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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Judul 

Judul Laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yag diajukan adalah 

“Museum Sejarah di Benteng Pendem Cilacap” 

1.2 Pengertian Judul 

Museum Sejarah :Museum sejarah merupakan museum yang 

memeberikan edukasi terhadap sejarah dan 

relevansinya terhadap masa sekarang dan masa lalu. 

Beberapa museum sejarah menyimpan aspek 

kuratorialtertentu dari sejarah dari lokal tertentu. 

Museum jenis ini memiliki koleksi yang beragam 

termasuk dokumen, artefak, seni, dan benda 

arkeologi. (journal.uajy, 2008) 

Benteng Pendem :Benteng Pendem atau dalam bahasa Belanda 

Kuatbatterij op de Landrong yang dalam bahas 

Indonesianya berarti Benteng Pendam atau Benteng 

yang terpendam. Adalah benteng peninggalan 

Belanda di pesisir Pantai Teluk Penyu. Benteng yang 

dibangun pada tahun 1861 dan merupakan markas 

pertahanan tentara Hindia Belanda. (manonizah, 

2018) 

Cilacap : Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup 

luas. Kabupaten Cilacap terletak pada 1080’30“ – 

109º22’30“Garis Bujur Timur dan 7º30’20“ – 7º45’ 

Garis Lintang Selatan, dengan luas wilayah 225.361 

Km2. Kabupaten Cilacap secara geografis berada di 

bagian wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah 

berhadapan langsung dengan perairan Samudera 

Hindia. (RPI2MJ, 20012) 
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Museum Sejarah di Benteng Pendem Cilacap Merupakan museum yang 

memeberikan edukasi terhadap sejarah dan relevansinya terhadap masa 

sekarang dan masa lalu. Museum ini akan di bangun di Benteng Pendem yaitu 

Benteng peninggalan Belanda di pesisir Pantai Teluk Penyu yang terletak di 

Kota Cilacap. 

1.3 Latar Belakang 

Sejarah yaitu asal-usul, cerita, maupun peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau, peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang benar-benar terjadi 

dan berdasarkan secara fakta. Biasanya dalam sejarah kejadian di masa 

lampau diceritakan dan diuraikan secara rinci supaya orang-orang bias 

membayangkan kejadian dengan jelas. Berdasarkan pengertian sejarah 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan seseorang mengenai kejadian di masa lampau. Hal ini 

dikarenakan uraian pada sejarah sudah bisa membuat seseorang 

membayangkan dan merasakan apa yang pernah terjadi di zaman lampau. 

Sejarah merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari sisi kehidupan 

manusia.Tanpa sejarah manusia tidak akan bisa mengetahui asal usul suatu 

peristiwa ataupun tidak bisa mengembangkan sesuatu berdasarkan kejadian 

pada masa lampau (AS Anwar Sanus , 2013). 

Sejarah dan Pariwisata adalah aset yang dimiliki oleh Negara yang harus di 

jaga dan dilestarikan. Sejarah dan pariwisata adalah dua hal yang harus kita 

jaga dan dilestarikan dengan baik, karena dari segi sejarah Indonesia memang 

memiliki banyak peninggalan-peninggalan Sejarah yang dapat dilestarikan 

dan kemudian dijadikan objek wisata yaitu wisata sejarah . Selain dari segi 

sejarah Indonesia juga kaya akan sumber daya alam yang indah dan dapat 

dilestarikan kemudian dapat kita jadikan sebagai salah satu wisata yaitu 

wisata alam, belum lagi sumber daya manusia yang dapat menciptakan 

berbagai berbagaimacam wisata seperti wisata hiburan yang dapat mereka 

ciptakan. Pariwisata merupakan identitas budaya bagi setiap daerah yang 

memilikinya. Wisata juga dapat mendatangkan devisa bagi Negara maupun 

Daerah, terlebih lagi sekarang pengelolaan setiap wilayah diserahkan kepada 
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daerah masing-masing karena adanya kebijakan desentralisasi (AS Anwar 

Sanus , 2013). 

Indonesia mempunyai berbagai keindahan Alam, kekayaan Budaya dan 

Sejarah yang menawan maka dari itu Indonesia mempunyai kesempatan 

untukmenjual keindahan alam, budaya dan sejarahnya kepada wisatawan 

nusantara dan wisatawan mancanegara yang akan menikmati keindahan alam, 

budaya dan sejarah yang dimiliki Indonesia. Dengan adanya kunjungan 

wisata nantinya akan mendatangkan income bagi yang dikunjunginya. 

Terlebih bagi wisatawan mancanegara yang datang tentu akan mendatangkan 

keuntungan bagi Negara. Hal ini tentunya akan menjadi acuan bagi daerah- 

daerah untuk dapat mengembangkan dan mengelola pariwisata agar dapat 

mendatangkan sumber dana untuk sector pendapatan asli suatu Daerah. 

Museum adalah lembaga yang diperuntukan bagi masyarakat umum. 

Museum berfungsi untuk mengumpulkan, merawat, menyajikan serta 

melestarikan warisan budaya untuk tujuan pembelajaran penelitian ataupun 

bias diartikan sebagai hiburan. Museum harus aktif dalam pembangunan 

moral. Dalam perancangan ini akan dirancang sebuah museum sejarah yang 

berada di dalam tempat wisata Benteng Pendem Cilacap. 

Benteng Pendem Cilacap atau dalam bahasa Belandanya yaitu Kustbatterij op 

de Landtong te Cilacap adalah benteng peninggalan Belanda di pesisir pantai 

Teluk Penyu kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang dibangun pada tahun 

1861. Bangunan ini merupakan bekas markas pertahanan tentara Hindia 

Belanda yang dibangun di area seluas 6,5 hektare secara bertahap selama 18 

tahun, dari tahun 1861 hingga 1879. Benteng pendem sempat tertutup tanah 

pesisir pantai dan tidak terurus. Benteng ini kemudian ditemukan dan mulai 

digali pemerintah Cilacap tahun 1986. Saat ini, pemerintah Kabupaten 

Cilacap menjadikan benteng ini sebagai tempat wisata sejarah. 

Cilacap merupakan kabupaten yang terletak di barat daya Provinsi Jawa 

Tengah, tepatnya di wilayah eks Karesidenan Banyumas bagian selatan, 

dengan luas wilayah 2.138,50 km2 yang mencakup 23 kecamatan. Pulau Jawa 

merupakan satu pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau Jawa memiliki batas 
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utara dan selatan, batas utara adalah Laut Jawa dan di sebelah selatan adalah 

Samudera Hindia. Pada bagian selatan terdapat Pulau Nusakambangan yang 

membentuk Pelabuhan Cilacap. 

1.3.1 Potensi Wisata Benteng Pendem Cilacap 

Cilacap merupakan sebuah kota di ujung selatan Jawa Tengah. Di bagian 

tenggara, tepatnya di ujung timur Pantai Teluk Penyu, terdapat sebuah tempat 

bersejarah peninggalan bangsa Belanda bernama Benteng Pendem. Dalam 

bahasa Belanda, benteng ini bernama Kustbatterij op de Landtong te Cilacap 

yang artinya ‘tempat pertahanan pesisir di atas tanah yang menjorok ke laut’. 

Bangunan peninggalan Belanda itu juga bersebelahan dengan penampungan 

minyak Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap Area 70. Benteng ini didirikan 

secara bertahap sejak 1861 hingga 1879 di atas tanah seluas 10,5 hektar oleh 

arsitek Belanda. Benteng yang bergaya Eropa dan dibangun di bawah tanah 

ini membuat warga setempat memanggilnya dengan sebutan Benteng 

Pendem. Benteng ini juga merupakan tiruan dari bangunan Benteng 

Rhijnauwen, yang merupakan benteng terbesar di Belanda. 

Mengelilingi area Benteng Pendem tidak begitu melelahkan, karena terdapat 

beberapa saung dan tempat duduk untuk pengunjung beristirahat. Bukan 

hanya untuk mempelajari sejarah, Benteng Pendem pun dapat dikunjungi 

keluarga untuk sekadar bersantai dan piknik, karena arealnya cukup luas. 

Sekitar benteng pun terdapat 40 rusa jinak yang dibiarkan hidup, biasanya 

rusa-rusa berkumpul di sisi selatan benteng, lebih tepatnya di gundukan tanah 

depan ruang penjara. Berbagai fasilitas yang terus diperbaiki Pemerintah 

Kabupaten Cilacap membuat Benteng Pendem ramai pengunjung, terutama 

di akhir pekan. Bukan hanya dari Cilacap, banyak pengunjung yang berasal 

dari luar Pulau Jawa. Biasanya, setelah puas mengelilingi Benteng Pendem, 

pengunjung berpindah ke Pantai Teluk Penyu yang tepat berada di depannya 

yang masih satu kawasan dengan Benteng Pendem. Tak hanya itu, 

pengunjung juga dapat menikmati keindahan pantai putih Pulau 

Nusakambangan yang berada di seberang teluk. Saat mengunjungi Pantai 

Teluk Penyu, biasanya pengunjung langsung dihampiri warga sekitar yang 
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menawarkan jasa penyeberangan ke Pulau Nusakambangan. Lelah menikmati 

keindahan benteng dan pantai, para pengunjung juga dapat membawa buah 

tangan dari berbagai toko kerajinan dari kerang. 

 
Gambar 1Benteng Pendem Cilacap 

sumber: https://upload.wikimedia, 2020 

1.3.2 Museum Sejarah di Benteng Pendem Cilacap 

Museum Sejarah merupakan perancangan pengembangan wisata di Benteng 

Pendem Cilacap. Benteng yang dibangun pada tahun 1861 dan merupakan 

markas pertahanan tentara Hindia Belanda yang dibangun di area seluas 6,5 

hektare secara bertahap selama 18 tahun, dari tahun 1861-1879 yang didesain 

oleh arsitek Belanda. Dan saat ini benteng tersebeut sudah berumur lebih dari 

1 abad. Namun masyarakar sekitar belum mengetahui tentang sejarah benteng 

tersebut berdiri sehingga diperlukan adanya wadah untuk sarana rekreasi, 

informasi serta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sejarah 

berdirinya Benteng Pendem Cilacap serta pentingnya untuk menjaga situs 

warisan sejarah agar tetap terjaga. Maka dari itu sarana yang tepat untuk 

mewadaih hal tersebut yaitu berupa atau dengan membuat sebuah Museum 

untuk memuat segala sesuatu baik sejarah maupun yang berkaitan dengan 

Benteng Pendem Cilacap. 
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1.4 Rumusan Permasalahan 

1.4.1 Permasalahan 

Bagaimana Merancang Museum Sejarah di Benteng Pendem Cilacap yang 

rekreatif, edukatif, serta mendukung kelestarian lingkungan dengan 

menggunakan tema modern, yang di implementasikan kedalam fasad massa 

bangunan, tata ruang dan komponen lanskap. 

1.4.2 Persoalan 

1. Bagaimana perencanaan konsep dasar fasilitas sarana dan prasarana yang 

sesuai untuk menunjang aktivitas pengunjung Museum sejarah di Benteng 

Pendem Cilacap. 

2. Bagaimana bentuk massa yang akan diterapkan pada Museum Sejarah di 

Benteng Pendem Cilacap. 

3. Bagaimana wujud desain perancangan Museum Sejarah di Benteng Pendem 

Cilacap dengan pendekatan konsep modern. 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan 

Mengembangkan Objek Wisata Benteng Pendem Cilacap dan mewujudkan 

suatu konsep rancangan museum sejarah dengan konsep modern yang di 

implementasikan kedalam fasad massa bangunan, tata ruang dan komponen 

lanskap yang rekreatif, edukatif, serta mendukung kelestarian lingkungan. 

1.5.2 Sasaran 

1. Menentukan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pengunjung Museum 

Sejarah di Benteng Pendem Cilacap. 

2. Membuat bentuk massa dengan menerapkan konsep modern yag menarik 

sehingga menambah minat wisatawan untuk berkunjung. 

3. Membuat desain Museum Sejarah di benteng Pendem Cilacap dengan 

konsep modern. 
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1.6 Lingkup dan Batas Pembahasan 

1.6.1 Lingkup Pembahasan 

1. Pembahasan berfokus pada ide gagasan konsep perencanaan dan 

perancangan museum sejarah di Benteng Pendem Cilacap sesuai dengan 

standar peraturan dan undang-undang yang berlaku. 

2. Identifikasi terhadap kondisi eksisting wilayah tapak dan lingkungan 

sekitar, untuk mengetahui daya tarik pada lokasi site. 

3. Program ruang, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang bagi 

pengunjung Museum yang di sesuaikan dengan kebutuhan. 

1.6.2 Batasan Pembahasan 

Pembahasan akan di fokuskan pada penyusunan dan penerapan konsep 

Museum Sejarah dengan tema modern di Benteng Pendem Cilacap yang 

meliputi pemilihan lokasi site/tapak, kebutuhan ruang, massa bangunan, 

estetika bangunan, konsep dan desain serta kegiatan lain yang mendukung. 

1.7 Keluaran 

Keluran yang dihasilkan yaitu berupa konsep Museum Sejarah dengan tema 

modern di Benteng Pendem Cilacap sebagai hasil dari pemikiran dalam upaya 

mewujudkan suatu sarana rekreasi dan edukasi bagi masyarakat. 

1.8 Metode Pembahasan 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi Lapangan 

Melakukan tinjauan langsung pada lokasi site untuk mengetahui segala 

aspek yang berkaitan dengan kondisi di lapangan serta mengetahui 

permasalahan yang ada serta memperoleh data konkret yang dibutuhkan. 

2. Wawancara 

Melakukan proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan masyarakat maupun pemerintahan untuk mendapatkan informasi. 

3. Studi Banding 

Melakukan tinjauan terhadap museum yang relevan dengan tema yang 

diangkat untuk memperoleh data yang terkait langsung dengan objek 

perencanaan. 
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4. Studi Literatur 

Cara ini dilakukan dengan mencari sumber-sumber tilisan yang pernah 

dibuat sebelumnya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang 

museum dari berbagai buku, jurnal, maupun dokumen lain sebagai acuan 

penyusunan penelitian. 

1.8.2 Analisa dan Sintesa 

1. Analisa 

Melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan potensi yang ada 

kemudian data yang diperoleh untuk selanjutnya dapat diolah dan ditarik 

kesimpulan guna mempermudah proses pembahasan. 

2. Sintesa 

Kesimpulan dari analisa yang merupakan inti dari pembahasan yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan konsep rancangan. 

3. Konsep 

Menentukan konsep museum sejarah dengan tema modern `di Benteng 

pendem Cilacap. 

1.9 Metode Pembahasan  

Bab I :Pendahuluan 

Berisi tentang gambaran umum mengenai tema yang diangkat, yaitu 

terdiri dari uraian judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika 

penulisan 

Bab II :Tinjauan Pustaka 

Membahas tentang literature mengenai museum sejarah, jenis-jenis 

museum, failitas museum, sarana dan prasarana museum, standar 

museum. 

Bab III :Gambaran Umum Lokasi Dan Gambaran Perencanaan 

Membahas tentang tinjauan umum mengenai Museum Sejarah di 

Benteng Pendem Cilacap yang berupa data-data fisik dan non fisik 

yang meliputi kondisi geografis, luas wilayah, jumlah pengunjung, 
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fasilitas yang ada, factor-faktor pendukung dalam perancangan 

Museum Sejarah. 

Bab IV : Analisis Pendekatan dan Konsep Perencanaan 

Membahas tentang penyusunan konsep desain perencanaan dan 

perancangan yang di dalamnya mencangkup analisi seperti : analisa konsep 

makro dan mikro, penentuan tapak, view, vegetasi, tata massa, aktivitas 

dan perilaku, bahan bangunan dan struktur, utilitas dan penekanan 

arsitektur. 


