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REVITALISASI BENTENG VAN DEN BOSCH NGAWI DENGAN 

PENDEKATAN ADAPTIVE REUSE DAN KONSEP INFILL DESIGN 

ABSTRAK 

Indonesia memiliki sejarah dalam perkembangannya mulai dari zaman masusia purba, 

zaman kerajaan, zaman penjajahan, sampai sekarang. Pada zaman-zaman tersebut 

tentunya terdapat sebuah peninggalan yang memiliki cerita dan catatan sejarah disetiap 

masa tersebut memiliki faktor-faktor yang menjadi berkembangnya di kawasan tersebut. 

Suatu kawasan yang memiliki sejarah dalam arsitektur urban yang merupakan dari aset 

sosial budaya yang memberikan hubungan yang erat, antara masa lalu, masa kini, dan 

masa mendatang.Sepeninggal Belanda menjajah Indonesia memiliki peninggalan berupa 

bangunan maupun struktur. Bangunan dan struktur tersebut dapat menceritakan sejarah 

bagaimana Belanda dapat bertahan menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. 

Belanda membangun banyak di setiap daerah benteng di Indonesia sebagai pertahanan 

dan salah satunya benteng pertahanan yang dikenal dengan sebutan Benteng Van Den 

Bosch di daerah Ngawi. Bangunan Benteng yang telah ditinggalkan  lama kelamaan 

terjadi degradasi. Dalam ha ini adanya upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali 

Benteng Van Den Bosch dengan menjadikan pariwisata. Agar menjadi pariwisata 

perlunya revitalisasi Benteng yang telah mengalami degradasi. Kawasan benteng 

pendem yang dilalui dua sungai besar dan diharapkan menjadi wisata kawasan tepian 

air. Dalam proses pengembangan dan revitalisasi benteng diharapkan menjadi pemecah 

masalah dari isu-isu lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam revitalisasi 

Benteng Van Den Bosch dengan pendekatan Adaptive Reuse dengan menambahkan 

fungsi-fungsi baru agar menghidupkan kembali Benteng Van Den Bosch. Dari ruang-

ruang benteng yang ada apabila terjadi penambahan penambahan ruang yang di rasa 

tidak cukup dari bangunan eksisting perlunya adanya penyisipan dari bangunan 

eksiting. 

Kata Kunci: Benteng Van Den Bosch, Revitalisi, Adaptive Reuse, Infill Design. 

 

ABSTRACT 

Indonesia has a history in its development from ancient era, royal period, colonial era, 

until now. In those days there is a relic that has stories and historical records of each 

period that have the factors that have developed in the region. An area in architecture 

is one of the social assets that provides a close bond of connection between the past, the 

present, and the future. After the Dutch colonized Indonesia has a legacy of buildings 

and structures. The buildings and structures can tell the history of how the Dutch can 

survive colonizing Indonesia for 350 years. The Dutch built much in every area of the 

fort in Indonesia as a defense and one of the fortifications in the area of Ngawi known 

as the Van Den Bosch Castle. The castle that has been abandoned over time gradually 

degraded. In this case the government's efforts to revive the Van Den Bosch Castle by 

making tourism.In order to become a tourism need castle revitalisasization who have 

experienced degradation. The area of pendem fortress that traversed two rivers and is 

expected to be a tourist waterfront area. In the process of development and 

revitalization of the castle is expected to be a problem solver of environmental issues 

with sustainable development. In revitalizing the Van Den Bosch Fortress with Adaptive 

Reuse approach by adding new functions to revive the Van Den Bosch Castle. From the 



2 
 

existing castle spaces in the event of the addition of the addition of space that is 

insufficient sense of the existing building the need for insertion of existing buildings. 

Keywords: Van Den Bosch Fortress, Revitalization, Adaptive Reuse, Infill Design. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Posponegoro, (2008) Pada awal kedatangan Belanda di Nusantara 

untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang dipimpin oleh Cournelis De 

Houtman pada tahun 1596 dan pertama kali tiba di Banten. Kemudian Belanda 

mengirim pasukannya kembali yang dipimpin oleh Jacob Van Neck pada tahun 1598. 

Kedatangan Belanda ke Nusantara, dengan misi bertujuan mendapatkan “gold, gospel, 

dan glory” yang telah menjadi tradisi dari praktek imperialisme kuno. 

Sepeninggal Belanda menjajah Indonesia memiliki peninggalan berupa 

bangunan maupun struktur. Bangunan dan struktur tersebut dapat menceritakan sejarah 

bagaimana Belanda dapat bertahan menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. 

Benteng Van Den Bosch yang dikenal dengan Benteng Pendem merupakan salah satu 

bangunan bagian dari peninggalan masa penjajahan Belanda oleh masyarakat dengan 

sebutan Benteng Pendem yang merupakan salah satu peninggalan di Indonesia. 

Berdasarkan infromasi berita online Pikiran Rakyat, (2017) Menteri Pariwisata 

Arief Yahya menyampaikan bahwa, lokasi Ngawi itu tidak terlalu jauh dari Jogja Solo 

Semarang dan jarak dapat ditempuh dari Solo cukup dekat. Kawasan Joglosemar yang 

diharapkan sebagai destinasi sebagai kota pusaka. Seharusnya Pemerintah daerah dapat 

membangun destinasi wisata yang nantinya dapat dipromosikan bersama dengan wisata 

yang berada di Joglosemar. Menurut Hadi (2017) Menteri PUPR Revitalisasi Benteng 

Pendem Ngawi sejalan dengan program kota pusaka dari Direktorat Jendral Penataan 

Ruang PUPR, yang sudah mengalokasikan untuk pengelolaan Lawang Sewu Kota Lama 

di Semarang. 

Revitalisasi dilihat dari berdasarkan tingkat vitalitas yang signifikan pada 

kawasan terbangun, yaitu melalui beberapa seperti matinya aktifitas ekonomi, 

menurunnya kualitas spasial dan fisik bangunan, Buruknya citra kawasan. Dari 

beberapa kriteria mensyaratkan agar revitalisasi Benteng Van Den Bosch mejadikan 

Kabupaten Ngawi sebagai Kota Pusaka sejalan dengan program direktorat jendral 

penataan ruang PUPR .  
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Peraturan PemKab. Ngawi nomor  10 tahun  2011 tentang Rencana tata ruang 

wilayah Kabupaten Ngawi tahun 2010-2030. Kawasan cagar budaya sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 27huruf d dengan, Benteng Van Den Bosch termasuk kawasan 

cagar budaya. Pasal 42 Benteng Van Den Bosch termasuk kawasan pariwisata budaya. 

Program pemerintah dalam merevitalisasi kawasan kolonial dalam rangka 

mewujudkan program Kota Pusaka. Bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai yang 

semakin lama terdegradasi biasanya cendrung ditinggalkan. Sejauh ini pemerintah 

dalam merevitalisasi kawasan kolonial masih memiliki kendala mulai dari kepemilikan, 

perencanaan, dokumentasi, dan operasional. Benteng Pendem yang direncanakan akan 

direvitalisasi telah memiliki perencanaan master plan dalam pengembangannya namun 

sejauh ini baru sedikit upaya yang dilakukan dalam merevitalisasi Benteng Pendem.  

Menurut Totok Sugiharto Staff Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga status 

kepemilikan Benteng Van Den Bosch dimiliki oleh Divisi Infatri Dua Kostrad. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi telah menjalin kerjasama penggunaan aset tanah 

dan bangunan kawasan Benteng Van Den Bosch dengan adanya MOU 

188/3258/404.107/2016 Nomor: MOU.Dir/03/X/2016 terkait revitalisasi Benteng Van 

Den Bosch. Sejauh ini MOU yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Ngawi 

dan Divisi Infanteri Dua Kostrad namun belum sampai berlanjut ke perjanjian 

kerjasama terkait revitalisasi dan operasional. Tahapan-tahapan untuk merevitalisasi 

benteng pendem. 

Program pemerintah dalam rangka merevitalisasi Benteng Van Den Bosch 

sebagai ruang publik perlu adanya kajian yang matang. Karena sejauh ini program 

pemerintah dalam merevitalisasi ruang publik belum mewadahi akan kebutuhan 

kontemporer. Kajian yang diperlukan untuk merevitalisasi Benteng Van Den Bosch 

mengenai kegiatan dan aktivitas yang akan diterapkan pada Benteng Van Den Bosch 

sebagai ruang publik. Kegiatan dan aktifitas tersebut bertujuan untuk menghidupkan 

kembali kawasan Benteng Van Den Bosch. Perencanaan yang dilakukan dengan 

menggunakan konsep adaptive reuse yaitu masukan fungsi-fungsi baru agar dapat hidup 

kembali di wilayah tersebut. Penggunaan konsep adaptive reuse dirasa tepat untuk 

menjawab akan kebutuhan saat ini yang sesuai dengan perkembangan zaman.  

Menurut Adishakti, (2005) dalam meningkatkan rancangan fisik suatu kawasan 

perlunya penambahan desain untuk mewadahi kebutuhan kontemporer. Metode yang 
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bisa dilakukan dengan metode infill desain atau menyisipkan bangunan yang ada 

dengan bangunan baru dengan tanpa merusak tatanan yang ada dan menggunakan 

kaidah-kaidah sebagai bangunan cagar budaya. Metode infill design diharapkan mampu 

menjawab dalam malakukan revitalisasi Benteng Pendem. Pendekatan infill design 

bertujuan menjembatani elemen lama dengan elemen baru dalam kawasan, yakni 

sebagai museum kota. 

Pembangunan bangunan-bangunan baru bermultifungsi ini tentunya sesuai 

dengan kebutuhan masa kini pada lahan atau bangunan di kawasan yang padat dan 

diharapkan dapat menghidupkan kawasan tersebut atau disebut juga sebagai infill 

design.  

Pembangunan yang diharapkan dalam revitalisasi Benteng Van Den Bosch tidak 

hanya dilakukan  perbaikan fisik saja. Namun perlunya aspek lain seperti sosial, budaya, 

dan ekonomi dalam perencanaan wisata berkelanjutan sebagai tujuan wisata 

berkelanjutan dan dalam mewujukan sebagai kota pusaka. Benteng Pendem yang akan 

dijadikan wisata diharapkan mampu menjawab isu permasalahan tersebut perencanaan 

wisata berkelanjutan. 

 Pada saat Belanda menjajah Indonesia jalur transportasi menggunakan jalur 

sungai. Dalam perencanaan wilayah jajahannya Belanda membuat strategi pembuatan 

benteng pertahanannya seperti letaknya yang strategis, dekat dengan pantai, dekat 

dengan sungai, dekat dengan keraton, dekat dengan pemerintahan. Benteng Pendem 

sendiri terletak sangat trategis karena adanya pertemuan pada sisi utara benteng sungai 

Bengawan Solo dan sisi selatan sungai bengawan Madiun sebagai bukti dalam 

membangun kota tepian air. Benteng Pendem kermasuk kawasan tepian air yang 

termasuk kedalam kawasan konservasi dan dalam pengembangannya memiliki potensi 

sebagai wisata kawasan tepian air karena dilalui dua sungai besar. Dalam merespon 

kawasan tepian air perlu adanya ruang publik yang berada di dekat sungai agar 

pengunjung dapat dinikmati masyarakat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan permasalahan yang ada dari hasil latar belakang diketahui bahwa: 

Bagaimana merencanakan Kawasan Wisata Berkelanjutan dan di kawasan tepian air 

Benteng Van Den Bosch dengan pendekatan konsep adaptive reuse dengan konsep infill 

design? 
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1.4 Tujuan 

1. Merencanakan Kawasan Benteng Van Den Bosch melalui pembangunan 

berkelanjutan dan kawasan tepian air. 

2. Merencanakan Kawasan Benteng Van Den Bosch mealui pendekatan adaptive 

reuse. 

3. Merencanakan Kawasan Benteng Van Den Bosch penerapan konsep infill design 

pada bangunan konservasi. 

2. METODE 

Pada metode pembahasan merupakan faktor terpenting merupakan faktor 

terpenting di dalam suatu penelitian. Selain untuk mendapat data yang sesuai dengan 

tujuan penelitian dan dapat mempermudah pengendalian data guna kelancaran 

penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah: 

1. Studi Pustaka dengan melalui literatur yang berisi tentang literatur yang terkait 

dengan topik pembahasan. 

2. Wawancara mengenai fenomena yang terjadi yang terkait dengan topik 

pembahasan. 

3. Pengamatan dengan survei lapangan terkait Benteng Van Den Bosch Ngawi. 

Kawasan  Benteng Van Den Bosch diharapkan menjadi revitalisasi pengembangan 

kota pusaka yang berkelanjutan. Benteng Van Den Bosch sebagai bangunan cagar 

budaya perlunya dilindungi dan dikembangkan dengan upaya pemerintah untuk 

merevitalisasi kawasan Benteng Van Den Bosch. Benteng pendem yang akan di 

revitalisasi kedepannya diharapkan mampu menghidupkan kembali Kawasan yang 

sudah mengalami degradasi dan menjadi destinasi wisata berbasis heritage di Kabupaten 

Ngawi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Konsep pendekatan pembangunan berkelanjutan dan kawasan tepian air 

Dalam menghadapi perubahan iklim konsep berkelanjutan yaitu memenuhi 

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan dimasa yang akan datang. Isu 

keberlanjutan dirasa cukup peting sebagai pemecahan masalah. Aspek keberlanjutan 

dari aspek Lingkungan, fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. 

Menurut Arif, (2017) Aspek-aspek dalam penilaian pembangunan berkelanjutan yaitu: 
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1. Aspek Lingkungan atau Fisik: 

a. Perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan 

b. Penataan tata hijau 

2. Aspek Sosial Budaya 

a. Meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial 

b. Bersinergi dengan budaya lokal 

3. Aspek Ekonomi 

a. Mengatur strategi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar 

b. Adanya peningkatan ekonomi di sekitar kawasan 

Penerapan lingkungan dan fisik yaitu dengan perbaikan ruang hijau dan 

perbaikan fisik bangunan Benteng Van Den Bosch. Pengupayaan kawasan benteng yang 

telah terdegradasi upaya yang dilakukan revitalisasi baik transportasi umum dan 

fasilitas umum. Dari segi sosial budaya Kawasan Benteng pendem dengan menyediakan 

ruang publik seperti amphiteater sebagai ajang promosi budaya. Dari segi ekonomi 

dengan menyediakan art and craft di dalam benteng dengan produk lokal sebagai 

pengembangan Kabupaten Ngawi. 

Strategi Belanda dalam membangun benteng yaitu dibangun dengan berdekatan 

dengan sungai. Benteng Van Den Bosch sendiri dilalui oleh sungai Bengawan Solo dan 

Sungai Bengawan Madiun yang merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai 

wisata kawasan tepian air dengan pengembangan tepian wisata air sebagai ruang publik 

dan konsep dermaga sebagai penyebrangan sungai bengawan madiun. 

3.2. Konsep Adaptive reuse 

Adaptive reuse dilakukan sebagai salah satu alternatif dalam melindungidan 

melestarikan sebuah ruang ataupun bangunan tua yang sudah tidak berfungsi lagi karena 

sudah rusak ataupun karena sudah tidak layaknya utilitas, fungsi, dan struktur 

bangunannya. Dalam konsep ini, bangunan yang sudah tidak layak tersebut dialih 

fungsikan menjadi fungsi baru yang dapat menghasilkan manfaat baik dari keuntungan 

ekonomi, sosial dan budaya. Adaptive reuse ada sebuah kawasan ataupun sebuah 

bangunan tua yang bersejarah dengan kondisi dan fungsi yang sudah tidak optimal 

dirasa sangatlah penting. Sehingga dengan langkah ini ruang ataupun bangunan tua dan 

bersejarah tersebuat dapat tetap ada sebagai bukti sejarah dari peradaban masa lalu 

dengan kondisi fisik yang lebih baik (menarik) dan fungsi yang lebih tepat.  
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Proses penerapan konsep adaptive reuse pada kawasan dan bangunan Benteng 

Van Den Bosch dilakukan dengan memperbaiki dan mengubah kawasan dan bangunan 

tersebut dari segi fisik maupun fungsi yang tepat dari kawasan dan bangunan tersebut 

dan tetap menjaga nilai-nilai sejarah dari sebuah kawasan maupun bangunan tersebut. 

Dari bangunan Benteng Van Den Bosch yang dilindungi perlunya dengan 

menambahkan fungsi baru dan dapat menambah bangunan baru dengan menerapkan 

infill design yang diharapkan mampu menjawab dari pendekatan adaptive reuse. 

Konsep pelestarian dalam merevitalisasi benteng pendem adalah dengan 

adaptasi yaitu menambahkan ataupun mengubah suatu tempat sesuai dengan 

penggunaan yang dapat digabungkan dengan fungsi baru. Di beberapa kompleks 

benteng pendem terdapat beberapa bangunan yang tentunya kondisi dan keadaan 

masing-masing mulai dari estetika, fungsi, dan struktur. 

Tabel 3.1 Konsep pelestarian 

Nama Bangunan Deskripsi 

 
Gambar 3.7 Pintu masuk utama Benteng Pendem 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

Bangunan pintu masuk utama benteng 

selain digunakan sebagai pintu masuk 

bangunan ini dahulu berfungsi sebagai 

pengintai dan tempat mesin untuk pengerek 

jembatan kayu yang dapat mengankat 

jembatan di atas parit benteng. Konsep 

dengan mempertahankan mesin pengangkat 

jembatan kayu. 

 
Gambar 3.9 Pintu masuk Benteng Pendem 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

Facade pada pantu masuk bangunan yang 

memiliki keunikan karena memiliki 

ornamen tahun pembuatan Benteng Pendem 

1839 – 1845 dan memiliki ornamen dan 

bukaan jendela yang khas. Konsep 

mempertahankan ornamen fasade yang 

menjadi Icon dari benteng pendem. 

 
Gambar 3.10 Fasade tampak belakang bangunan 

barak tentara 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

Pada Facade belakang dahulu ketika 

bangunan terdapat atap dak yang ditumpul 

oleh enam pilar tuscan menuju ke kompleks 

Benteng Van Den Bosch. Pada bagian 

belakang dahulu terdapat pula rumah jam 

dan lonceng yang digunakan untuk 

kemiliteran. Kondisi sekarang pada rumah 

untuk tempat menyimpan lonceng telah 

mengalami kerusakan. Dengan 

pengembalian Bentuk Facade akan 

menambah estetika dari bangunan. 
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Gambar 3.11 Fasade depan bangunan kantor 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

Bangunan yang dahulu digunakan sebagai 

bangunan kantor berlantai dua dengan atap 

limasan dan  kondisi pada pilar tuscan yang 

telah rusak. Dalam konsep mengenbalikan 

kembali bentuk bangunan kantor akan tetapi 

dengan menggunakan material baru dak 

konsep struktur tidak membebani pada 

bangunan yang ada. 

 
Gambar 3.12 Fasade tampak depan bangunan 

kantor utama 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

Bangunan ini yang dahulu difungsikan 

sebagai bangunan kantor utama memiliki 

lantai terazo yang berwarna hitam dan 

kuning. Bangunan ini merupakan bangunan 

yang dahulu memiliki pilar tusakan pada 

bagian teras, atap dengan bentuk limasan, 

dan dengan kondisi dinding dengan material 

pasangan batu bata yang sebagaian plasteran 

batu gamping  yang sedikit rusak di berapa 

titik dengan perencanaan mengembalikan 

bentuk bangunan tersebut. 

 
Gambar 3.13 Fasade tampak depan bangunan di 

dalam benteng 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

Bangunan merupakan bangunan 

dengan kondisi rusak terparah karena pada 

bagian atap bangunan ini atapnya sudah 

tidak ada, kerusakan bangunan ini 

diperparah dengan akar pohon besar yang 

merusak bangunan. 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

Konsep yang akan dibuat adalah dengan mempertahankan kondisi yang ada agar 

dapat menceritakan kondisi bangunan sebelum di revitalisasi Benteng Pendem dan 

membuat mambuat jembatan yang agar terkoneksi antar bangunan. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang 

Dilestarikan Pasal 15 dan 16. 

- Rekonstruksi dilakukan melalui upaya untuk membangun kembali keseluruhan atau 

sebagian bangunan gedung cagar budaya yang hilang dengan menggunakan 

konstruksi baru agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu. 

- Konsolidasi dilakukan melalui upaya penguatan bagian bangunan gedung cagar 

budaya yang rusak tanpa membongkar seluruh bangunan untuk mencegah kerusakan 

lebih lanjut. 

- Rehabilitasi dilakukan melalui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung 

cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan 
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cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, 

arsitektur, dan budaya. 

- Restorasi dilakukan melalui upaya untuk mengembalikan kondisi bangunan gedung 

cagar budaya secara akurat sesuai keasliannya dengan cara menghilangkan 

elemen/komponen dan material tambahan, dan/atau mengganti elemen/komponen 

yang hilang agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu. 

- Revitalisasi dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting bangunan 

gedung cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan 

dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. 

- Adaptasi dilakukan melalui upaya pengembangan bangunan gedung cagar budaya 

untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan cara 

melakukan perubahan ter 

- batas yang tidak mengakibatkan penurunan nilai penting atau kerusakan pada bagian 

yang mempunyai nilai penting. 

Tabel 3.2 Konsep pelestarian 

Nama Rekonstruksi Konsolidasi Rehabilitasi Restorasi Revitalisasi Adaptasi 

Pengawasan 

depan 

        

Pengawasan 

Samping 

        

Pintu masuk 

Tanggul 

        

Barak 

Tentara 1 

         

Barak 

Tentara 2 

         

Kantor 

Utama 

        

Kantor 

Umum 

        

Kantor 

Pelayanan 

        

Kamar 

Mandi 

        

Gudang 

Amunisi 

       

Pengawasan 

Samping 

        

Tanggul 

Benteng 

(Bastion) 

         

Parit 

Benteng 

          

Jembatan         

Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 
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3.3. Analisa dan Konsep Makro 

Benteng Van Den Bosch yang terletak di Kabupaten Ngawi provinsi Jawa Timur 

memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bersejarah. Kabupaten ngawi yang 

berdekatan dengan Kota Surakarta yang menjadi bagian dari Joglosemar atau Jogja, 

Solo, Semarang yang telah menjadi bagian Kota Pusaka. Keterkaitan hubungan dengan 

pembangunan berkelanjutan perlunya adanya transportasi publik. Transportasi publik 

yang menghubungkan shelter transportasi kota dengan Benteng Van Den Bosch 

maupun dengan wisata-wisata lain yang berada di Kabupaten Ngawi dengan Benteng 

Van Den Bosch yang dapat mempermudah akses trasportasi untuk wisatawan. 

Penghubungan jaur jalur transportasi bersejarah perlu diupayakan dalam rangka 

membantu infrastruktur Kota. Penghubungan jalur transportasi yang ada di Kabupaten 

Ngawi.  

 

Gambar 3.1 Potensi Wisata di Ngawi 

Sumber: RTRW Kab. Ngawi, 2018 

Konsep makro wisata di Kabupaten Ngawi dengan 

menghubungkan jalur-jalur trasportasi berupa bus 

wisata untuk mendukung program kota pusaka. 

Dengan menghubungkan wisata wisata bersejarah: 

1. Benteng Van Den Bosch 

2. Museum Trinil 

3. Candi Pendem 

4. Arca Banteng 

5. Munumen suryo 

6. Waduk Pondok 

 

3.4 Analisa dan Konsep Kawasan 

3.4.1. Analisa Pencapaian 

Benteng Van Den Bosch memiliki jalur akses keluar masuk 

Analisa Pencapaian site 

a. Dasar pertimbangan 

- Kemudahan untuk keluar masuk kawasan pengunjung maupun operasional. 

- Kemudahan aksesbilitas dan sirkulasi 

b. Kriteria 

- Kemudahan pejalan kaki dengan pedestrian yang mudah dilalui. 
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- Kemudahan untuk sirkulasi bagi pengunjung dan pengelola yang memiliki 

kendaraan pribadi. 

- Kenyamanan dan keamanan sirkulasi. 

- Pembagian zonifikasi yang sesuai dengan kawasan yang ada. 

c. Konsep 

- Pintu masuk dari gerbang utama di desain dengan konsep tiketing kawasan. 

- Jalan lurus dari pintu masuk menuju Benteng  tersebut dengan konsep 

boulevard agar dapat melihat secara lurus pandangan fasade pintu masuk 

benteng. 

- View yang langsung melihat ke bangunan inti benteng pendem. 

- Bagi pengunjung yang membawa kendaraan diarahkan ke tempat parkir. 

 

 

Gambar 3.3 Analisa kawasan 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

 

Tabel 3.3 Konsep kebutuhan ruang 

No Kebutuhan ruang No Kebutuhan ruang 

1. Gerbang dan tiketing kawasan 

dengan konsep kawasan yang 

berbayar dengan pintu tiketing 

kawasan konsep tiketing dibagi 

menjadi dua yaitu tiketing bagi 

pejalan kaki dan tiketing bagi 

wisatawan yang membawa 

kendaraan pribadi. 

10. Kantor Developer penempatan 

gedung pengelola pada bangunan 

eksisting yang sekarang difungsikan 

sebagai rumah tahanan. Penggunaan 

bangunan eksisting di rasa tepat 

untuk memfungsikan bangunan 

kembali. 

2. Penempatan area parkir mobil 

ditempatkan pada posisi sisi timur 

11. Dermaga Kecil 

Dermaga kecil merupakan tempat 
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setelah masuk gerbang agar dapat 

menyediakan kantong parkir yang 

luas dan dihubungkan dengan 

Boulevard menuju ke dalam benteng. 

Penempatan boulevard agar dapat 

melihat kondisi tampak depan bagian 

benteng. 

naik sampan untuk mengitari 

benteng pendem. 

 

3. Penempatan parkir sepeda motor 

ditempatkan pada sisi paling selatan 

agar mempermudah akses keluar 

masuk agar tidak terjadi crowded 

ketika kendaraan keluar. 

12. Masjid 

4. Area parkir bus ditempatkan pada 

sisi selatan karena luas lahan cukup 

untuk menampung bus. 

13. Paint ball merupakan area bermain 

yang berfungsi untuk latihan 

menembak dan difungsikan sebagai 

rute wisata berkuda. 

5. Boulevard yang menuju benteng 

dengan konsep jalan besar sebagai 

ruang publik. 

14. Kandang kuda 

 

6. Display armed merupakan display 

pesawat dan kendaraan tempur 

ketika perjuangan dalam melawan 

Belanda. 

15. Dermaga besar merupakan tempat 

untuk menyebrangi Sungai 

Bengawan Madiun. 

 

7. Taman RTH 16. Wisata air yang memiliki fungsi 

sebagai tempat wisata penempatan 

posisi dekat dengan sungai agar 

seolah-olah kapal sedang berlayar 

dilautan. Dan dilengkapi dengan 

panahan. 

8 Apmhitetater merupakan Meeting 

point sebagai pertanda bagi 

pengunjung untuk penerimaan di 

dalam meeting poin terdapat 

bangunan yang telah rusak yang 

dilindungi untuk dipertahankan. Area 

tersebut digunakan sebagai pentas 

seni dan budaya dengan konsep 

Benteng Pendem sebagai 

Background. 

17. Taman tepian air difungsikan 

sebagai area taman pinggiran sungai 

yang dialalui oleh jogging track. Dan 

juga sebagai panggung terbuka di 

kawasan tepian air. 

 

9 Kawasan benteng   
Sumber: Dokumen pribadi, 2018 
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3.4.2. Analisa View 

 

Gambar 3.4 Analisa View 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 
View terbaik dari arah tanggul mengarah ke luar benteng dan ke dalam benteng. 

Posisi bastion merupakan posisi terbaik untuk melihat view. Dari tanggul benteng 

perlunya menara pandang yang dalam melihat ke area dalam benteng maupun ke area 

kawasan dan dapat pula melihat pertemuan sungai Bengawan Solo dan Bengawan 

Madiun. Pada pertemuan sungai Bengawan Solo dan sungai Bengawan Madiun 

difungsikan sebagai wisata air dengan view yang baik. Konsep wisata air yang dapat 

menambah daya tarik wisatawan. Konsep kapal pada wisata kapal yang dapat 

menceritakan alat transportasi air yang di gunakan pada zaman penjajahan. 

3.4.3. Analisa Tata masa dan Infill Design 

Menurut Mila, (2009) Pengertian Urban Infill adalah kegiatan dengan 

penyisipan bangunan pada lahan kosong di suatu lingkungan yang terdapat karakter 

kuat dan memiliki ciri khas tertentu, misalnya pada suatu kawasan bersejarah. 

Bangunan baru dimasukan ke dalam kategori sebagai bangunan infill adalah suatu 

bangunan baru dengan menyisipkan bangunan baru maupun berdiri sendiri dalam satu 

area atau kompleks dan diapit dengan bangunan yang berada di area sekitarnya yang 

dikarenakan akan kebutuhan fungsi baru. 

Metode kontras dengan mengsumsikan bahwa bangunan sekitar tapak memiliki 

beberapa langgam arsitektural dari beberapa priode dikarenakan perbedaan waktu 

pembangunan yang berbeda sehingga bangunan baru terpisah dengan langgam yang ada 

di sekitarnya. Pendekatan kontras dari sisi gaya menggunakan tampilan modern dengan 
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bentuk sederhana, namun bangunannya jauh berbeda dengan bangunan yang ada di 

sekitarnya. 

Tabel 2.3 Indikator Contrasting 

Elemen Visual contrasting Standar 

Fasad Proporsi bukaan Fasade bangunan lama tidak menjadi 

acuan bangunan baru. 

Material bangunan Material bangunan baru dan berbeda 

dengan bangunan yang ada di sekitarnya. 

Warna Warna berbeda atau kontras dengan 

sekitarnya. 

Massa bangunan Ketinggian 

bangunan 

Ketinggian bangunan lebih tinggi atau 

lebih rendah 50% - 70% dengan 

bangunan yang ada di sekitarnya. 

Garis sepadan 

bangunan 

Tidak Menyesuaikan dengan bangunan 

yang ada di sekitarnya. 

Bentuk massa Bentukan massa yang abstrak dengan 

bentukan figure ground baru yang 

berbeda dengan bangunan sekitar. 
Sumber Mila, 2009 

 

Bangunan Benteng Van Den Bosch yang merupakan bangunan peninggalan 

Belanda yang menggunakan struktur mansory dinding bata sebagai dinding pemikul 

dengan. Melalui pendekatan infill design dari bangunan eksiting yang ada dengan 

melakukan penambahan bangunan baru apabila bangunan lama dengan luasan yang ada 

tidak dapat memenuhi fungsi-fungsi baru. Dari program revitalisasi untuk mewadahi 

kebutuhan kontemporer dengan menerapkan konsep kontras sebagai salah satu jalan 

untuk peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan. Dahulu pernah diceritakan 

bahwa benteng Van Den Bosch Telah di bom oleh tentara sekutu Jepang yang membuat 

sebagian bangunan hancur. Dari serpihan bangunan yang hancur dapat diambil sebagai 

konsep Infill Desain dengan bangunan yang asimetri yang berbeda dari langgam 

arsitektur yang ada di benteng Van Den Bosch. 

Bangunan benteng pemdem merupakan bangunan belanda yang menggunakan 

skruktur mansory yang menggunakan material pasangan batu bata. Pada penerapan 

konsep infill desain bangunan baru tidak boleh ditopang oleh struktur lama. Baiknya 

menggunakan struktrur bangunan itu sendiri karena kita ketahui bangunan lama yang 

menggunakan pasangan batu bata sebagai didinding pemikul cukup rawan 

konstruksinya. 
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Gambar 3.5 Tata Masa 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 
 

3.4.4. Analisa Fasade Bangunan 

Fasade bangunan eksisting yang ada dipertahankan dengan gaya arsitektur 

eropa. Fasade yang telah mengalami kerusakan di kembalikan ke bentuk semula, dan 

apabila terjadi penambahan ruang ataupun fungsi perlunya penambahan dengan 

menerapkan infill design. Dan dari konsep infill design menerapkan kontas agar dapat 

melihat kondisi yang sesuai. 

Eksterior Eksterior 

 

Gambar 3.6 Analisa Fasade Bangunan 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

3.5 Analisa dan Konsep Mikro 

Dari kondisi yang ada di lapangan konsep perencanaan dan perancangan 

Benteng Van Den Bosch perlunya analisa dan pertimbangan dalam merevitalisasi 

Benteng Van Den Bosch. Perlunya pertimbangan zonasi dalam rangka menambahkan 

fungsi-fungsi baru dengan pendekatan yang dilakukan semestinya kontekstual dengan 

kondisi yang dengan bangunan yang terbangun. 

Luas Site : 15ha / 150.000m2 

Koofiseien dasar bangunan pada zona lindung kawasan konservasi 25% 

KDB 150.000 x 25% = 37.500m2 

Luas yang dapat dibangun adalah 37.500m2 
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Dari pemanfaatan luas lahan 15ha Kawasan Benteng Van Den Bosch Ngawi yaitu: 

Tabel 3.4 Konsep pelestarian 

No. Kebutuhan  Luas No. Kebutuhan Luas 

1. Parkir dan teater 

outdoor 

1,5ha 6. Masjid 220 m2 

2. Benteng lantai 

basement 

3.150 m2 7. Paint ball arena 2.500 m2 

3. Benteng lantai satu 4.700 m2 8. Dermaga 300 m2 

4. Benteng lantai dua 5.300 m2 9. K. renang  & panahan  3.000 m2 

5. Kantor developer 200 m2 10. Kandang Kuda 300 m2 
Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

Dasar pertimbangan 

Dalam revitalisasi Benteng Pendem dengan pendekatan konsep adaptive reuse 

dan menerapkan konsep infill design dengan menambahkan fungsi dari bangunan yang 

sudah ditinggali. Fungsi mengikuti bentuk dengan memanfaatkan ruangan ruangan yang 

ada dan menyisipkan bangunan baru tanpa merusak struktur bangunan yang ada. 

Berukut adalah luasan bangunan eksisting benteng pendem: 

Dalam peruntukan kedepannya akan dengan memasukan fungsi-fungsi baru terhadap 

bangunan eksisting. 

Konsep Ruang museum Benteng Van Den Bosc: 

Tabel 3.5 Konsep pelestarian 

No. Konsep Ruang No. Konsep Ruang 

a. Space of Story merupakan ruang 

pameran yang menceritakan tentang 

sejarah proses datangnya Belanda ke 

Indonesia terutama Kabupaten 

Ngawi. 

g. Space of Confuse Merupakan ruang 

yang lorong lorong yang bekelok-

kelok yang membingungkan filosofi 

ini mengibaratkan akibat dari 

penjajahan dimana pada saat masa 

penjajahan rakyat Indonesia dilanda 

kebingungan akibat dari kebijakan 

Pemerintah Belanda dengan Kerja 

paksa, Tanam paksa yang membuat 

bangsa Indonesia sengsara. 

b. Space of Knight yaitu ruang pamer 

yang berisi tentang baju, senjata, 

Transportasi tentara dalam melawan 

penjajah melawan penjajah. 

Kabupaten Ngawi juga memiliki 

pahlawan nasional yaitu Radjiman 

Wedyoningrat yang membatu 

kemerdekaan Republik Indonesia. 

h. Space of Hope dimana ruang yang 

berisi harapan ketika bangsa 

Indonesia berjuang untuk 

kemerdekaan Indonesia. Seperti 

pada saat pidato Bung Karno etika 

Membacakan teks Proklamasi dan 

ketika W.S. Supratman memainkan 

biola melantunkan Lagu Indonesia 

Raya. 

c. Space of Memory yaitu ruang pamer i. Space of Future dimana ruang yang 
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yang berisi tentang diorama dan 

foto-foto kejaian dimasa lalu saat 

bangsa Indonesia di jajah oleh 

belanda 

berisi tentang pesan dan harapan 

para pejuang atau pahlawan 

Indonesia yang berjuang melawan 

penjajah dan ruang dimana rencana 

Urban Development Kab. Ngawi. 

d. Space of fear merupakan ruang 

simulasi dimana terdapat suara 

tembakan, dentuman bom. 

i. Space of Contadiction merupakan 

ruang tambahan berupa bangunan 

baru yang berisi desain yang kontas 

dengan benteng Van Den Bosch. 

e. Space of Sorrow Merupakan ruang 

pamer yang dahulu digunakan 

sebagai ruang penjara untuk 

menyiksa para pejuang Indonesia. 

j. Space of  Show merupakan ruang 

pertunjukan indoor yang berfungsi 

sebagai pertunjukan pentas budaya. 

Ruangan ini memeiliki ruang 

pendeukun sebagai pendukung 

ruang pertunjukan seperti ruang artis 

ruang vvip. 

f. Space of Pray adalah makam tokoh 

pejuang dan penyebar agama islam 

di Ngawi yang dimakamkan di area 

benteng. Dengan konsep sebagai 

ruang yang dimana untuk 

mengingatkan kembali tentang 

pejuang yang rela berkorban demi 

kemerdekaan Indonesia 

  

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

3.6. Analisa Konsep Struktur dan Utilitas 

3.6.1. Struktur 

Pada kondisi bangunan Benteng Van Den Bosch kondisi pada bangunan terdapat 

beberapa banguan yang runtuh dan rusak. Kerusakan tersebut dikarenakan oleh 

bangunan yang telah ditinggalkan dan mengalami degradasi. Kerusakan terjadi 

diantaranya lantai yang rusak, Dinding yang gompal, lumutan, dan bergelombang. Plat 

lantai yang terbuat dari kayu banyak yang runtuh. 

Upaya yang dilakukan pemerintah dengan merekonstruksi bangunan dan 

menggunakan metode yang sesuai pada bangunan konservasi. Paster dinding yang rusak 

dengan cara mengupas plaster kemudian dilakukan pembersihan dengan bantuan 

mekanis kemudian pemberian chemis kemudian di plaster bligon kedap air untuk 

treatment dinding plaster yang rusak. 

Plat lantai kayu banyak yang mulai runtuh karena banyak lantai banyak yang 

runtuh dengan melakukan rekonstruksi. Dengan melakukan rekonstruksi dikarenakan 

dapat membahayakan kontruksi perlu menggunakan material baru dengan beton yang 
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menggunakan prinsip dilatasi agar tidak membebani bangunan eksting yang semakin 

lama berkurang kekuatannya. 

 

Gambar 314 Potongan Benteng Pendem 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 
 Dengan infill design dengan menyisipkan bangunan baru ke bangunan eksisting. 

Konsep bangunan baru harus tidak boleh membebani bangunan eksiting agar tidak 

merusak strukktur bangunan lama. Dengan konsep basement yang menggunakan 

dinding pasangan batu kali agar tidak mengurangi kekuatan tanah terhadap bangunan 

eksisting.  

  
Gambar 3.15 Bored Pile 

Sumber:http://www.trevispa.com/en/Technologies/large-

diameter-bored-piles 

Gambar 3.16 Hubungan dilatasi 

Sumber: Florence, 2008 
 

Pondasi bangunan baru dengan bored pile penggunaan pada pondasi di tujukan 

agar dapat melindungi bangunan lama dari proses konstruksi selama pembangunan. 

Konsep bangunan baru yang harus tidak boleh membebani bangunan lama dengan 

konsep dilatasi. Bangunan baru dan bangunan lama terhubung tanpa saling membebani 

karena bangunan ekstiting dengan sistem struktur pasangan batu bata sebagai dinding 

pemikul atau struktur. Pada Bangunan baru perlunya sistem struktur yang tidak merusak 

sistem struktur yang ada baik sistem struktur bangunan maupun satem struktur tanah. 

3.6.2. Utilitas 

Penggunaan AC pada revitalisasi dengan penggunaan model cassette. Dengan 

konsep penyembunyian pada konsep outdoor unit agar tidak terlihat oleh pengunjung 

dan merusak pandangan bangunan. Dengan penempatn pada lantai tiga yang lebih 

cocok ditempatkan untuk outdoor unit. 
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4. PENUTUP 

Hasil desain yang dikembangkan adalah sebagai berikut : 

(1) Desain revitalisasi kawasan Benteng Van Den Bosch Ngawi dengan 

menerapkan adaptive reuse dan konsep infill design. 

(2) Konsep sustainable development dan wisata tepian air. 

(3) Desain tata massa dan sirkulasi kawasan Benteng Van Den Bosch 

Ngawi. 

(4) Pemanfaatan ruang eksisiting dan meyelipkan bangunan baru dan fungsi 

baru agar tetap hidup dan menjadi daya tarik. 

Penerapan ide desain atau hasil revitalisasi kawasan Benteng Van Den 

Bosch Ngawi dengan menerapkan adaptive reuse dan konsep infill design 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan bangunan konservasi yang 

terbengkalai agar hidup kembali dan tetap survive. Benteng Van Den Bosch 

diharapkan menjadi bagian pengembangan kota pusaka. 
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