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MUSEUM SEJARAH BETENG PENDEM CILACAP 

Abstrak 

 
Museum sejarah merupakan museum   yang memeberikan edukasi 

terhadap sejarah dan relevansinya terhadap masa sekarang dan masa lalu. 

Museum jenis ini memiliki koleksi yang beragam termasuk dokumen, 

artefak, seni, dan benda arkeologi. Pembangunan museum dapa di lakukan 

di beberapa tempat yang memenuhi syarat, salah satunya adalah kawasan 

yang memiliki nilai sejarah dan mempunyai beberapa peninggalan 

bersejarah. Salah sau kawasan yang memiliki nilai sejarah di Cilacap 

adalah di Benteng Pendem sehingga Museum Sejarah ini akan dibangun di 

dalam Objek Wisata Benteng Pendem di Kabupaten Cilacap, Jawatengah. 

Upaya pembangunan Museum ini dilakukan untuk mewadaih sejarah-

sejarah yang ada di Kota Cilacap serta sebagai tempat wisata edukasi. 

Perencanaan dan perancangan Museum Sejarah Benteng Pendem Cilacap 

ini juga berusaha menjadikan Museum ini sebagai salah satu ikon Kota 

Cilacap. Pembangunan Museum ini akan engubah dan menambahkan 

beberapa Objek yaitu bangunan area kuliner, area penjual souvenir, ruang 

terbuka hijau dan wisata danau. Perencanaan dan perancangan ini 

berusaha meningkatkan kndisi dan nilai kawasan dengan tidak mengubah 

tatanan massa dan letak bangunan hal yang dilakukan adalah penambahan 

sarana dan prasarana. 

 

Kata Kunci: museum,sejarah,wisata,edukasi. 

 

Abstract 
 

The history museum is a museum that provides education on history and 

its relevance to the present and the past. This type of museum has a diverse 

collection including documents, artifacts, art and archaeological objects. 

Museum construction can be done in several places that meet the 

requirements, one of which is an area that has historical value and has 

several historical relics. One area that has historical value in Cilacap is 

Benteng Pendem, so this History Museum will be built inside the Pendem 

Fortress Tourism Object in Cilacap Regency, Jawatengah. Efforts to build 

this museum were carried out to represent the existing histories in the city 

of Cilacap as well as as a place for educational tourism. 

Planning and designing the Cilacap Fort Pendem History Museum also 

tries to make this Museum an icon of the city of Cilacap. The construction 

of this museum will change and add several objects, namely the culinary 

area building, souvenir seller area, green open space and lake tourism. 

This planning and design seeks to improve the area's condition and value 

by not changing the mass structure and location of the building. What is 

done is the addition of facilities and infrastructure. 

 
Keywords: museum, history, tourism, education. 
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1. PENDAHULUAN 

 
Museum sejarah merupakan museum yang memeberikan edukasi terhadap sejarah 

dan relevansinya terhadap masa sekarang dan masa lalu. Beberapa museum sejarah 

menyimpan aspek kuratorial . Museum jenis ini memiliki koleksi yang beragam termasuk 

dokumen, artefak, seni, dan benda arkeologi. 

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. 

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. 

 

2. METODE 

 
2.1 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. 

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. 

2.2 Metode Analisa dan Sintesa 

1. Analisa 

Melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan potensi yang ada kemudian data 
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521 

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. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1. Lokasi 

pembangunan Museum ini berada di Benteng Pendem Cilacap yang merupakan 

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. Luas are benteng ini adalah 6,5 Hektar. 

3.2. Data Pengunjung 

Ini jumlah pengunjung yang datang ke bjek wisata Benteng Pendem pada tahun 

2018 yaitu sebanyak 59. 438 orang. Maka perhitungan kapasitas pengunjung Museum 

Sejarah di Benteng Pendem Cilacap adalah sebagai berikut : 

59.438 = 1.143,038 dibulatkan menjadi 1.143 orang/minggu 

59.438 = 162,848 dibulatkan menjadi 162 orang/hari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Penyu
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Penyu
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/1861
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
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3.3 Kondisi Eksisting 

Tabel 1. Kondisi Eksisting Benteng Pendem Ciacap 
 

Aspek Fungsi Kesimpulan 

Kondisi 

Prasarana 

Jaringan Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata 

nomor 3 

 

tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik 

Bidang Pariwisata, Bab 5 Bagian E. 

Pembangunan, Peningkatan / Revitalisasi 

Sarana Pendukung Daya Tarik Wisata 

mengenai : “Jalan utama bisa berpapasan 2 

(dua) bus” 

Kondisi jalan di dalam Kawasan 

sudah cukup baik, sudah diaspal 

dan hampir tidak adanya jalan 

berlubang. 

   Jarak dari pusat kota hanya 

 Listrik Sudah terlayani listrik. 

Pasokan   listrik   di kawasan 

Benteng 

 
Pendem   Cilacap berasal dari 

 Air Bersih  
Pendem sebagian berasal dari air PDAM 

dan air tanah yang berasal dari sumur 

bor. 

Kualitas air tidak begitu baik, air 

tanah yang dihasilkan dari sumur bor 

sedikit keruh sehingga penggunaan air 

bersih sangat terbatas. 

 Jaringan 

 

Komunikasi 

Adanya beberapa tower Base 

Transceiver Station (BTS) sebagai 

pendukung akses komunikasi yang baik. 

Kondisi 

Sarana 

 

(Fasilitas Umum) 

Parkir Tersedia   lahan   parkir    utama untuk 

pengunjung Benteng Pendem. 

 

Lahan parkir digunakan untuk umum 

baik kendaraan beroda empat 

maupun roda dua. 

Lahan parkir dijaga langsung oleh 

petugas parkir dan biaya parkir 

dibayarkan langsung kepada petugas. 
 



5 

 

 

 

 Toilet/Kamar 

Mandi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata 

nomor 3tahun 2018 tentang Petunjuk 

Operas ional Pengelolaan Dana Alokasi 

Khusus Fisik Bidang Pariwisata, Bab 5 

Kriteria Teknis Pelaksanaan kegiatan 

mengenai : “Toilet, disarankan memiliki 

toilet yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan 

dipisahkan sesuai jenis kelamin (pria dan 

wanita) serta pengguna (pengunjung dan 

pengelola)” 

Toile wanita dan pria sudah terpisah 

Kebersihan dan penerangan pada semua 

toilet yang ada masih sangat kurang, karena 

kondisinya terkesan kumuh dan kotor 

 Pos Keamanan Pos informasi kurang 

berfungsi dengan baik 

 Penerangan Jalan Penerangan jalan di sepanjang 

jalan dalam kawasan wisata 

Benteng Pendem sudah cukup 

memadai 

Beberapa lampu jalan di 

kawasan wisata ini juga 

sudah menggunakan 

teknologi sollar cell atau 
tenaga surya. 

Kondisi Sarana Homestay Sudah ada beberapa 

hotel/homestay di dekat Benteng 

Pendem Cilacap 

(Fasilitas 

Pariwisata) 

Warung/Restoran Kondisi warung-warung kurang 

penataan 

 

3.4 Gagasan Perencanaan 

Museum Sejarah di Benteng Pendem Cilacap merupakan objek wisata 

edukasi dan rekreasi.Fungsi dan Peranan Museum Sejarah di Benteng Pendem 

Cilacap 

A. Fungsi 

Museum Sejarah di Benteng Pendem Cilacap mempunya fungsi sebagai berikut 

: 

1.  Sebagai tempat untuk memperingati peristiwa besar yang pernah terjadi di 
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Cilacap Khususnya di Benteng Pendem dari sejarah berdirinya sampai saat ini. 

2. Sebagai tempat penyimpanan dokumen-dokumen bersejarah. 

3. Sebagai tempat koserfatif dan penelitian. 

4. Sebagai tempat untuk rekreasi yang edukatif. 

B. Peranan 

Keberadaan Museum Sejarah di Benteng Pendem Cilacap ini memiliki 

peranan sebagai berikut : 

1. Sebagai peningkatan kwalitas dan sarana wisata di Kabupaten Cilacap. 

2. Memberi wawasan pada masyarakat mengenai sejarah kota Cilacap dan 

Sejarah berdirinya Benteng Pendem. 

3. Menunjang pariwisata edukatif di Kabupaten Cilacap. 

3.5 Analisa dan Konsep 

1. Analisa ukuran tapak dan zona 

Luasan Kawasan Benteng Pendem Cilacap adalah 6,5 Hektar dam luas 

tapak yang akan di bangun museum 11.200 m2 . Berikut batas tapak dan 

zonasi dalam kawasan : 
 

 

Gambar 1. Zonasi kawasan 

2. Analisa gerak matahari 

Arah datang cahaya matahari pada pagi hari yaitu dari sisi depan site dan 

bergerak ke sisi belakang site. 
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Gambar 2. Analisa gerak matahari 

3. Analisa kebisingan 
 

 
 

 

Gambar 3. Analisa kebisingan 

a. Analisa 

Kebisingan adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam 

mendesain suatu bangunan maupun kawasan. Kebisingan berpengaruh 

pada desain massa bangunan maupun interior bangunan, hal tersebut 

digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tata letak ruang 

untuk meminimalisir tingkat kebisingan, terutama pada ruang yang 

membutuhkan ketenangan. Pada kawasan tapak sumber kebisingan yaitu 

diantaranya : 

Pada sisi timur tapak, sumber kebisingan yaitu berasal dari deburan ombak 

dan merupakan kebisingan sedang dan tidak mengganggu telinga 

pendengarnya 
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- Pada sisi selatan tapak, kebisingan berasal dari deburan ombak dan 

kendaraan yang melintas. 

- Pada sisi barat tapak, relatif tenang karena barat tapak merupakan tanah 

kosong dan dan sungai kecil. 

- Pada sisi utara tapak, kebisingan berasal dari pengunjung yang datang 

untuk berwisata di Benteng Pendem Cilacap. 

b. Konsep 

- Untuk mengurangi kebisingan, usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan 

menerapkan vegetasi berupa pohon sebagai peredam bunyi kebisingan. 

- Ruangan yang membutuhkan ketenangan, untuk dapat didesain kedap 

suara dan dijauhkan dari sumber kebisingan. 

4. Analisa angin 
 
 

 

Gambar 4. Analisa angin 
 

a. Analisa 

Hembusan arah angin berasal dari timur bangunan yang merupakan 

hembusan angin laut dan bergerak ke arah barat serta angin muson barat 

berhembus dari sisi barat tapak menuju sisi timur tapak dan angin muson 

timur berhembus dari sisi timur tapak menuju sisi barat tapak.Hembusan 

angin dimanfaatkan sebagai penghawaaan alami pada bangunan yang 

merupakan unsur penting dalam menentukan pola dan desain ruang untuk 

memaksimalkan distribusi penghawaan alami dan pemenuhan kebutuhan 

menghirup udara segar bagi pengguna didalamnya. 

b. Konsep 

Menggunakan vegetasi dan pohon yang berfungsi sebagai penyedia 
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oksigendan sebagai peneduh sekaligus berfungsi sebagai penyaring atau 

filter angin yang masuk ke dalam bangunan yang membawa debu dan 

kotoran dari luar bangunan. 

- menentukan tata massa dan pola peletakan ruang dengan 

memaksimalkan udara yang masuk supaya merata ke dalam 

interior bangunan. 

5. Konsep eksterior dan interior 

Pada bagian fasad Museum Sejarah ini akan digunakan material kaca low e- 

glass hal ini dipilih agar menimbulkan kesan luas dan elegan, serta untuk 

memanfaatkan cahaya matahari yang masuk kedalam banguan secara 

maksimal serta tambahan shading untuk menambah estetika banguNan. 

Gambar 5. Low e-gglas 

Pada bagian interior banguanan Museum Sejarah direncanakan Memiliki 

ciri khas dan karakteristik tampilan ruangan yang bersih, rapi dan 

cenderung minim hiasan atau dekorasi-dekorasi biasanya digunakan pada 

interior yang berasitektur modern. 

 
Gambar 6. Intrrior museum 
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4. PENUTUP 

 
Kesimpulan dari penulisan ini adalah Museum Sejarah ini teletak di objek wisata benteng 

pendem yang berada di kabupaten Cilacap, tujuan dari di bangunnya museum ini adalah 

sebagai wadah untuk sejarah-sejarah yang ada di Cilacap Khususnya Beneng Pendem dan 

juga sebagai sarana wisata edukasi di Kota Cilacap.Museum ini Mengusung Konsep 

Modern yang dipadukan dengan konsep dari Benteng Pendem. 
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