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Konsep perencanaan dan perancangan penataan kompleks 

benteng van der wijck gombong sebagai wisata 

sejarah dan taman rekreasi 

Disusun Oleh: 

   Taufik Rahmawan 

 I.0204012 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Berisi tentang pengantar proyek penataan, judul dan pengertiannya, persoalan dan 

permasalahan, tujuan, sasaran, batasan, ruang lingkup, serta sistematika pembahasan. 

I.1 Pengertian Judul 

Penataan Kompleks Benteng Van Der Wijck sebagai Wisata Sejarah dan  

Taman Rekreasi 

• Penataaan : suatu kegiatan menata suatu area dengan tujuan lebih  

    baik  tanpa penambahan fungsi  baru di dalamnya 1 

• Kompleks : salah satu lingkup kawasan yang mempunyai luasan  

    lebih  sempit; merupakan bagian dari kawasan 

• Benteng Van der Wijck : salah satu nama benteng stelsel yang   

         pernah  didirikan oleh Belanda di wilayah   

         Kedu Selatan2  

                                                             
1 www.wikipedia.com 
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•  Wisata       : kegiatan dalam rangka mengisi waktu luang; penyegaran 

kembali  badan dan pikiran ; jalan-jalan ke suatu tempat 3 

• Sejarah  : zaman di mana tulisan mulai ditemukan; catatan   

      mengenai kejadian-kejadian dimasa lampau 4 

 

• Taman         : sebagai kebun yang ditanami bunga-bungaan;      tempat         

untuk bersenang-senang; tempat yang  menyenangkan5 

• Rekreasi : penyegaran kembali badan dan pikiran; sesuatu yang               

menggembirakan hati dan menyegarkan seperti      

hiburan; piknik 

Secara keseluruhan Penataan Kompleks Benteng Van der Wijck sebagai Wisata 

Sejarah dan Taman Rekreasi dapat diartikan menata  lingkungan kawasan 

Benteng Van der Wijck Gombong yang berfungsi sebagai tempat wisata 

bersejarah dan taman rekreasi menjadi lebih baik dengan tetap menekankan nilai-

nilai sejarah yang ada di dalamnya. 

I.2 Latar Belakang 

 I.2.1 Umum 

  Perkembangan Pariwisata di Indonesia  

Indonesia adalah salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara yang 

mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber devisa Negara. 

Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand pun 

                                                                                                                                                                                     
2 Sejarah Nasional Yudhistira,1994 
3 Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta, Balai Pustaka, 1995. 
4
 Sejarah Nasional Yudhistira,1994 

5 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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sudah mulai berbenah diri beberapa tahun terakhir ini untuk mendapatkan 

daya tarik wisatawan asing agar berkunjung ke negaranya. Tengok saja 

Malaysia yang yang memproklamirkan slogan Visit Malaysia sebagai 

program pariwisatanya, tidak hanya itu Malaysia juga melakukan 

pembangunan di berbagai sector untuk mendukung program ini. Tiap 

tahunnya Malaysia juga mendaptkan pemasukan tambahan sector 

wisatanya yaitu dari berbagai event sirkuit Sepang Malaysia seperti balap 

mobil F1, A1, Superbike, dan juga ajang MotoGp yang sudah menjadi 

agenda tiap tahunnya. 

Perbandingan terbalik dengan Negara Indonesia yang grafik pariwisatanya 

cenderung berhenti atau mungkin turun drastis. Pasca isu keamanan yang 

melanda Indonesia banyak wisatawan asing yang enggan berkunjung ke 

Indonesia, bahkan Australipun melarang penduduknya untuk berkunjung 

ke Indonesia dengan alasan kondisi keamanan di Negara Indonesia masih 

labil. Banyak turis asing yang kala itu berkunjung ke Bali pun langsung 

pergi meninggalkan Indonesia dengan alasan keamanan. Di saat Negara-

negara tetangga berusaha membangun negaranya, Indonesia justru masih 

bergelut dengan konflik dalam negeri negaranya. Hal ini yang 

mengakibatkan pembangunan terhambat yang mengakibatkan turunnya 

minat pariwisata di Indonesia. Masyarakat Indonesia seakan lupa 

negaranya Indonesia yang dahulu disegani negara-negara tetangganya kini 

justru menjadi pecundang di antara negara-negara itu. Indonesia yang 

dahulu sempat jaya di era 80an kini tinggal sejarah saja, mungkin juga 

sejarah itu telah dilupakan rakyat Indonesia. 

I.2.2 Khusus 

I.2.2.1 Benteng Van der Wijck salah satu aset Sejarah Nasional 
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Benteng Van der Wijck diperkirakan dibangun pada masa perang 

Diponegoro (1825-1830) dengan mengerahkan tenaga rakyat secara paksa. 

Perkiraan ini dikaitkan dengan Petilasan Kyai Giyombong dan Kyai 

Gajahnguling di Gombong yang merupakan tokoh pendukung Pangeran 

Diponegoro di daerah Bagelen (kedu Selatan). Jika kita tarik garis 

penghubung ke masa lampau, kita mengetahui bahwa dalam menghadapi 

ngerak pasukan Diponegoro pada 1827 Belanda menciptakan politik 

Benteng Stelsel, yaitu mendirikan benteng-benteng pertahanan di setiap 

daerah yang berhasil dikuasai untuk mempersempit ruang gerak pasukan 

Diponegoro.  

Berdasarkan peta sejarah tentang pembuatan benteng stelsel, dapat 

diketahui bahwa Belanda mendirikan satu benteng di wilayah Bagelen 

(Kedu Selatan) bagian barat. Satu-satunya benteng yang ada di wilayah 

Kedu Selatan bagian Barat adalah Benteng Van der Wijck. Sehingga dari 

fakta tersebut dapat ditari kesimpulan bahwa benteng Van der Wijck ini 

dibangun pada masa perang Diponegoro sekitar tahun 1827. Nama Van 

der Wijck diambil dari papan nama yang berada di atas pintu gerbang 

utama. Namun sampai saat ini masih simpang siur karena berdasar pada 

dokumentasi museum KTIV di Belanda nama resmi benteng ini adalah 

Fort Cochius atau Benteng Cochius yang diambil dari nama gubernur 

jenderal Belanda yang berkuasa waktu itu. 

Benteng Van der wijck adalah salah satu tempat bersejarah yang ikut 

menyaksikan proses berdirinya negara Indonesia ini. Oleh karena tempat 

ini perlu dilestarikan sebagai salah aset sejarah nasional. 

I.2.2.2 Belum Adanya Peraturan Daerah Tentang Konservasi 

Menurut RTRW kabupaten Kebumen kompleks benteng Van der Wijck 

belum dimasukkan ke dalam suatu daerah konservasi cagar budaya. 
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Memang secara umum benteng ini telah diakui sebagai salah satu situs 

cagar budaya yang ada di Indonesia, namun belum ada peraturan daerah 

yang mengatur tentang pengembangan situs ini ke depan. Menurut dinas 

pariwisata objek wisata benteng ini adalah salah satu tujuan wisata yang 

ramai dikunjungi wisatawan terutama pada hari-hari libur nasional. Jika 

tidak ada peraturan dari penguasa daerah ataupun militer setempat sebagai 

pemilik, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih parah akan situs 

ini jika suatu saat nanti investor sudah tidak mengelola kawasan ini.  

Sementara ini benteng dikelola pihak swasta yang berperan sebagai 

investor. Segala pengembangan dan kelengkapan fasilitas dilakukan oleh 

pihak swasta, akibatnya tidak ada usaha konservasi yang maksimal 

melainkan hanya sebuah komersialisasi kawasan dengan cara membangun 

area rekreasi keluarga di dalam area konservasi cagar budaya. Tidak 

adanya peraturan daerah tentang benteng ini megakibatkan investor bebas 

menggunakan area benteng untuk objek wisata mereka. 

I.2.2.3 Kebutuhan Rekreasi 

Di tengah berbagai pemasalahan yang melanda negeri ini masyarakat 

Indonesia ternyata masih membutuhkan tempat untuk menyegarkan 

pikiran. Banyak tempat yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan 

refreshing para pengunjungnya. Di beberapa kota justru telah dibangun 

taman-taman kota sebagai tempat orang berkumpul dan bermain. 

Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang sibuk yang ingin 

memanfaatkan waktu senggang dengan bersantai dan bersenang-senang 

bersama keluarga. Di kabupaten kebumen sendiri baru akan dibangun 

taman kota seperti ini.  

Tempat yang rekreatif lebih banyak disukai saat ini. Namun tidak hanya 

itu, bagi para orang tua mereka tidak hanya rekreatif tetapi juga mendidik. 
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Di saat liburan tiba, para orang tua mengajak anak-anak mereka berekreasi 

ke tempat wisata sambil mengajarkan berbagai hal kepada anak mereka. 

Tengok saja wahana Taman Impian Jaya Ancol yang selalu dibanjiri 

pengunjung di akhir pekan apalagi di saat liburan sekolah pengunjung 

membludak. Begitu pula dengan masyarakat Kebumen khususnya mereka 

juga memiliki minat rekreasi yang tinggi. 

 

 

 

I.3 Permasalahan dan Persoalan 

 I.3.1 Permasalahan 

Menata kompleks Benteng Van der Wijck sebagai tempat wisata sejarah 

yang didukung dengan taman rekreasi dengan tetap mempertahankan 

nilai-nilai sejarah di dalamnya.  

I.3.2 Persoalan 

• Mengolah kompleks Benteng Van der Wijck menjadi kawasan wisata 

bersejarah yang lebih berkembang dengan tetap mempertahankan aspek-

aspek pelestarian bangunan dan pengupayaan bentuk aslinya. 

• Memadukan bangunan-bangunan bersejarah yang ada dengan bangunan 

baru dan taman rekreasi sebagai sarana pendukung obyek wisata Benteng 

Van der Wijck. 

I.4 Tujuan dan Sasaran 

 I.4.1 Tujuan 
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Mengungkapkan langkah-langkah menata dan merencanakan desain 

kompleks Benteng Van der Wijck sebagai wisata sejarah dan taman 

rekreasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang ada. 

I.4.2 Sasaran 

 Mendapatkan konsep penataan kompleks Benteng Van der Wijck sebagai 

wisata sejarah dan taman rekreasi yang berupa pendekatan : 

1. Konsep perwujudan penataan kompleks wisata sejarah dan taman rekreasi. 

2. Konsep dasar pelestarian bangunan 

3. Konsep orientasi dan sirkulasi 

4. Konsep tata massa dan lansekap 

5. Konsep pola kegiatan dan tata ruang  

6. Konsep utilitas 

 

I.5 Lingkup dan Batasan Pembahasan 

 I.5.1 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan diorientasikan pada masalah penataan kompeks Benteng Van 

der Wijck dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur khususnya konservasi. 

Pembahasan di luar disiplin ilmu arsitektur akan dibahas sesuai dengan 

kebutuhan. 

I.5.2 Batasan Pembahasan 

• Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas rekreasi dan 

pelestarian sejarah nasional yang memadai sehingga perencanaan pembuatan 

fasilitas tersebut dianggap perlu untuk dibangun. 
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• Masukan berupa literatur , hasil wawancara, dan observasi dianggap   benar 

dan dipertanggungjawabkan. 

• Pembahasan mengenai biaya pembangunan dan tenaga teknis  perawatan 

dianggap tersedia dan tidak menjadi masalah. 

• Lokasi tapak atau lahan terpilih dianggap telah siap untuk dibangun. 

 

 

 

 

I.6. Metodologi 

 I.6.1 Metode Pendataan 

• Data primer 

Data primer didapatkan dengan cara survey langsung di lapangan. Selain 

melakukan pengamatan terhadap  juga dilakukan tanya jawab mengenai 

sejarah dan kondisi Benteng saat ini. Ini dilakukan mengingat kondisi 

arsip perlu dicross check dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Selain 

itu dilakukan wawancara dengan unsur-unsur terkait dengan pengelolaan 

objek Wisata Benteng Van der Wijck. 

• Data sekunder  

Data sekunder didapat dengan melakukan studi literatur mengenai benteng 

dan sejarah. Selain itu juga dilakukan tinjauan terhadap taman rekreasi 

yang lain dan kajian terhadap beberapa teori yang mungkin digunakan 

dalam penataan Kompleks Benteng Van der Wijck. 
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 I.6.2 Metode Pengolahan Data 

Merupakan metode mengolah data yang ada sehingga mempermudah 

pemecahan masalah, dengan cara mengidentifikasi data yang telah 

diperoleh, mengklasifikasi data yang sejenis, menyusun data secara 

sistematis, mengkaitkan data yang satu dengan yang lain untuk menunjang 

pembahasan tentang penataan kompleks Benteng Van der Wijck. 

 I.6.3 Metode Pemecahan Masalah 

• Analisa Kuantitatif, yaitu analisa yang menyangkut perhitungan  pasti, 

misal: besaran ruang. 

• Analisa Kualitatif, yaitu analisa yang tidak menyangkut besaran pasti, 

misal: aspek suasana, psikologis, karakteristik, dan estetika. 

• Sintesa, yaitu langkah pendekatan terhadap hasil analisa yang  berupa   

faktor atau aspek perencanaan dan perancangan, dengan  menggunakan 

pedoman atau standar perencanaan, sehingga menghasilkan konsep 

penataan Benteng Van der Wijck yang sesuai. 

 

I.7. Sistematika Penulisan 

Tahap I    :  Mengungkapkan pengertian judul, latar belakang, permasalahan,   

persoalan, tujuan  dan sasaran, batasan  dan lingkup 

pembahasan,metode pembahasan dan   sistematika pembahasan. 

Tahap II  : Berisi landasan teori sejarah dan arkeologi , taman rekreasi,   

   arsitektur pelestarian  yang digunakan untuk menganalisa   

   permasalahan. 
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Tahap III  :  Berisi tentang tinjauan historis, lokasi dan potensi mengenai  

   Benteng Van der Wijck. 

Tahap IV  :  Mengemukakan analisis pendekatan konsep dasar yang   

   merupakan pemecahan permasalahan dan persoalan yang   

   terdapat di benteng Van der Wijck ini. 

Tahap V  : Merupakan penyusunan konsep perencanaan fisik Benteng   

   Van der Wijck berdasar pada hasil analisis 
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