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PENATAAN KAWASAN BENTENG VASTENBURG SEBAGAI 

RUANG KREATIF DI SOLO 

 
Abstrak 

Surakarta atau Solo merupakan kota yang kental akan seni dan budaya. Banyak sekali  
event- event seni dan budaya baik lokal maupun internasional yang diadakan setiap 
tahunnya. Selain itu, di kota Solo juga sering diadakan berbagai macam workshop yang 
berhubungan dengan seni dan budaya. Tentunya hal  ini  menarik  minat  wisatawan 
nusantara maupun mancanegara untuk datang dan menyaksikan langsung event-event 
kesenian yang ditampilkan, baik kesenian tradisional maupun kesenian kontemporer 
(kekinian) dan kesenian modern yang memiliki banyak pengaruh budaya barat. Kesenian 
tradisonal dapat kita jumpai karena solo memiliki pengaruh dari budaya Jawa yang masih 
erat dipegang. Kesenian tersebut dapat kita lihat dari seni tari, seni pertunjukan dan seni 
rupa. Namun Solo juga tidak menutup kesenian dari Negara lain untuk ditampilkan di kota 
ini, terutama seni rupa maupun seni pertunjukan yang telah berkembang cukup lama. Di  
kota Solo ada beberapa tempat atau lokasi yang biasanya dijadikan sebagai tempat 
diadakannya event bagi para penggiat kesenian. Dalam kasus nyatanya, menurut pendapat 
yang dikemukakan oleh UNESCO kepada Pemkot Surakarta bahwa kurang adanya tempat 
atau ruang kreatif di kota Solo yang memadahi. Ada sebuah lokasi yang dijadikan sebagai 
fokus penataan untuk ruang kreatif agar dapat memenuhi standar untuk diadakannya event 
ataupun workshop bertaraf internasional, lokasi tersebut adalah Benteng Vasternburg. 

 
 

Kata Kunci : Seni, Ruang Kreatif, Budaya, Ruang Publik. 

 

Abstract 
Surakarta or Solo is a city that is thick with art and culture. Lots of local  and  
international art and cultural events are held annually. In addition, there are often various 
kinds of workshops related to art and culture in Solo. Of course this  attracts  both 
domestic and foreign tourists to come and witness  first hand the art  events  displayed, 
both traditional and contemporary (contemporary) and modern arts that have  many 
western cultural influences. We can find traditional arts because solo has an influence 
from Javanese culture that is still tightly held. We can see the art from  dance, 
performance and visual arts. But Solo also does not close the arts of other countries to be 
displayed in this city, especially art and performing arts which have developed for a long 
time. In the city of Solo there are several places or locations that are usually used as a 
place for holding events for art activists. In the actual case, according to the opinion 
expressed by UNESCO to the City Government of Surakarta that there was a lack of a 
place or creative space in the city of Solo that was adequate. There is a location that is 
used as the focus of structuring for the creative space so that it can meet the standards for 
holding international level events or workshops, the location is Fort Vasternburg. 

 

Keywords: Art, Creative Space, Culture, Public Space. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Surakarta atau Solo  merupakan  kota yang kental akan seni dan budaya. Banyak sekali 

event-event  seni dan  budaya  baik lokal maupun  internasional yang  diadakan  setiap 
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tahunnya. Selain itu, di kota Solo juga sering diadakan berbagai macam  workshop 

yang berhubungan dengan seni dan budaya. Tentunya hal ini menarik  minat 

wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang dan menyaksikan langsung 

event-event kesenian yang ditampilkan, baik kesenian tradisional maupun kesenian 

kontemporer (kekinian) dan kesenian modern yang memiliki banyak pengaruh budaya 

barat. Kesenian tradisonal dapat kita jumpai karena solo memiliki pengaruh dari 

budaya Jawa yang masih erat dipegang. Kesenian tersebut dapat kita lihat dari seni  

tari, seni pertunjukan dan seni rupa. 

Namun Solo juga tidak menutup kesenian dari Negara lain  untuk ditampilkan 

di kota ini, terutama seni rupa maupun seni pertunjukan yang telah berkembang cukup 

lama. Di kota Solo ada beberapa tempat atau lokasi yang biasanya dijadikan sebagai 

tempat diadakannya event bagi para penggiat kesenian. Dalam kasus nyatanya, 

menurut pendapat yang dikemukakan oleh UNESCO kepada Pemkot Surakarta bahwa 

kurang adanya tempat atau ruang kreatif di kota Solo yang memadahi. Ada sebuah 

lokasi yang dijadikan sebagai fokus penataan untuk ruang kreatif agar  dapat 

memenuhi standar untuk diadakannya event ataupun workshop bertaraf internasional, 

lokasi tersebut adalah Benteng Vasternburg. 

Rumusan Masalah: Bagaimana konsep dan perencanaan penataan ulang kawasan 

benteng Vastenburg sebagai ruang kretif di kota Solo agar memadai dan sesuai standar 

internasional dengan mempertahankan keaslian eksisting bangunan dan melestarikan 

bangunan benteng Vastenburg. 

Persoalan: 

a. Apa saja ruang yang diperlukan untuk penataan kawasan benteng Vastenburg 

sebagai ruang kreatif? 

b. Bagaimana tata masa bangunan pada penataan kawasan benteng Vastenburg 

sebagai ruang kreatif? 

c. Apa saja teknologi bangunan yang diperlukan dalam penataan kawasan benteng 

Vastenburg? 

d. Bagaimana estetika bangunan dalam penataan kawasan benteng Vastenburg? 
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2. METODE 

Penataan Kawasan merupakan salah satu upaya rekayasa sosial yang diselenggarakan 

di suatu wilayah dan dilakukan bersamaan dengan upaya menciptakan suatu sistem 

yang komprehensif terkait aktivitas yang berlangsung di kawasan, dengan 

memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Hal ini berarti yang diharapkan dari 

Penataan Kawasan adalah hadirnya suatu tatanan baru yang dapat memberikan 

harapan kualitas kehidupan yang lebih meningkat. Diharapkan proses dan hasil 

penataan kawasan merupakan bagian dari upaya mendidik perilaku warga masyarakat 

sekitar dan juga merupakan pendidikan bagi para pengguna manfaat dari kawasan 

tersebut agar sesuai dengan tujuan Penataan Kawasan. Penataan kawasan dengan 

konsep seperti ini bermaksud untuk: 

a. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat setempat. 

b. Meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. 

c. Mengembangkan kualitas lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Sebelum menyusun Skenario Penataan Kawasan, perlu diketahui prinsip- 

prinsip dasar penataan kawasan, yaitu: 

1. Tujuan 

Penataan Kawasan dilakukan bertujuan untuk: 

- Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat setempat. 

- Meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. 

- Mengembangkan kualitas lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. 

2. Lingkup 

Lingkup Penataan Kawasan meliputi: 

- Pola sistem sosial. 

- Mengembangan ekonomi masyarakat. 

- Penanganan lingkungan. 

3. Syarat 

Agar Penataan Kawasan sukses, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

a. Kesesuaian sumberdaya kawasan dengan jenis kawasan yang akan 

dikembangkan. Misalnya jika akan mengembangkan kawasan permukiman, 

maka syarat-syarat untuk lingkungan permukiman harus dipenuhi. 
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b. Adanya potensi pengguna kawasan, yaitu orang-orang yang akan 

memanfaatkan kawasan. 

c. Dukungan terhadap pengembangan kualitas lingkungan, misalnya 

menyediakan dan menyelenggarakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

sesuai kebutuhan, menyelenggarakan sistem pengelolaan lingkungan yang 

baik, seperti menyediakan air bersih, transportasi ramah lingkungan, 

pemanfaatan energi terbarukan, dan sebagainya. 

d. Perencanaan penataan kawasan membutuhkan perencanaan yang baik, dan 

hasil dari perencanaan harus memperlihatkan adanya jaminan keberhasilan ide 

penataan kawasan yang direkomendasi. Jaminan yang dimaksudkan 

diperlihatkan dengan hadirnya suatu sistem penanganan kawasan yang logis 

untuk dilakukan. 

Benteng peninggalan Belanda yang terletak di kawasan Gladak, Surakarta. 

Benteng ini dibangun tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron Van 

Imhoff sebagai bagian dari pengawasan Belanda terhadap penguasa Surakarta, 

khususnya terhadap keraton Surakarta. Benteng ini dibangun, sekaligus sebagai 

pusat garnisun. Di seberangnya terletak kediaman gubernur Belanda (sekarang 

kantor Balaikota Surakarta) di kawasan Gladak. (Wikipedia, 2018) 

Benteng Vastenburg adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang 

dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal keberadaannya di wilayah 

Nusantara dan merupakan salah satu dari 275 benteng yang tersebar di seluruh 

wilayah Nusantara. Benteng Vastenburg didirikan oleh Gubernur Jendral Baron 

Van Imhoff pada tahun 1775-1779 atau 32 tahun setelah berdirinya bangunan 

Keraton Surakarta yang menjadi pusat kerajaan Mataram baru. 

(www.kabarmagazine.com/2012/12/dari-benteng-ke-benteng-melacak-jejak- 

sejarah, diakses pada 30 November 2018) 

2.1 Ruang Kreatif (Creative Space) 

Ruang kreatif (Creative Space) pada awalnya merujuk kepada artspace (ruang seni) 

contoh nya Bandung Center for New Media Arts yang didirikan pada 2001. Dalam 

kelanjutannya creative space menarik minat dari berbagai individu maupun komunitas 

untuk menjadi budaya independen yang merangkul aktivitas lain yaitu desain, musik, 

film, fashion maupun bisnis. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/1745
https://id.wikipedia.org/wiki/Baron_van_Imhoff
https://id.wikipedia.org/wiki/Baron_van_Imhoff
https://id.wikipedia.org/wiki/Garnisun
http://www.kabarmagazine.com/2012/12/dari-benteng-ke-benteng-melacak-jejak-sejarah
http://www.kabarmagazine.com/2012/12/dari-benteng-ke-benteng-melacak-jejak-sejarah
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Ruang kreatif (Creative Space) adalah tempat, baik fisik atau virtual yang 

menyatukan komunitas atau pun orang-orang kreatif yang didalamnya memberi ruang 

dan dukungan untuk komunitas, mengumpulkan, pengembangan bisnis, dan bidang 

lainnya seperti sektor kreatif, budaya dan teknologi. (British Council, 2015) 

2.2 Subsektor Industri Kreatif 

Ekonomi Kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas sebagai 

modal utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Dalam Cetak Biru 

Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (2008) ekonomi kreatif diartikan sebagai 

era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan  ekonomi 

informasi yang telah berjalan sebelumnya. 

Mengutip dari situs resmi Badan Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif adalah 

sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama 

dalam menggerakkan ekonomi. 

Macam-macam subsektor industri kreeatif adalah sebagai berikut: (bekraf.go.id, 

diakses pada Desember 2018) 

1. Aplikasi dan pengembangan permainan 

Seiring dengan semakin meningkatnya penetrasi smartphone di 

Indonesia, industri pengembangan aplikasi dan permainan di tanah air pun 

semakin meningkat. Beberapa pengembang aplikasi dan game baru muncul. 

Di  sisi  lain,  sektor  ini  masih  mengalami   beberapa   kendala  

seperti sedikitnya minat investor pada sektor ini sampai belum adanya 

kebijakan proteksi yang memihak pada kepentingan developer domestik. 

2. Arsitektur 

Arsitektur sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif memiliki 

peranan yang penting dari sisi kebudayaan dan pembangunan. Dari sisi  

budaya, arsitektur mampu menunjukkan karakter budaya bangsa Indonesia 

yang beraneka ragam. Dari sisi pembangunan, jelas arsitektur berperan dalam 

perancangan pembangunan sebuah kota. 

Sektor ini masih mengalami kendala dari sisi jumlah arsitek yang ada. 

Saat ini jumlah arsitek yang ada di Indonesia baru mencapai 15.000 orang, 

tidak sebanding dengan populasi penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta 

orang. 
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3. Desain Produk 

Hasil dari subsektor yang satu ini, sering kita jumpai sehari-hari. Ada 

tangan-tangan terampil dari desainer produk yang mengkreasikan sebuah 

produk dengan menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga memiliki 

nilai tambah bagi masyarakat. 

Tren dari industri ini cukup baik sering dengan bertambahnya populasi 

usia produktif yang membentuk interaksi antara pelaku industri dengan dengan 

pasar. Selain itu, industri ini juga didorong oleh apresiasi masyarakat yang 

semakin tinggi terhadap produk berkualitas. 

4. Fesyen (Fashion) 

Fesyen merupakan subsektor industri kreatif yang berjalan sangat 

dinamis. Berbagai tren fesyen bermunculan setiap tahunnya karena inovasi dan 

produktivitas desainer . Saat ini, fesyen menunjukkan peningkatan daya saing 

yang cukup signifikan di tingkat global. 

Data dari Kementerian Perindustrian tahun 2016 mencatat, nilai ekspor 

dari industri fesyen tanah air mencapai USD 11, 7 miliar. 

5. Desain Interior 

Selama dua dekade terakhir ini, sektor desain interior menunjukkan 

perkembangan yang sangat pesar. Penggunaan jasa desainer untuk merancang 

interior hunian, hotel hingga perkantoran pun semakin meningkat. Apresiasi 

masyarakat terhadap bidang ini juga semakin baik. 

Namun, ada beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dari 

sektor ini seperti proteksi terhadap para pelaku kreatif desain interior di pasar 

domestik, adanya sertifikasi untuk menciptakan standar, dan perlindungan hak 

cipta. 

6. Desain Komunikasi Visual 

Desain Komunikasi Visual atau yang sering dikenal dengan sebutan 

DKV merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dengan 

memanfaatkan elemen visual sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. 

Desain Komunikasi Visual memiliki peranan yang penting dalam 

mendukung pertumbuhan bisnis swasta, pemilik merek, bahkan program- 

program pemerintah. 
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7. Seni Pertunjukan 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni pertunjukan. 

Kesenian ini hadir sejak lama dalam bentuk wayang, teater, ludruk, tari dan 

masih banyak lagi. Kesenian tersebut menyebar ke seluruh Indonesia dengan 

ciri khasnya masing-masing. 

8. Film, Animasi dan Video 

Industri perfilman saat ini sedang mengalami perkembangan yang 

positif. Berbagai judul film silih berganti menghiasi layar bioskop Indonesia. 

Animasi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Kita bisa melihat 

munculnya serial animasi di televise nasional yang sebelumnya hanya diisi 

oleh animasi-animasi dari luar negeri. 

Permasalahan yang muncul pada sektor ini diantaranta adalah masalah 

sumber daya manusia, tidak meratanya jumlah bisokop yang ada di Indonesai 

sampai dengan masalah klasik yakni pembajakan. 

9. Fotografi 

Perkembangan industri fotografi didukung oleh minat anak muda 

sekarang yang semakin tinggi terhadap dunia fotografi. Tingginya minat 

tersebut disebabkan karena semakin berkembangnya sosial media dan harga 

kamera yang semakin terjangkau. 

10. Kriya 

Kriya merupakan segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, 

kaca, keramik, dan tekstil. Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan 

kerajinan seni kriya. Hasil kerajinan tersebut selain untuk pasar domestik, 

banyak juga yang ekspor ke luar negeri. 

Sementara itu, faktor ketersediaan bahan baku menjadi masalah yang 

sering menghampiri industri ini. Permodalan juga menjadi masalah klasik 

lainnya. 

11. Kuliner 

Kuliner memiliki potensi yang kuat untuk berkembang. Data dari 

Bekraf menyebutkan bahwa sektor ini menyumbang kontribusi 30% dari total 

sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Beberapa hal yang masih menjadi 
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perhatian pemerintah yaitu akses perizinan satu pintu, panduan bisnis dan 

perizinan, hingga pendampingan hokum dalam proses pendirian usaha. 

12. Musik 

Musik merupakan industri yang sangat dinamis. Perkembangan terbaru 

saat ini di dunia musik adalah semakin banyaknya platform pembelian musik 

digital yang mudah dan murah sehingga mengurangi aksi pembajakan. 

13. Penerbitan 

Industri penerbitan berperan dalam membangun kekuatan 

intelektualitas bangsa. Meskipun pangsa pasar industri ini tidak sebesar sektor 

yang lain, namun industri ini punya potensi yang tidak kalah kuat. 

Industri penerbitan terus berupaya untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman dengan hadirnya produk penerbitan seperti buku dan 

majalah dalam bentuk digital. 

14. Periklanan 

Periklanan merupakan suatu penyajian materi yang berisi pesan 

persuasif kepada masyarakat untuk mempromosikan produk atau jasa. Konten- 

konten iklan biasanya dibuat khusus oleh sekelompok orang yang biasanya 

disebut sebagai agensi iklan. 

Periklanan merupakan subsektor industri kreatif yang memiliki daya 

sebar paling tinggi. Hal ini tidak terlepas dari sinergi dengan para pemilik 

modal yang memasarkan produk 

15. Seni rupa 

Di Indonesia seni rupa sudah berkembang dengan cukup baik. Tercatat 

ada beberapa acara pameran seni rupa rutin diselenggarakan seperti Jogja 

Biennale, Jakarta Biennale, Art Jog, dan OK Video Festival. 

16. Televisi dan Radio 

Di tengah arus informasi digital yang kian masif, televisi dan radio 

masih menunjukkan eksistensinya. Peranan kedua industri ini pun cukup besar 

dengan nilai mencapai 3,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) . 

Dari sisi ketenagakerjaan, industri televisi dan radio menduduki 

peringkat ke-6 terbesar dalam kontribusi terhadap total tenaga kerja industri 

kreatif di Indonesia. 
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2.3 Bangunan Landscraper (Bawah Tanah) 

Beratus-ratus tahun dahulu manusia memanfaatkan goa sebagai tempat tinggal, tempat 

berlindung dari panas dan dinginnya iklim. Goa yang terbentuk oleh proses alam atau 

yang sengaja dibuat oleh manusia merupakan sebuah lubang horizontal pada tanah. 

Jejak peradaban primitif bangsa barat (terutama eropa) banyak ditemukan di dalam 

goagoa. Hal ini menandakan bahwa tinggal di dalam goa menjadi pilihan bangsa eropa 

yang memiliki iklim yang lebih ekstrim. Namun dengan semakin berkembangannya 

peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketika manusia sudah bisa membangun 

tempat tinggal yang mampu mengatasi alam, konsep bertempat tinggal di dalam goa 

lama-kelamaan mulai ditinggalkan. 

Tetapi belakangan ini muncul sebuah prinsip membangunan yang mempunyai 

kemiripan dengan konsep goa yang disebut dengan prinsip landscraper. Metode 

membangunnya pun juga sangat mirip, yaitu sama-sama membuat lubang pada tanah. 

Yang membedakan mungkin hanya jika goa cenderung kearah horisontal sedangkan 

landscraper cenderung kearah vertikal. Konsep landscraper bisa dikatakan sebagai 

kelanjutan dari konsep goa. 

Dalam realisasinya, prinsip landscraper telah mendasari pembangunan 

beberapa bangunan, diantaranya perpustakaan di Delf, Belanda yang direncanakan 

oleh biro konsultan Meccano. Bangunan perpustakaan tersebut nampak seolah–olah 

tidak menutupi permukaan tanah, tetapi masuk ke dalam tanah. Yang terlihat dari luar 

hanya sebuah menara berbentuk kerucut terpotong dan deretan tangga  yang 

merupakan akses ke dalam perpustakaan. 

 

Gambar 1. Perpustakaan di Delfi,Beland 

Sumber: Skyscrapercity forums 

Cara serupa juga diterapkan pada museum Louvre di kota Paris. Museum ini 

bertempat di Istana Louvre (Palais du Louvre) yang awalnya merupakan benteng yang 

dibangun pada abad ke-12 di bawah pemerintahan Philip II. Sisa-sisa benteng dapat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_dari_Perancis
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dilihat di ruang bawah tanah museum. Bangunan ini diperluas beberapa kali hingga 

membentuk   Istana   Louvre    yang    sekarang    ini.    Pada    tahun    1682, Louis 

XIV memilih Istana Versailles sebagai kediaman pribadi, meninggalkan Louvre untuk 

selanjutnya  dijadikan  sebagai  tempat  untuk  menampilkan  koleksi-koleksi  

kerajaan. Pada tahun 1692, di gedung ini ditempati oleh Académie des Inscriptions et 

Belles Lettres dan Académie Royale de Peinture et de Sculpture. Académietetap di 

Louvre selama 100 tahun berikutnya. Selama Revolusi Perancis, Majelis Nasional 

Perancis menetapkan bahwa Louvre harus digunakan sebagai museum untuk 

menampilkan karya-karya bangsa. 

Museum ini dibuka pada tanggal 10 Agustus 1793 dengan memamerkan 537 lukisan. 

Mayoritas karya tersebut diperoleh dari properti gereja dan kerajaan yang disita 

Pemerintah Perancis. Karena masalah struktural dengan bangunan, museum ditutup 

pada tahun 1796 hingga 1801. Jumlah koleksi museum meningkat di bawah 

pemerintahan Napoleon dan museum berganti nama menjadi Musée Napoléon. Setelah 

kekalahan Napoleon dalam Pertempuran Waterloo, sebagian besar karya-karya yang 

disita oleh pasukannya kembali ke pemilik asli mereka. Koleksi museum ini 

ditingkatkan lagi selama pemerintahan Louis XVIII  dan  Charles  X,  dan  selama 

masa Imperium Perancis Kedua, museum berhasil memperoleh 20.000 koleksi. 

Koleksi museum terus bertambah dengan adanya sumbangan dan hadiah yang terus 

meningkat sejak masa Republik Perancis Ketiga. Pada tahun 2008, koleksi museum 

dibagi menjadi delapan departemen kuratorial: Koleksi Mesir kuno, benda purbakala 

dari Timur Dekat, Yunani, Etruskan, Romawi, Seni Islam, Patung,  Seni Dekoratif, 

Seni Lukis, Cetakan dan Seni Gambar. 

Tidak hanya memanfaatkan seluruh potensi bangunan, pembangunan museum 

ini juga harus dapat memecahkan masalah keterbatasan fasilitas yang ada. Dasar 

pemikiran proyek pembanunan museum ini adalah mereorganisasikan bangunan 

menjadi sebuah bentuk U dengan titik pusat pada sebuah patio baru dan pintu masuk 

utama yang baru pula. Kemudian dibangun sebuah piramid kaca yang berfungsi 

sebagai jembatan penghubung antara ketiga sayap bangunan museum dan bangunan 

piramid. Selain memberikan area yang semula tidak dapat diberikan oleh museum 

yang asli, piramid ini juga berfungsi sebagai pintu masuk utama museum. Begitu 

masuk ke dalam bangunan piramid, para pengunjung akan menjumpai sebuah balkon 

https://id.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_dari_Perancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_dari_Perancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Istana_Versailles
https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Perancis
https://id.wikipedia.org/wiki/10_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/10_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/Lukisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Waterloo
https://id.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII_dari_Perancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Charles_XI_dari_Swedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran_kolonial_Perancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Perancis_Ketiga
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Etruskan
https://id.wikipedia.org/wiki/Romawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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besar berbentuk segitiga dan dapat menatap interior ruang depan sekaligus 

pemandangan luar yang menarik melalui dinding kaca piramid. Pei melengkapi area 

ini dengan tangga spiral menurun menuju ruang depan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa Kawasan 

- Dasar Pendekatan 

Dasar pendekatan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

1. Materi pendekatan konsep perencanaan dan perancangan meliputi unsur penentu 

seperti pemilihan lokasi dan tapak, bentuk kegiatan, kebutuhan ruang, pola 

organisasi dan hubungan ruang, koneksi, zoning, penampilan bangunan, system 

konstruksi dan utilitas. 

2. Penekanan pada bangunan objek penataan kawasan benteng Vastenburg yang dapat 

memenuhi tuntutan sebagai wadah ruang kreatif yang rekreatif, komunikatif, dan 

representative. 

3.2 Pendekatan Konsep Penentuan Lokasi 

a. Dasar Pertimbangan 

1. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) 

 

Sesuai dengan pola tata guna lahan yang ada dalam RUTRK Surakarta. 

2. Letak lokasi yang strategis terhadap fasilitas kota, untuk mempermudah 

pengenalan pengunjung terhadap fungsi kawasan. 

3. Sesuai dengan pembagian dalam Bagian Wilayah Kota (BWK). 

b. Kriteria Pendekatan 

1. Peruntukan lahan 

Sesuai dengan peruntukan pada rencana induk, yaitu zona cagar budaya dan 

ruang kreatif. 

2. Perletakan 

Letak lokasi yang strategis terhadap fasilitas kota dan prospek daerah cagar 

budaya serta prospek pengembangan umum. 

3. Pencapaian 

Pencapaian lokasi harus mudah dan aman dengan selalu memperhatikan: 

- Lebar jalan. 
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- Volume / intensitas lalu lintas. 

- Angkutan umum. 

4. Kondisi Lingkungan 

Lokasi memiliki nilai komersil yang akan mendukung perencanaan dan 

perancangan sebagai kawasan ruang kreatif. 

5. Jaringan Utilitas 

Tersedia jaringan utilitas kota berupa jaringan air bersih, jaringan air kotor, 

listrik dan telepon. 

3.3 Pendekatan Konsep Penentuan Site 

Pemilihan tapak kawasan benteng Vastenburg berdasarkan kriteria berikut: 

1. Keamanan dan Kelancaran 

Relatif aman dan lancer dalam pencapaian menuju tapak. 

2. Lingkungan 

Mempunyai korelasi yang kuat terhadap lingkungan, terutama sebagai zona 

komersial. 

3. Pencapaian 

Tapak mudah dicapai dai jalur utama. 

4. Potensi Lahan 

 

Bangunan yang akan direncanakan merupakan bangunan komersil dan jasa 

pariwisata, maka sebaiknya didirikan dilingkungan yang mempunyai tingkat 

prestisius yang tinggi. 

Berikut adalah lokasi site penataan kawasan benteng Vastenburg: 

Gambar 2. Lokasi Site Kawasan Benteng Vastenburg 

Sumber: Analisa Pribadi, 2018 

Secara administratif kawasan benteng Vastenburg termasuk dalam kelurahan Kedung 

Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah. 
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Sedangkan batas-batas fisik kawasan Benteng Vastenburg adalah sebagai berikut : 

- Sebelah barat : Jl. Jend. Sudirman 

- Sebelah utara : Jl. Mayor Kusmanto 

- Sebelah timur : Jl. Kapten Mulyadi 

- Sebelah selatan : Jl. Kolonel Sunaryo 

3.4 Analisa Tapak 

- Pencapaian 

a. Tujuan 

Untuk menetukan tempat masukdan keluar pada tapak yang memberikan 

kenyamanan dan kelancaran gerak atau sirkulasi serta kontribusi tapak yang ada. 

b. Dasar Pertimbangan 

- Keadaan sarana dan prasarana lalu lintas. 

- Kemudahan pencapaian. 

- Mudah dikenal. 

- Kelancaran, keamanan, dan kenyamanan. 

- Menghindari crossing. 

c. Hasil 

 
 

 

Gambar 3. Analisa Site Kawasan Benteng Vastenburg 

Sumber: (https://irfanady.wordpress.com, diakses pada Desember 2018) 

Tapak Benteng Vastenburg berbentuk segi empat dengan kontur tanah relatif 

datar. Keseluruhan tapak benteng mempunyai luasan ± 66.890 m2. Luasan tersebut 

terbagi menjadi tiga bagian, luasan area luar tembok benteng, luasan area dalam 

benteng dan luasan bangunan tembok benteng sendiri. Untuk area di luar tembok 

benteng mempunyai luas ± 39.257 m2. Sedangkan untuk luas area di dalam tembok 
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benteng adalah ± 17.590 m2. Dan luas bangunan tembok benteng sendiri ± 10.032 m2. 

Di dalam areal tapak Benteng Vastenburg, selain tembok benteng yang berbentuk 

bujur sangkar dengan penonjolan ruang pada sudut-sudutnya, parit, reservoir dan 

sumur tua, juga terdapat beberapa bangunan eksisting, yaitu kantor cabang Bank 

Danamon yang terletak di bagian barat tapak, dua bangunan yang terletak di bagian 

selatan tapak, bangunan yang pertama difungsikan sebagai pos keamanan BTC dan 

bangunan yang kedua difungsikan sebagai rumah tinggal. 

 

Gambar 4. Analisa Ukuran Tapak Kawasan Benteng Vastenburg 

Sumber: Muh.Luthfi Fauzi, 2010 

- Kebisingan 

a. Tujuan 

Untuk menentukan zona yang memerlukan tingkat privasi tinggi dalam 

aktivitas kawasan agar tercapai kenyamanan bagi pengguna objek bangunan. 

 

 

 

Gambar 5. Zona Kebisingan di Sekitar Kawasan Benteng Vastenburg 

Sumber: Analisa Pribadi, 2018 

Pada gambar yang diberi warna merah merupakan zona kebisingan di sekitar 

kawasan benteng Vastenburg. Sumber kebisingan tersebut berasal dari aktivitas 

kendaraan bermotor yang berlalu lalang di sekitar kawasan, karena lokasi benteng 

tersebut berada di tengah kota. 
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Gambar 6. Analisa Kebisingan di Kawasan Benteng Vastenburg 

Sumber: Analisa Pribadi, 2018 

Untuk mengatasi masalah kebisingan, maka diperlukan penambahan vegetasi 

di sekitar area benteng agar dapat meredam suara bising dari aktivitas kendaraan 

bermotor. Dimana disekitar area tersebut juga sudah ada beberapa pepohonan, tetapi 

masih kurang. 

- Sirkulasi 

Pencapaian mengenai ruang gerak terhadap aktivitas manusia di dalam area 

kawasan maupun di dalam benteng tersebut dengan tujuan mendapatkan kenyamanan 

dan kemudahan gerak aktivitas yang memadahi. 

1. Sirkulasi Intern 

Mempertimbangkan beberapa hal mengenai kenyamanan dan kemudahan 

aktivitas gerak, diantaranya: 

- Pola hubungan ruang 

- Jenis Kegiatan 

 

- Motivasi pengunjung 

Penilaian: 

- Pola sirkulasi harus sesuai dengan pola hubungan ruang yang 

ditentukan. 

- Memberikan kemudahan pencapaian ruang dan objek. 

- Memberikan arah yang jelas dan variatif untuk menghilangkan 

efekjenuh akibat gerakan. 

2. Sirkulasi Ekstern 

Mempertimbangkan beberapa hal mengenai kenyamanan dan kemudahan 

aktivitas gerak, diantaranya: 

- Kelancaran. 
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- Kemudahan. 

- Keamanan. 

Penilaian: 

- Mendukung kelancaran pengunjung, pengelola dan pengguna lainnya 

dalam kawasan tersebut. 

- Menjamin kemudahan semua pengguna dalam kawasan. 

- Menjamin keamanan antara pejalan kaki dan kendaraan di sekitar 

kawasan, maka sirkulasi site terbagi menjadi sirkulasi manusia dan 

sirkulasi kendaraan. 

- Memberikan perbedaan fungsi kegiatan, maka sirkulasi terbagi menjadi: 

o Sirkulasi pengunjung 

o Sirkulasi pengelola dan servis 

Gambar 7. Analisa Pola Sirkulasi 

Sumber: Analisa Pribadi, 2018 

Pada pola sirkulasi arah keluar masuk pengunjung ke dalam kawasan, terdapat 2 

sirkulasi yaitu dari arah jalan Jendral Sudirman (barat) dan dari arah jalan Kapten 

Mulyadi (timur). Pada pola ini lebih mengutamakan arah keluar masuk dari jalan 

Jendral Sudirman (barat) karena dari jalan tersebut merupakan jalan raya yang sangat 

ramai, sehingga banyak orang yang melihat ke arah kawasan tersebut. 

- Zonifikasi 

Dalam penentuan zonifikasi dalam kawasan, maka perlu dipertimbangkan 

beberapa hal mengenai: 

- Kelompok kegiatan 

- Tingkat kebisingan 

- Kelancaran kegiatan 

Penentuan zonifikasi dilakukan berdasarkan kelompok kegiatan, antara lain: 

1. Zona Publik 

Diletakkan di site bagian luar, karena zona ini merupakan zona yang 
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berhubungan dengan banyak orang sehingga harus mudah dicapai. 

2. Zona Semi Publik 

Zona ini diletakkan di site bagian dalam karena tidak berhubungan 

langsung dengan zona publik. 

3. Zona Privat 

Zona privat merupakan zona yang digunakan untuk fungsi 

kegiatan penunjang. 

 

Gambar 8. Analisa Konsep Zonifikasi 

Sumber: Analisa Pribadi, 2018 

3.5 Analisa Konsep Massa 

1. Pola Penempatan Massa 

Analisa pola penempatan dilakukan sesuai dengan pengelompokan zonifikasi. 

Dalam hal ini diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 9. Analisa Pola Penempatan Massa 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Untuk menghubungkan massa yang satu dengan yang lain menggunakan jalur 

pedestrian sebagai sirkulasi. Pada analisadi atas, massa yang menjadi pusat 

adalah bangunan benteng. 

2. Konsep Massa 

Pada analisa konsep massa, bangunan yang dirancang tidak melebihi tinggi 

bangunan benteng. Untuk massa yang memerlukan kebutuhan lantai lebih dari 
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satu dilakukan dengan cara mengubur beberapa lantai di dalam tanah 

(landscraper). Sehingga yang tampak di permukaan tanah hanya berupa satu 

lantai saja. 

Gambar 10. Analisa Konsep Massa 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

3.6 Analisa Konsep Arsitektural 

1. Ekterior 

Pada analisa konsep ekterior menggunakan fasad yang simpel dan sederhana. 

Karena menurut aturan pembangunan massa atau bangunan baru di wilayah 

bangunan cagar budaya tidak boleh lebih tinggi dan menonjol dari bangunan lama. 

Sehingga fasad yang ditampilkan berupa pendopo-pendopo sederhana dan simpel 

yang mempunyai ciri khas dari masing-masing jenis kegiatan di dalam bangunan 

tersebut dan berciri khas tradisional jawa. 
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2. Interior 

Gambar 11. Analisa Eksterior 

         Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Analisa interior khususnya untuk ruang-ruang di bawah tanah menggunakan gaya 

arsitektur modern dengan sistem pencahayaan (lighting) yang elegan untuk 

menambah keindahan ruang dan menerangi ruangan. 

 

Gambar 12. Analisa Interior 

Sumber : www.indonesianluxury.com, diakses pada Desember 2018 

3.7 Analisa Konsep Struktur dan Utilitas 

1. Analisa struktur 

- Pondasi 

Pondasi foot plat ini biasanya dipakai untuk bangunan gedung 2 – 4 lantai, 

dengan kondisi tanah yang baik dan stabil. Bahan dari pondasi ini dari beton 

bertulang.Untuk menentukan dimensi dari pondasi ini dengan perhitungan 

konstruksi beton bertulang. Beton adalah campuran antara bahan pengikat Portland 

Cement (PC) dengan bahan tambahan atau pengisi yang terdiri dari pasir dan 

kerikil dengan perbandingan tertentu ditambah air secukupnya. Sedangkan 

komposisi campuran beton ada 2 macam yaitu: 

a. Berdasarkan atas perbandingan berat 

b. Berdasarkan atas berbandingan isi (volume) 

http://www.indonesianluxury.com/
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Gambar 13. Analisa Pondasi 

Sumber : ekabimantara.files.wordpress.com, diakses pada Desember 2018 

- Dinding 

Konstruksi dinding penahan tanah tipe dinding bertulang (Diaphragm 

Wall) merupakan jenis konstruksi dinding penahan yang terbuat dari rangkaian 

besi beton bertulang yang dicor di tempat atau dengan sistem modular yang 

dibuat untuk membendung (cover) suatu konstruksi bawah tanah (sub- 

strucure) khusunya pada konstruksi basement suatu bangunan.  Diaphragm 

wall dapat dikombinasikan dengan sistemanchord untuk menambah daya 

dukung  terhadap  tekanan  aktif   lateral   tanah   juga   berfungsi   dalam  

proses dewatering untuk memotong aliran muka air tanah (Cut-Off 

Dewatering). 

 

 

 
 

2. Analisa Utilitas 

a. Air Bersih 

Gambar 14. Analisa Dinding 

`Sumber : James Thoengsal 

Kebutuhan air bersih yang utama pada bangunan bersumber pada PDAM dan 

sumur artesis, digunakan sebagai sumber cadangan air bersih. Pendistribusian 
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air bersih menggunakan sistem down feed yaitu air bersih dari sumber air yang 

ditampung. 

 
 

 

 
 

b. Air Kotor 

Gambar 15. Down Feed System 

Sumber : Ronim Azizah, 2011 

 

Air kotor atau air buangan pada bangunan inti pada dasarnya ada tiga macam 

yaitu : 

1. Black water, yaitu dari kloset 

2. Grey water, yaitu dari bak mandi, dapur dan cucian 

3. Air hujan, yaitu air dari atap atau halaman 
 

Gambar 16. Sistem Drainase 

Sumber : Ronim Azizah, 2011 

Pembuangan air kotor menggunakan pipa ganda, yaitu pembuangan air kotor 

dibagi menjadi dua buah pipa sehingga terjadi pemisahan air buangan. Pembuangan  

air kotor yang berasal dari air hujan dan grey water disalurkan melalui saluran tertutup 

ke saluran pembuangan kota, sedangkan black water disalurkan ke dalam septitank  

lalu ke sumur resapan. 

c. Instalasi Listrik 

Sumber listrik yang utama didalam bangunan disuplai dari PLN dan 

menggunakan genset sebagai pemasok listrik secara otomatis menggantikan 
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aliran listrik dari PLN jika terjadi pemadaman atau kerusakan. Berikut adalah 

alurnya : 

Gardu PLN --- Main Panel --- Sub Main Panel Penerangan dan Sub Main Panel 

Power 

d. Transportasi Vertikal 

Transportasi vertikal adalah sarana pergerakan manusia dan barang dari lantai 

bawah ke lantai atasnya. Dalam desainnya harus aman dan dapat menampung 

beban dengan kuat. Sistem transportasi vertikal yang diterapkan pada bangunan 

antara lain : 

1. Tangga, adalah sistem transportasi vertikal pada bangunan yang mempunyai 

pijakan dan ketinggian yang digunakan untuk mencapai ketinggian tertentu. 

2. Ramp, adalah jenis jalan melintas miring (6º - 7º) untuk gerak manusia pada 

bangunan kurang dari 5 lantai, yang memudahkan jarak horizontal dan vertikal. 

Digunakan untuk mempermudah gerakan melintas pada bangunan umum agar 

mudah dalam aksesibilitas. 

3.8 Analisa Konsep Penekanan Arsitektur 

Arsitektur Tradisional Modern adalah perkembangan secara bertahap dari arsitektur 

purna modern (post modern). Bangunan tradisional tetap dapat dirasakan seperti 

karakter bangunan tradisional, pada intinya purna modern berusaha menghadirkan 

yang lama dalam bentuk universal (Jenks. 1977). Menurut Charles Jencks, salah 

seorang tokoh purna modern, Arsitektur purna modern memiliki karakter atau ciri-ciri 

sebagai berikut : 

- Aspek warna dan tekstur menjadi elemen desain yang prioritas melekat 

dalam ruang dan bentuk. 

- Aspek dekorasi, ornamen dan elemen-elemen menjadi kelengkapan proses 

desain dengan melakukan transformasi atas yang kuno. 

- Aspek masa lalu (the past) dengan menonjolkan fungsi-fungsi simbolis 

dan historical dalam bentuk dan ruangnya. 

Dengan demikian, arsitektur purna modern berusaha menghadirkan yang lama 

dengan melalui proses transformasi desain. Adapun ciri-ciri bangunan purna modern 

adalah : 

- Kontekstual
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- Multi fungsional 

- Bentuk bebas 

- Kesederhanaan yang kompleks 

- Mereferensikan dua arti 

- Memakai bentuk-bentuk patahan dan ukiran 

Adapun ciri-ciri Arsitektur Tradisional Modern sebagai berikut : 

- Menekankan pada aspek estetik, history, desain dan teknologi yang 

sederhana. 

- Bahan sesuai bentuk. 

- Bangunan dapat dilihat bernuansa tradisional, walaupun bangunan itu 

merupakan bagian dari rancangan dan teknologi kini. 

- Struktur modern, portal, rigid frame, dinding kolam, pelaksanaannya 

menggunakan precast. 

- Fungsi dan kebutuhan ruang modern 

 

4. PENUTUP 

Potensi kawasan benteng Vastenburg yang menjadi dasar pertimbangan 

penataan kembali kawasan ini antara lain: 

a. Nilai historis yang dimiliki benteng Vastenburg dapat menjadi potensi untuk 

dikembangkan. Nilai historis tersebut merupakan salah satu kekayaan non fisik 

yang dimiliki kota Solo. 

b. Dilihat dari lokasinya, benteng Vastenburg terletak di pusat kota Surakarta. 

Bila ditarik ke belakang, romantika sejarah Kota Surakarta sangat 

mengesankan. Hal ini terekam dalam banyaknya peninggalan bersejarah yang 

masih banyak dijumpai di sudut-sudut Surakarta. Di antaranya, lingkungan 

Keraton Kasunanan dan Mangkunegaraan, sedangkan kawasan Gladak 

meliputi bangunan Bank Indonesia sampai Pasar Gede Hardjonagoro 

merupakan bangunan kuno yang dipengaruhi napas arsitektur kolonial, 

termasuk di dalam area ini adalah benteng Vastenburg.  

c. Posisinya yang dikelilingi 4 jalan raya membuatnya sebagai areal yang 

strategis sekaligus unik. Di dalamnya terdapat taman yang luas dan pepohonan 

yang rimbun. Jika itu semua bisa ditata kembali, maka benteng Vastenburg 

dapat menjadi salah satu sumber pendapatan. 
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