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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Indonesia memiliki sejarah perdagangan yang panjang sejak zaman kerajaan 

sampai penjajahan VOC Belanda yang berpusat di Batavia/Jakarta. Berpusat di kota 

Batavia karena daerah Banten merupakan salah satu sumber utama penyuplai 

rempah-rempah. Pengaruh dari masa penjajahan VOC saat berada di kekuasaan 

penjajah banyak hal yang berubah seperti sistem pemerintahan, sistem kota, bentuk 

bangunan dan lain lain. Jakarta memiliki cerita saat masih bernama Batavia, kota 

Batavia merupakan tempat vital dalam perdagangan Belanda dan pemerintahan, 

sebuah artefak fisik (Tangible) yang menyimpan cerita bisu akan cara pemikiran 

Belanda saat menduduki Batavia. Gudang Timur/Corn Warehouse/Oostzijdsche 

Pakhuizen merupakan artefak fisik yang masih ada sampai saat ini, bangunan 

peninggalan Belanda yang berada di daerah kota tua ini tidak digunakan lagi dan 

ditinggalkan. Gudang ini dahulunya merupakan tempat strategis di Batavia karena 

berada di dalam tembok benteng pertahanan dekat dengan kota. Saat ini tempat 

berdirinya Gudang Timur masih merupakan tempat strategis yang berada di Jakarta.  

 

Gudang Timur/Corn Warehouse/Oostzijdsche Pakhuizen ini merupakan sebuah 

warisan budaya berupa bangunan yang tersisa di zaman Belanda khususnya di tahun 

1619. Warisan Industri atau Industrial Heritage adalah pendekatan terintegrasi 

pertama untuk penilaian, konservasi, interpretasi, pembiayaan, dan pengelolaan 

warisan budaya industri yang komplek. Gudang Timur ini sudah ditinggalkan dan 

memiliki kondisi yang buruk, sedangkan objek ini dapat dikatakan sebagai warisan 

industri yang harus di pertahankan dengan cara konservasi. Gudang Timur masuk 

kedalam kategori Cagar Budaya tipe B Menurut Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota 

No. 9 Tahun 1999. Konservasi merupakan suatu proses memahami, menjaga, yang 

juga mementingkan pemeliharaan, perbaikan, pengembalian, dan adaptasi terhadap 

aset sejarah untuk memelihara kepentingan kebudayaan. Konservasi merupakan 

salah satu proses pengelolaan
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yang berkelanjutan terhadap perubahan yang dalam prosesnya memperhatikan 

beberapa pendekatan nilai yaitu nilai umur dan kelangkaan, nilai arsitektur, nilai 

artistik, nilai kebudayaan,…(Orbasli, 2007) Menggunakan pendekatan konservasi 

merupakan pilihan yang tepat karena dapat menjaga sejarah yang terkandung dalam 

bangunan tersebut tanpa harus menghilangkan nilai arsitekturnya. 

 

Fungsi Gudang Timur/Corn Warehouse/Oostzijdsche Pakhuizen sejak tahun 

1700an merupakan gudang penyimpanan bahan makanan Militer Belanda dan 

penyimpanan barang dagang dari pelabuhan. Fungsi saat ini masih tetap berada di 

kawasan industri di kota tua Jakarta. Kawasan Gudang Timur dikelilingi oleh 

pabrik tekstil dan hunian untuk pekerja pabrik, selain itu letak Gudang Timur 

berada di bawah Tol Lingkar dalam Jakarta dan perumahan liar di bawah tol untuk 

pekerjaan jasa sewa truk yang tidak memiliki pangkalan jasa. Kawasan Gudang 

Timur tidak bisa dikatakan berkualitas sebagai sebuah ruang kota karena fungsi 

Gudang Timur saat ini sudah tidak relevan, sudah tidak bisa beriringan dengan 

perkembangan zaman dan tidak ada kualitas penting yang dapat membuat kawasan 

ini lebih hidup. Dibutuhkan fungsi baru untuk meningkatkan nilai fungsi dari 

Gudang Timur/Corn Warehouse/Oostzijdsche Pakhuizen dan menghidupkan 

kembali daerah sekitar di area Gudang Timur/Corn Warehouse/Oostzijdsche 

Pakhuizen sehingga dibutuhkan pemugaran dengan menggunakan Adaptive reuse.  

 

Adaptive reuse secara umum yaitu memodifikasi sebuah tempat atau bangunan 

untuk fungsi yang diusulkan atau penggunaan kembali bangunan yang tak terpakai 

yang mengharuskan perubahan fungsi  dan meningkatan performa bangunan 

(Cantell, 2005). Walaupun begitu bangunan tersebut tetap memenuhi keutuhan dan 

keaslian. Sebuah objek konservasi memiliki keutuhan baik dari segi bangunan dan 

identitas, keutuhan ini dapat dilihat dari fisiknya apkah memiliki semua komponen 

struktur bangunannya atau keutuhan dari segi identitas sejarahnya. Keaslian 

komponen struktur dibuktikan dari data-data atau bukti-bukti masa lalu yang 

ditelusuri, keaslian identitas dapat dibuktikan dari sejarah selain itu dari usia yang 

sama dengan rekap dokumen penting. Fungsi baru dari Gudang Timur/Corn 
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Warehouse/Oostzijdsche Pakhuizen harus memikirkan kawasan sekitar walaupun 

memiliki tempat yang strategis dengan berada di dekat pusat kota, kebutuhan 

penting untuk warga di sekitar gudang timur juga harus diperhatikan agar tempat 

tersebut akan menjadi pusat kegiatan yang aktif seperti dengan membuat sebuah 

hunian, selain itu mempertahankan sejarah dari Gudang Timur/Corn 

Warehouse/Oostzijdsche Pakhuizen sebagai identitas asli dari bangunan. Hunian 

dapat meendukung kualitas kota dengan cara menghidupkan sebuah kawasan yang 

kurang hidup menjadi hidup tetapi saat ini dibutuhkannya intervensi ruang-ruang 

lain berupa tempat bekerja dan ruang bersama, jika hanya berupa hunian saja tidak 

dapat memenuhi kebutuhan ruang yang dibutuhkan di era sekarang sehingga 

dibutuhkan sebuah solusi membuat hunian yaitu dengan memperhatikan apakah 

sebuah kawasan tersebut dikategorikan sebagai kawasan hidup atau tidak dengan 

menggunakan penilaian teori Urban Regeneration.  

  

1.2 Rumusan masalah 

Dalam membatasi penelitian skripsi ini, kemudian muncullah beberapa 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apa kriteria dalam merancang sebuah hunian? 

2. Karakteristik bangunan historis apa yang dapat di konservasi? 

3. Bagaimana menerapkan fungsi hunian pada bangunan Gudang 

Timur/Corn Warehouse/Oostzijdsche Pakhuizen  dengan metode 

Adaptive reuse? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

Merujuk dari pertanyaan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pembuatan skripsi ini adalah : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dalam merancang 

sebuah hunian. 

2. Mempelajari karakteristik bangunan historis yang dapat di konservasi. 
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3. Menentukan cara merancang hunian pada bangunan Gudang 

Timur/Corn Warehouse/Oostzijdsche Pakhuizen  dengan metode 

Adaptive reuse. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Merujuk dari tujuan penelitian,manfaat dari pembuatan skripsi ini adalah agar 

pembaca dapat menjadi referensi dalam memahami hunian komunal, bangunan 

konservasi, adaptive reuse, dan urban regeneration. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I berisi tentang latar belakang, batasan masalah, pertanyaan penelitian, 

Penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan topik “Perancangan Hunian 

dengan Strategi Adaptive Reuse pada Gudang Timur Jakarta.”, tujuan 

penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II berisi tentang tinjauan literatur yang berkaitan dengan topik 

“Perancangan Hunian dengan Strategi Adaptive Reuse pada Gudang Timur 

Jakarta.” yaitu teori Urban Regeneration, konservasi, Teori Adaptive reuse, 

studi preseden dengan menggunakan teori yang terkait, perkembangan fungsi 

yang akan dilakukan pada Gudang Timur. 

 

BAB III berisi tentang metodologi dan strategi yang digunakan peneliti dalam 

pengerjaan skripsi yang berisi tentang strategi apa saja yang akan dilakukan 

pada bangunan Gudang Timur untuk bisa diterapkannya fungsi hunian. Strategi 

menggunakan teori Adaptive Reuse, Urban Regeneration dan Karakteristik 

bangunan historis. 

 

BAB IV berisi tentang mendesain bangunan menggunakan penilaian 

Regeneration dengan memberikan fungsi baru berupa hunian yang sesuai 

dengan keadaan pada Gudang Timur di Kota Tua berdasarkan kajian teori dan 
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strategi dalam mendesain seperti yang sudah di paparkan pada Bab II dan Bab 

III. 

 

BAB V berisi tentang kesimpulan tentang menerapkan metode Adaptive Reuse 

dalam konservasi dan bagaimana mendesain sebuah hunian dengan penilaian 

Regeneration pada Gudang Timur di Kota Tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


