melewati jalan tol tersebut, akan tetapi nilai heritage juga tidak 

dihilangkan di bangunan tersebut karena hiasan-hiasang dinding yang dahulunya 

ada di pabrik gula tersebut masih disimpan dan dipajang di tempat peristirahatan 

tersebut untuk mengenang eks pabrik gula dan sekarang menjadi titik foto yang 

kekinian bagu kaum millennial (Prakoso, 2019). Salah satu contoh bangunan yang 

memiliki nilai heritage dan cerita bersejarah namun tidak dirawat atau dilestarikan 

adalah pabrik kina di bandung, tempat tersebut memiliki cerita dan berperan 

cukup penting dalam masa lalu. 

Pabrik kina Kimia Farma yang berada di bandung jalan pajajaran, merupakan 

peninggalan sejak tahun 1896. Pabrik ini dibuat karena dahulu banyak penduduk 

eropa yang tinggal di Batavia dan saat itu juga banyak dari penduduk tersebut 

yang mengalami penyakit malaria, dan saat itu satu-satunya obat yang mampu 

menyembuhi penyakit tersebut adalah obat kina ini. Jadi pabrik tersebut dibuat 

dengan tujuan utama untuk memproduksi obat kina, pada tahun 1958 pengolaan 

pabrik tersebut berada di bawa kendali badan nasional belanda dan pada tahun 

1971 pabrik tersebut dipakai untuk obat untuk PT kimia farma. Sekarang pabrik 

tersebut disebut sebagai pabrik kina kimia farma, namun pabrik tersebut tidak 

beroperasi membuat obat kina sejak dari tahun 2016 karena banyak keluhan dari 

warga sehingga pabrik tersebut pindah lokasi ke bandung timur, sehingga 

sekarang sebagian dari banguna pabrik tersebut digunakan sebagai gudang obat 

dan tempat proses pengemasan dan pembuatan obat. Barang-barang eks pabrik 

kina tersebut masih disimpan seperti mesin giling kulit kina dan ekstraktor untuk 

kulit kina, namun alat-alat proses yang memiliki nilai jual sudah dijual untuk 

modal pembuatan pabrik baru PT kimia Farma. 

Pabrik kina di bandung memiliki potensi yang cukup baik untuk diolah untuk 

topik industrial heritage ini, karena pabrik ini memiliki cerita yang sangat baik 

selain ini pabrik ini memiliki nilai sejarah dan berperan penting untuk di daerah 

bandung. Oleh karena itu site yang dipilih untuk tugas desain berbasis riset ini 

adalah pabrik kina kimia farma yang terletak di bandung dan pendekatan yang 

akan digunakan diantara lain pendekatan adaptive reuse karena bangunan pabrik 
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tersebut masih berdiri sendiri dan sangat disayangkan jikalau bangunan tersebut 

dihancurkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan yang sudah dibahas dalam latar belakang, dibuatlah rumusan 

masalah yang telah dibentuk dalam beberapa pertanyaan mengenai topik yang 

sedang dibahas. Pertanyaannya diantara lain : 

1. Apa saja elemen yang dimiliki oleh pabrik kina Bandung yang dapat 

dipertahankan sebagai sebuah industrial heritage? 

2. Bagaimana menerapkan fungsi baru untuk menghidupkan kembali 

industrial heritage ex-pabrik kina Bandung? 

3. Bagaimana strategi adaptive reuse dapat membuat pabrik kina Bandung 

menjadi tempat yang layak dipakai untuk fungsi yang telah ditentukan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini diantara lain:  

1. Agar pembaca lebih dan orang awam mengenal dan mengerti industrial 

heritage dan karakteristik yang dimiliki olehnya. 

2. Mengetahui nilai-nilai heritage yang dimiliki oleh pabrik kina bandung  

3. Mengerti cara-cara adaptive reuse dapat mengubah fungsi pabrik kina 

yang lama menjadi baru yang dapat menceritakan nilai dan sejarah yang 

dimiliki oleh pabrik tersebut 

1.4 Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya mencangkup bangunan pabrik yang memiliki kaitan 

dengan kegiatan produksi obat kina di masa lalu atau yang disebut dengan pabrik 

ex-kina, pemilihan ini dilakukan karena nilai heritage dari kawasan tersebut hanya 

dimiliki oleh pabrik ex-kina tersebut, sedangkan bangunan lain yang ada di 

kawasan tersebut merupakan bangunan tambahan yang didirikan untuk keperluan 

dari PT Kimia Farma.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantara lain agar pembaca dapat mengerti dan 

mengenal apa yang dimaksud dengan industrial heritage dan juga karakteristik 

yang dimiliki olehnya. Selain itu diharapkan agar setelah membaca penelitian ini, 

para pembaca dapat membedakan bangunan yang memiliki nilai heritage dengan 

yang tidak punya. Selain itu agar pembaca dapat mengetahui cara menerapi 

pendekatan adaptive reuse terhadap bangunan industri yang sudah tidak lagi aktif. 

Penelitian ini juga akan menerapkan pendekatan adaptive reuse ini terhadap 

bangunan industri pabrik kina agar pembaca dapat lebih mengerti apa saja yang 

dilakukan pendekatan tersebut dan mencapai nilai industrial heritage.  

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab I ini akan berisi tentang latar belakang mengenai industrial heritage 

dan pendekatan adaptive reuse, dan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sesuai 

dengan topic yang sedang dibahas. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini juga 

tertera di bab I ini. 

Bab II KAJIAN TEORI 

Bab II berisi mengenai kajian teori dan penelitian yang sudah dilakukan 

oleh para penulis-penulis buku mengenai adaptive reuse dan industrial heritage. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab III, bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk melengkapi 

data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. lalu hasil data yang di dapat dari 

site visit yang dilakukan terhadap pabrik kina serta sejarah 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Bab IV berisi konsep yang akan diterapi terhadap fase desain yang akan 

dilakukan terhadap pabrik kina bandung dan metode yang akan diterapkan dalam 

proses adaptasi bangunan pabarik kina ini. 

Bab V Kesimpulan 
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Bab V berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari seluruh hasil 

penilitian yang telah dilakukan dalam desain berbasis riset ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


