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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi (Pengertian Judul) 

  Berikut ini akan dijelaskan deskripsi judul Tugas Akhir Studio Konsep 

 Dan Perancangan Arsitektur, yaitu Revitalisasi Benteng Vastenburg Solo 

 (Preseden Keberhasilan Benteng Vredeburg Yogyakarta). Deskripsi 

 dijelaskan dengan menguraikan setiap kata dan didefinisikan kemudian ditarik 

 kesimpulan yang menjadi pengertiannya. Tujuannya adalah agar pembaca 

 memiliki gambaran dan menangkap maksud dari penulis terhadap buku yang 

 telah disusun melalui judul yang tertulis di halaman cover, sebelum membaca 

 di lembaran-lembaran selanjutnya. 

 Revitalisasi : Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

   Tentang Cagar Budaya, revitalisasi adalah kegiatan 

   pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan 

   kembali nilai-nilai penting   Cagar    Budaya    dengan 

   penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan 

   dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya 

   masyarakat. 

 Benteng : Menurut Ensiklopedia Jakarta 2010, benteng adalah  

                                             tempat untuk berlindung atau  bertahan  dari serangan 

   musuh, baik manusia maupun hewan. 

 Vastenburg : Vastenburg  merupakan   nama   benteng  peninggalan 

   Belanda di Kota Solo, Jawa Tengah. 

 Solo : Solo merupakan nama kota di Provinsi Jawa Tengah. 

 Preseden : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 

                                             Preseden merupakan kata benda yang berarti hal yang 
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   telah  terjadi  lebih dahulu  dan  dapat dipakai  sebagai 

   contoh 

 Vredeburg : Nama   benteng   peninggalan   Belanda   di   Kota  

   Yogyakarta. 

 Yogyakarta : Nama kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

  Setelah diuraikan dan didefinisikan di tiap-tiap kata, pengertian judul 

 yaitu Revitalisasi Benteng Vastenburg Solo (Preseden Keberhasilan 

 Benteng Vredeburg Yogyakarta) adalah perencanaan dan perancangan 

 pengembangan Benteng Vastenburg yang merupakan bangunan  

 peninggalan Belanda di Solo, Jawa Tengah, dengan menumbuhkan 

 kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya yang menyesuaikan fungsi ruang 

 baru, dan mencontoh keberhasilan Benteng Vredeburg Yogyakarta yang 

 merupakan bangunan peninggalan Belanda di Yogyakarta, tanpa 

 bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.  

1.2 Latar Belakang 

  Saat ini, terdapat 2 bangunan bersejarah peninggalan penjajah Belanda. 

 Kedua bangunan memiliki persamaan dari segi arsitektur dan perbedaan dari 

 segi pengelolaannya, yaitu Benteng Vastenburg Solo dan Benteng Vredeburg 

 Yogyakarta. 

 1.2.1 Persamaan 

  Persamaan dari segi arsitektur dapat dilihat pada gambar 1.1 dan 1.2 

 terhadap letak lokasi Benteng Vastenburg Solo dan Benteng Vredeburg 

 Yogyakarta, yaitu berada di dekat Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta, 

 tepatnya di dekat alon-alon utara dengan jarak beberapa meter dari 

 perempatan jalan yang merupakan lokasi kedua benteng. Persamaan dari 

 fasad dinding bila dilihat dari atas (lihat gambar 1.3 dan 1.4), maka 

 dinding berbentuk bujur sangkar dengan penonjolan di setiap titik sudut. 

 Ciri khas dari bangunan peninggalan penjajah Belanda yang tersebar di 

 Indonesia, dominan menggunakan lagam kolonial atau indisch, sama 
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Figure 1Gambar 1.1 Lokasii Benteng Vastenburg Solo 

Figure 2Gambar 1.2 Lokasi Benteng Vredeburg Yogyakarta 

 halnya dengan kedua bangunan, yaitu Benteng Vastenburg Solo dan 

 Benteng Vredeburg Yogyakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi Benteng Vastenburg Solo 

(Sumber: map.google.com dan penulis, April 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Lokasi Benteng Vredeburg Yogyakarta 

(Sumber: map.google.com dan penulis, April 2018) 
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Figure 3Gambar 1.3 Tampak atas  Benteng Vastenburg Solo 

Figure 4Gambar Tampak atas Benteng Vredeburg Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 1.3 Tampak atas Benteng Vastenburg Solo 

(Sumber: map.google.com, April 2018) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 1.4 Tampak atas Benteng Vredeburg Yogyakarta 

(Sumber: map.google.com, April 2018) 
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Figure 5Gambar 1.5 Bangunan Benteng Vastenburg Solo sebelum dirobohkan 

Figure 61.6 Bangunan Benteng Vredeburg Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Bangunan Benteng Vastenburg Solo sebelum dirobohkan 

(Sumber: www.google.com, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Bangunan Benteng Vredeburg Yogyakarta 

(Sumber: www.google.com, 2018) 

 1.2.2 Perbedaan 

  Perbedaan akan terlihat mencolok, bangunan Benteng Vastenburg 

 Solo dan Benteng Vredeburg Yogyakarta, bila dilihat dari segi 

 kepengelolaannya, yaitu perawatan dan pemeliharaan serta fungsi 

 bangunan. 
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  Benteng Vastenburg Solo, pintu masuk bangunan  benteng 

 terlihat sepi, karena gerbang pintu ditutup dan dikunci, sehingga 

 pengunjung tidak dapat masuk(lihat gambar 1.7). Benteng Vredeburg 

 Yogyakarta, pintu masuk terlihat ramai pengunjung, karena penggunaan 

 bangunan dialihfungsikan sebagai Museum Sejarah Nasional(lihat 

 gambar 1.8), berbeda dengan Benteng Vastenburg Solo  yang 

 penggunaan bangunan hanya ketika terdapat ajang pentas seni dan 

 budaya, serta kegiatan lainnya, di hari-hari biasa terlihat mati karena 

 tidak adanya penggunaan fungsi bangunan. 

  Saat memperhatikan dari pintu masuk, di dalam Benteng 

 Vastenburg Solo hanya sebuah tanah lapang, namun bila diamati secara 

 cermat akan terlihat terbengkalai, apalagi bila dapat masuk di siang hari, 

 tidak terawat dan tidak terpelihara akan sangat jelas(lihat gambar 1.9), 

 karena terdapat semak-semak belukar dan tanaman liar yang tumbuh 

 dengan subur, sementara itu terdapat tanaman palawija yaitu tanaman 

 jagung dan ketela yang sepertinya sengaja ditaman disana(lihat gambar 

 1.11), apalagi sejumlah kambing hidup dengan bebas di dalam benteng 

 dan dapat dijumpai setiap harinya dengan menengok di gerbang pintu 

 masuk benteng(lihat gambar 1.13), terkadang bila beruntung akan 

 dijumpai para kambing sedang berada di atas dinding benteng. Berbeda 

 dengan Benteng Vredeburg Yogyakarta yang di dalamnya tertata rapi 

 dan bersih, serta rindang karena banyak pepohonan(lihat gambar 1.10), 

 sehingga pengunjung akan terasa nyaman dan betah disana, dapat 

 dibuktikan dari gambar 1.14, terlihat  pengunjung sedang bersantai, 

 duduk dan tiduran di teras benteng. Sementara itu, di dalam bangunan 

 rumah-rumah terdapat pameran objek benda-benda bersejarah, diorama, 

 pemutaran film, dan permainan(lihat gambar 1.12). 
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Figure 7Gambar 1.7 Pintu masuk Benteng Vastenburg Solo 

Figure 8Gambar 1.8 Pintu masuk Benteng Vredeburg Yogyakarta 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.7 Pintup masuk Benteng Vastenburg Solo 

(Sumber: Penulis, Maret 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Pintu masuk Benteng Vredeburg Yogyakarta 

(Sumber: Penulis, Maret 2018) 
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Figure 9Gambar 1.9 Di dalam Benteng Vastenburg Solo 

Figure 10Gambar 1.10 Di dalam Benteng Vredeburg Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9 Di dalam Benteng Vastenburg Solo 

(Sumber: Penulis, Maret 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.10 Di dalam Benteng Vredeburg Yogyakarta 

(Sumber: Penulis, Maret 2018) 
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Figure 11Gambar 1.11 Pertanian palawija di Benteng Vastenburg Solo 

Figure 12Gambar 1.12 Museum di Benteng Vredeburg Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11 Pertanian palawija di Benteng Vastenburg Solo 

(Sumber: Penulis, Maret 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.12 Museum di Benteng Vredeburg Yogyakarta  

(Sumber: Penulis, Maret 2018) 
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Figure 13Gambar 1.13 Benteng Vastenburg Solo sebagai rumah kambing yang nyaman 

Figure 14Gambar 1.14 Sejumlah pengunjung Benteng Vredeburg Yogyakarta sedang 

bersantai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13 Benteng Vastenburg Solo sebagai rumah kambing yang nyaman 

(Sumber: Alfian, Maret 2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.14 Sejumlah pengunjung Benteng Vredeburg Yogyakarta sedang bersantai 

(Sumber: Penulis, Maret 2018) 
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 1.2.3 Kesimpulan 

  Benteng Vastenburg Solo dan Benteng Vredeburg Yogyakarta 

 memiliki perbedaan terhadap kepengelolaannya, terletak pada 

 kepedulian masyarakat di kedua kota, yaitu masyarakat Yogyakarta lebih 

 peduli terhadap bangunan Benteng Vredeburg dari pada masyarakat Solo 

 yang kurang peduli terhadap bangunan Benteng Vastenburg. Padahal 

 kedua bangunan memiliki banyak persamaan, seperti segi arsitektur 

 bangunan, sejarah, dan predikat sebagai bangunan cagar budaya. Padahal 

 dalam UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengatakan 

 bahwa bangunan cagar budaya harus dilestarikan. Persamaan yang 

 terdapat di kedua bangunan seharusnya dapat digunakan sebagai saling 

 belajar terhadap kepengelolaannya, sehingga akan menghapus perbedaan 

 yang ada dan dapat melestarikan kedua bangunan sebagai bangunan 

 cagar budaya. 

 1.2.4 Riset di Benteng Vredeburg Yogyakarta 

  Persamaan dan perbedaan di kedua bangunan, menggerakan 

 penulis untuk melakukan riset dengan objek bangunan Benteng 

 Vredeburg Yogyakarta. Tujuannya adalah belajar keberhasilan dari 

 pengelolaan Benteng Vredeburg Yogyakarta untuk pengelolaan Benteng 

 Vastenburg Solo. Hasil riset adalah sebuah temuan yang dibagi menjadi 

 pengelolaan fisik dan non fisik. Pengelolaan fisik berupa pengelola telah 

 berhasil menciptakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan 

 berkelanjutan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

 Ruang, dan telah melestarikan bangunan cagar budaya sesuai dengan UU 

 No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, serta merawat dan 

 memelihara bangunan sesuai dengan PERMEN PU No. 24/PRT/M/2008 

 Tentang Pedoman dan Pemeliharaan Bangunan Gedung. Pengelolaan 

 non fisik berupa pengelola telah berusaha untuk merawat dan 

 memelihara bangunan sehingga menciptakan suasana yang aman, dan 

 nyaman, produktif dan berkelanjutan. 
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 1.2.5 Revitalisasi Benteng Vastenburg Solo 

  Revitalisasi merupakan  bagian dari usaha   pelestarian   cagar   

 budaya. Definisi Cagar Budaya menurut UU Nomor 11 Tahun  2010   

 Tentang   Cagar   Budaya   adalah  warisan   budaya   yang   bersifat   

 kebendaan berupa  benda,  bangunan, struktur, situs, dan kawasan di 

 darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena 

 memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,   

 agama,   dan/atau   kebudayaan   melalui   proses  penetapan. Benteng 

 Vastenburg yang terbengkalai, penulis berencana untuk  melakukan 

 revitalisasi melalui desain perencannaan dan perancangan arsitektur. 

 Tujuannya adalah menghidupkan kembali Benteng Vastenburg  yang 

 mati, agar penggunaan bangunan dapat dimaksimalkan, hal itu akan 

 menggerakan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan bangunan, 

 sehingga Benteng Vastenburg Solo dapat lestari sesuai dengan UU No. 

 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan menciptakan ruang publik di 

 Kota  Solo yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai 

 dengan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 

  Revitalisasi dilakukan dengan menambah fungsi baru, tanpa 

 menghilangkan ciri khas Benteng Vastenburg Solo sebagai bangunan 

 Cagar Budaya, melainkan bagaimana bangunan tersebut dapat menonjol 

 dan menarik perhatian publik, sehingga keberadaan benteng tidak 

 hilang karena desain perencanaan dan perancangan baru serta tidak 

 menghilangkan nilai-nilai dari bangunan Cagar Budaya. 

 1.2.6 Preseden Keberhasilan Benteng Vredeburg Yogyakarta 

  Acuan dalam perencanaan dan perancangan Revitalisasi Benteng 

 Vastenburg Solo adalah hasil riset di Benteng Vredeburg Yogyakarta. 

 Acuannya bukan tentang bagaimana keberhasilan Benteng Vredeburg 

 Yogyakarta melakukan revitalisasi, tetapi tentang kepengelolaannya, 

 yaitu pengelola yang mengajak masyarakat khususnya masyarakat 

 Yogyakarta untuk ikut mengelola Benteng Vredeburg dan 

 meramaikannya, seperti memperbanyak hubungan dengan komunitas-
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 komunitas dan mengajak untuk ikut menyelenggarakan kegiatan di 

 Benteng Vredeburg, kebebasan masyarakat untuk menyelenggarakan 

 kegiatan dan menggunakannya tanpa biaya dan peraturan, kecuali dalam 

 kegiatannya harus ada hubungannya dengan Benteng Vredeburg, 

 keterbukaan pengelola terhadap saran dan kritikan yang membangun dari 

 masyarakat serta usulan tentang akan dibuat apa Benteng Vredeburg 

 Yogyakarta ke depannya yang sesuai dengan nilai-nilai Cagar Budaya. 

 Hal itu menjadikan Benteng Vredeburg Yogyakarta, tidak hanya milik 

 pengelola, tetapi juga milik masyarakat khususnya masyarakat 

 Yogyakarta. Faktor utama yang membuat Benteng selalu ramai 

 dikunjungi dan produktif, serta berkelanjutan. 

  Acuan revitalisasi tidak mengikuti riset, karena Benteng 

 Vastenburg Solo bangunannya hanya tinggal dinding benteng, 

 sedangkan Benteng Vredeburg Yogyakarta, dulu sebelum 

 dialihfungsikan sebagai museum, bangunan asli masih berdiri dan belum 

 ada yang roboh, hanya terbengkalai, kemudian direvitalisasi dengan cara 

 dilakukan pemugaran. Menurut UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

 Budaya, pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda 

 Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya 

 yang rusak sesuai  dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau 

 teknik pengerjaan  untuk memperpanjang usianya. Pengembalian 

 kondisi fisik bangunan tidak sesuai dengan Benteng Vastenburg Solo. 

  Penggunaan fungsi bangunan sebagai ruang publik, salah satunya 

 adalah museum, mencontoh Benteng Vredeburg Yogyakarta, namun 

 berbeda dengan Museum Sejarah Nasional yang dihadirkannya dengan 

 pameran benda-benda antik yang bernilai sejarah, Benteng 

 Vastenburg Solo yang dimiliki sebagai benda bersejarah hanya bangunan 

 dinding Benteng, maka perencanaan dan perancangan museum yang 

 akan dibuat tidak tentang pameran benda bersejarah, melainkan sesuatu 

 yang informatif, atraktif, berhubungan dengan sejarah dan diminati oleh 
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 kalangan dari yang muda hingga tua, serta mengikuti perkembangan 

 zaman. Menghadirkan museum yang inovatif yang membuat pengunjung 

 tidak mudah bosan, tetapi menyenangkan dan berkesan, sehingga 

 pengunjung tidak hanya datang satu kali, tetapi berkali-kali, bahkan 

 mengajak keluarga, atau teman, beramai-ramai berkunjung ke museum. 

 Sementara itu, dinding benteng dalam perencanaan dan perancangannya, 

 harus terlihat menonjol dan menarik perhatian khalayak ramai, selain 

 sebagai Bangunan Cagar Budaya, juga sebagai objek yang dipamerkan 

 di museum Benteng Vastenburg Solo. 

1.3 Rumusan Masalah 

  Bagaimana perencanaan dan perancangan arsitektur terkait upaya 

 revitalisasi Benteng Vastenburg Solo? Mengacu pada preseden 

 keberhasilan Benteng Vredeburg Yogyakarta, sehingga menciptakan ruang 

 kota yang aman, nyaman, produktif dan  berkelanjutan bagi masyarakat 

 Surakarta? 

1.4 Persoalan 

 1. Apakah fungsi  yang   sesuai   untuk   Benteng   Vastenburg   Solo dalam 

  perencanaan dan perancangan arsitektur terkait upaya revitalisasi Benteng  

            Vastenburg Solo? Mengacu pada preseden keberhasilan Benteng Vredeburg 

  Yogyakarta, sehingga   menciptakan   ruang   kota   yang   aman,   nyaman, 

       produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat Surakarta? 

 2. Apakah kebutuhan ruang yang sesuai untuk Benteng Vastenburg Solo dalam 

      perencanaan dan perancangan arsitektur terkait upaya revitalisasi Benteng  

            Vastenburg Solo? Mengacu pada preseden keberhasilan Benteng Vredeburg 

  Yogyakarta, sehingga   menciptakan   ruang   kota   yang   aman,   nyaman, 

   produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat Surakarta? 

 3. Apakah  teknologi  yang  sesuai  untuk Benteng   Vastenburg  Solo   dalam 

     perencanaan dan perancangan arsitektur terkait upaya revitalisasi Benteng  

            Vastenburg Solo? Mengacu pada preseden keberhasilan Benteng Vredeburg 
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  Yogyakarta, sehingga   menciptakan   ruang   kota  yang   aman,   nyaman, 

   produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat Surakarta? 

 4. Apakah  estetika   yang  sesuai   untuk  Benteng  Vastenburg  Solo   dalam       

  perencanaan dan perancangan arsitektur terkait upaya revitalisasi Benteng  

            Vastenburg Solo? Mengacu pada preseden keberhasilan Benteng Vredeburg 

  Yogyakarta, sehingga   menciptakan   ruang   kota   yang   aman,   nyaman, 

   produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat Surakarta? 

 5. Apakah tata masa yang sesuai untuk   Benteng   Vastenburg   Solo   dalam    

   perencanaan dan perancangan arsitektur terkait upaya revitalisasi Benteng  

            Vastenburg Solo? Mengacu pada preseden keberhasilan Benteng Vredeburg 

  Yogyakarta, sehingga   menciptakan   ruang   kota   yang   aman,   nyaman, 

   produktif dan berkelanjutan? 

1.5 Tujuan 

  Perencanaan dan perancangan arsitektur terkait upaya revitalisasi 

 Benteng Vastenburg Solo. Mengacu pada preseden keberhasilan Benteng 

 Vredeburg Yogyakarta, sehingga menciptakan ruang kota yang aman, nyaman, 

 produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat Surakarta. 

1.6 Sasaran 

  Merencanakan dan merancang arsitektur terkait upaya revitalisasi 

 Benteng Vastenburg Solo. Mengacu pada preseden keberhasilan Benteng 

 Vredeburg Yogyakarta, sehingga menciptakan ruang kota yang aman, nyaman, 

 produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat Surakarta. 

1.7 Lingkup dan Batasan Pembahasan 

  Lingkup pembahasan dalam merencanakan dan merancang arsitektur 

 adalah terkait upaya revitalisasi Benteng Vastenburg Solo. Mengacu pada 

 preseden keberhasilan Benteng Vredeburg Yogyakarta, sehingga menciptakan 

 ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat 

 Surakarta. 



16 

 

  Batasan Pembahasan dalam merencanakan dan merancang arsitektur 

 adalah terkait upaya revitalisasi Benteng Vastenburg Solo. Mengacu pada 

 preseden keberhasilan Benteng Vredeburg Yogyakarta, sehingga menciptakan 

 ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat 

 Surakarta. 

1.8 Metode Pembahasan 

 1.8.1 Metode Deskriptif 

  Metode deskriptif adalah metode pengumpulan data dengan cara 

 melakukan observasi, survei, dan pencarian literatur. Observasi ke objek 

 perencanaan dan perancangan arsitektur atau objek acuan, dengan 

 melakukan pengamatan. Survei dengan pihak yang mengetahui tentang 

 objek perencanaan dan perancangan arsitektur atau objek acuan dan 

 bersedia dilakukan wawancara. Pencarian literatur di internet, berupa 

 jurnal penelitian, skripsi, tugas akhir, buku, dan artikel yang jelas 

 sumbernya, serta terdapat kaitannya dengan perencanaan dan 

 perancangan arsitektur. 

 1.8.2 Metode Analisa 

  Data yang terkumpul, kemudian dilakukan analisa yang hasilnya 

 digunakan untuk perencanaan dan perancangan arsitektur terkait 

 revitalisasi Benteng Vastenburg Solo dengan acuannya adalah hasil riset 

 keberhasilan Benteng Vredeburg Yogyakarta. 

1.9 Sistematika Penulisan 

 a. Bab 1 Pendahuluan 

  Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang alasan judul diangkat dalam 

 Tugas Akhir Studio Konsep Dan Perancangan Arsitektur meliputi deskripsi 

 (pengertian judul), latar belakang, rumusan masalah, persoalan, tujuan, 

 sasaran, lingkup dan batas pembahasan, metode pembahasan dan 

 sistematika penulisan. 
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 b. Bab II Tinjauan Pustaka 

  Bab II Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang teori dan dasar, serta 

 penelitian, hasil pengumpulan data berupa literasi yang dibutuhkan untuk 

 perencanaan dan perancangan terkait upaya revitalisasi Benteng Vastenburg 

 Solo. 

 c. Bab III Gambaran Umum Lokasi Dan Perencanaan  

  Bab III Gambaran Umum Lokasi Dan Perencanaan menjelaskan 

 tentang lokasi, data fisik, dan non fisik, serta perencanaan dan perancangan 

 terkait upaya revitalisasi Benteng Vastenburg Solo. 

 d. Bab IV Analisis Pendekatan Dan Konsep Perencanaan Dan Perancangan 

  Bab IV Analisis Pendekatan Dan Konsep Perencanaan Dan 

 Perancangan menjelaskan tentang analisa dan konsep terkait upaya 

 revitalisasi Benteng Vastenburg Solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


