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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kawasan Benteng Van den Bosch 

4.1.1 Letak Geografis 

Kawasan Benteng Van den Bosch adalah salah satu obyek wisata dan sebagai 

bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Ngawi, sesuai dengan keadaan alam 

Kawasan Benteng Van den Bosch yang merupakan daerah yang terletak dipertemuan 

dua sungai yaitu bengawan madiun dan bengawan solo, kawasan ini memiliki luas 15 

Ha milik TNI-AD Yon Armed 12 dan 5 Ha milik Lapas Kabupaten Ngawi. Dilihat dari 

lingkungan wilayahnya Kawasan Benteng Van den Bosch terletak di Kelurahan Pelem, 

Kecamatan Ngawi dan berbatasan dengan  : 

a. Sebelah Utara  : Desa Selopuro, Kecamatan Pitu 

b. Sebelah Selatan  : Kelurahan Ketanggi, Kec. Ngawi 

c. Sebelah Timur  : Kelurahan Ngawi Purba, Kec. Ngawi 

d. Sebelah Barat  : Kelurahan Karangtengah, Kec. Ngawi 

Dibawah ini merupakan peta administrasi Kawasan Benteng Van den Bosch 

yang dijelaskan dalam Gambar 4.1, sebagai berikut: 
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Gambar 4. 1 Peta Lokasi Benteng Van den Bosch 
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4.2 Sejarah Benteng Van den Bosch 

Johannes Graaf Van Den Bosch memiliki kedekatan nama dengan Benteng Van 

Den Bosch di Kabupaten Ngawi yang dibangun pada kurun waktu tahun 1839-1845. 

Benteng ini bertujuan untuk menghadapi serangan perlawanan pejuang terhadap 

penjajah oleh pengikut Pangeran Diponegoro (Perang Jawa pada tahun 1825-1830) 

yang dipimpin oleh Wirotani (sumber : Buku De Java Oorlog karangan P.J.F. Louw, 

Jilid I Tahun 1894). Berdiri di atas lahan seluas ± 1 Hektar, diapit oleh sungai 

Bengawan Solo pada sebelah utara  dan sungai Bengawan Madiun pada sebelah selatan, 

tembok benteng berbentuk persegi panjang serta ujungnya dilengkapi dengan Seleka 

(Bastion), dikelilingi dengan parit dan gundukan tanah, sehingga menjadikan Benteng 

ini sangat kokoh sebagai basis pertahanan terhadap serangan. Saat itu Ngawi yang 

semula berstatus Onder-Regentschap dinaikkan menjadi Regentschap (Kabupaten 

dalam wilayah eks Karesidenan Madiun) yang dkepalai oleh Regent atau Bupati Raden 

Adipati Kertonegoro pada tahun 1834. Hal dikarenakan Ngawi memiliki letak geografis 

yang sangat strategis dengan potensi yang sangat menguntungkan.Setelah kemerdekaan 

Republik Indonesia, pada tahun 1962 benteng ini beralih fungsi menjadi markas dan 

gudang amunisi Batalyon Armed 12 yang sebelumnya berkedudukan di Kecamatan 

Rampal, Kabupaten Malang, serta menjadi area latihan perang. Kemudian antara tahun 

1970-1980, dikosongkan karena gudang amunisi dipindahkan ke Jalan Siliwangi kota 

Ngawi yang sekarang menjadi maskas Kostrad. Pada tahun 2011, setelah terbengkalai 

cukup lama dan tertutup untuk dikunjungi, akhirnya Benteng Van Den Bosch dibuka 

untuk umum, dan pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Ngawi telah melakukan 

penataan di sekiar kawasan benteng untuk dikembangkan sebagai andalan wisata 

edukasi dan sejarah di Kabupaten Ngawi.  

 

4.3 Komponen Bangunan  

Komponen bangunan di Benteng Van den Bosch memiliki makna dan sejarah 

masing-masing. Beberepa komponen bangunan di Benteng Van den Bosch adalah 

sebagai berikut. 

4.3.1 Pintu Gerbang Depan (Pertama) 

Sebelum mengunjungi Benteng Pendem Van Den Bosch, terlebih dahulu 

melapor kepada petugas di pos penjaga Militer yang berada di pintu gerbang masuk 

dengan menyampaikan tujuan (berkunjung)  dan meninggalkan Identitas. Pada bagian 
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depan, menjumpai deretan mobil militer lama yang terparkir serta proyek rencana 

pembangunan taman oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

Benteng Van Den Bosch memang terlihat seperti terpendam, dikarenakan 

tertutup gundukan tanah yang sengaja dibangun sebagai tanggul untuk menghalau 

luapan air sungai Bengawan (Solo dan Madiun) serta menangkis serangan lawan.  

Benteng ini dikelilingi oleh parit selebar ± 5 meter yang dahulunya dipelihara buaya 

buas, sehingga sulit dan berbahaya bagi tawanan dan pekerja rodi yang mencoba 

melarikan diri maupun pasukan pejuang yang akan menyerang. Pada pintu gerbang 

pertama, terdapat bekas pondasi jembatan angkat sebagai akses penghubung untuk 

menuju pintu gerbang depan pertama dan masih terdapat bekas gerigi katrol pengangkat 

jembatan. 

           
Gambar 4. 2 Gerbang Depan Tampak Depan dan Tampak Belakang 

4.3.2 Pintu Gerbang Utama (Masuk) 

Setelah melewati pintu gerbang depan, kemudian dilanjutkan memasuki pintu 

gerbang utama menuju dalam komplek benteng yang terdapat tulisan tahun 1839-1845 

diatas pintu. Tahun tersebut menunjukan sebagai periode tahun pembuatan benteng Van 

Den Bosch. Arsitekturnya memiliki ciri bergaya Castle Eropa berpadu corak Indische. 

   
Gambar 4. 3 Pintu Gerbang Utama 
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4.3.3 Kantor Utama  

Bangunan dengan arsitektur bergaya Roman-Indische ini dahulunya digunakan 

sebagai gedung utama perkantoran bagi tentara Hindia Belanda berpangkat tinggi atau 

setingkat Perwira dan Letnan. Pilar penopangnya begitu kokoh yang dipadu dengan 

pintu dan jendela besar yang sekilas seperti bangunan Romawi. Pada bagian interiornya 

masih terdapat lantai asli bercorak papan catur dengan aksen warna putih dan kuning. 

Kondisi bangunan ini sudah tidak beratap lagi dengan dinding sudah terkelupas. 

Didalam bangunan kantor ini juga terdapat barak bagi tentara berpangkat tinggi, 

dapur serta makam KH. Muhammad Nursalim. Beliau adalah tokoh penyi’ar Agama 

Islam serta pahlawan bangsa pengikut Pangeran Diponegoro yang gugur akibat 

tertangkap oleh serdadu Belanda saat kalah berperang memberontak kepada penjajah.  

Setelah tertangkap, beliau dibawa kedalam benteng. Karena memiliki kesaktian, beliau 

tidak mempan ditembak dan disiksa, akan tetapi tentara Belanda tidak kehabisan akal, 

kemudian beliau dikuburkan hidup-hidup dalam posisi terikat kencang. Pemugaran 

makam beliau selesai pada tanggal 17 Agustus 1992 oleh Komandan Batalyon Armed 

12.  

                 
Gambar 4. 4 Kantor Utama Bagian Dalam dan Kantor Utama Tampak Luar 

4.3.4 Kantor Umum 

Berada di depan bangunan kantor utama, adalah kantor umum. Kondisi 

bangunan masih berdiri namun sudah tanpa atap, hanya sebagian saja yang tersisa dan 

dimanfaatkan sebagai sarang burung walet.  

Dahulunya terdapat juga pilar-pilar  sebagai penopang yang bergaya Romawi, 

hal ini dikarenakan masih terdapat bekas landasan dari pilar tersebut. Kecenderungan 

berukuran jauh lebih besar dan tinggi dari pilar di bangunan kantor utama didepannya. 

Bangunan juga berlantai dua dengan tangga yang terbuat dari kayu sebagai akses 

menuju lantai atas. Bekas tangganya masih bisa dijumpai walaupun kayunya sudah 
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tidak ada. Diantara kedua bangunan ini, terdapat lapangan yang dahulunya digunakan 

sebagai lokasi briefing persiapan apel pasukan atau upacara bendera. Di sebelah 

baratnya, atau diatas pintu gerbang masuk  utama, terdapat bekas tempat menaruh Jam.  

                        
Gambar 4. 5 Kantor Umum Tampak Depan dan Jam Lonceng 

 

4.3.5 Sumur 

Tepat di sebelah selatan dari bangunan kantor umum, terdapat dua buah sumur 

yang dahulunya digunakan oleh Belanda untuk membuang jenazah korban penangkapan 

tahanan dan para pekerja rodi sehingga menjadi sebuah kuburan masal. Tentara Hindia 

Belanda menangkap dan mengumpukan pekerja dari sekitar wilayah Ngawi,  kemudian 

dipaksa untuk mengerjakan proyek pembangunan Benteng Van Den Bosch. 

 
Gambar 4. 6 Sumur 

4.3.6 Bangunan Gedung yang dibom oleh Jepang 

Bangunan ini terletak di sebelah selatan. Ukurannya seperti kantor umum 

dengan dua lantai dan diperkirakan merupakan bagian dari asrama/ barak bagi tentara/ 

serdadu Belanda, namun beberapa bagian sudah runtuh, terutama bagian atap dan 

beberapa temboknya, dikarenakan pernah dibom oleh tentara Dai Nippon (Jepang) pada 

kurun waktu 1942-1943/ saat perang Dunia II. Bagian bangunan yang lainnya sudah 

ditumbuhi oleh pohon beringin yang sangat besar dengan akar-akarnya yang 

mencengkram sebagian tembok bangunana ini. Pada bagian tengah bawah dari 

bangunan ini juga terdapat pintu gerbang yang menghadap kearah timur atau Sungai 
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Bengawan Madiun, yang dahulunya di lokasi ini terdapat sebidang tanah lapang yang 

berukuran kecil untuk kegiatan mengumpulkan dan memberi makan kepada pekerja 

rodi. 

 
Gambar 4. 7 Bangunan yang dibom Jepang 

A. Ruang Penjara 

Pada setiap tangga yang menuju ke lantai 2 pada bangunan yang dahulu 

digunakan sebagai asrama/ barak tentara ini, dibawah tangga tersebut dimanfaatkan  

sebagai penjara yang diperuntkan bagi tahanan  yang melawan/ menentang penjajahan 

Kolonial Belanda waktu itu. Terdapat tiga buah ruang penjara yang terletak di setiap 

bawah tangga, mulai dari yang berukuran besar, sedang dan kecil mengikuti tinggi 

tangga tersebut yang ditujukan mengikuti kesalahan dari tahanan dari ringan, sedang 

sampai berat. Dahulunya tahanan tersebut dimasukan dalam kondisi ruangan yang 

berjubel sehingga pengat dan sesak. Dikarenakan tidak manusiawi, maka banyak dari 

para tahanan yang meninggal saat berada di ruang penjara ini dikarenakan sakit, tidak 

diberi makan dan harus berebut udara dengan tahanan lainnya.  

 
Gambar 4. 8 Ruang Penjara 

4.3.7 Gudang Amunisi  

Gudang amunisi terletak bersebelahan dengan tangga penjara dan dekat dengan 

bastion. Setelah ditinggalkan Belanda, dikarenakan ruangannya mempunyai tingkat 

kelembaban yang sesuai untuk menyimpan amunisi, maka gudang amunisi ini 
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dimanfaatkan oleh Batalyon Armed 12 sebagai gudang amunisi , sebelum dipindahkan 

ke Markas Kostrad di Jalan Siliwangi. 

 
Gambar 4. 9 Gudang Amunisi 

4.3.8 Barak atau Asrama Tentara 

Bangunan yang sebenarnya berlantai tiga ini adalah asrama/barak yang 

diperuntukan bagi serdadu Belanda. Posisinya mengelilingi kantor Utama, kantor umum 

dan lapangan. Pada setiap gedung dilantai dua, dihubungkan dengan jembatan 

penyeberangan.   

Kondisi bangunan sebagian ada yang tanpa atap, keropos dan ditumbuhi 

berbagai rumput, tanaman liar  bahkan akar pohon beringin. Selain itu bangunan ini 

digunakan sebagai penangkaran sarang burung walet dan dijadikan sarang liar oleh 

kelelawar. Kayu yang digunakan sebagai sekat antara lantai dasar dengan tingkat 

diatasnya, banyak yang sudah lapuk dan mulai keropos. Sebagian bangunan ada yang 

sudah runtuh, sehingga berbahaya bagi pegunjung. Gedung ini juga terhubung dengan 

jembatan dan tangga, bahkan sampai dilantai tiga. Namun, kondisinya sudah banyak 

yang lapuk, hanya tersisa besi penyangganya  saja, sedangkan kayunya sudah hilang. 

Salah satu jembatan yang masih ada dan dapat dilalui, dapat ditemukan di bangunan 

gedung barak di sebelah barat laut. Lantai tiga, dahulunya digunakan sebagai tempat 

latihan perang dan kegiatan baris-berbaris.  

Kontruksi bangunan Benteng Van Den Bosch sangatlah kokoh dan berciri 

arsitektur Eropa. Pada setiap dindingnya diperkuat dengan besi menyerupai jangkar atau 

kail, sebagai penguatnya. Sehingga mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama atau 

sudah berusia ± 170 tahun. Sejak dibangun pertama kali samapai dengan sekarang, 

Benteng Van Den Bosch belum pernah mengalami renovasi, sehingga kondisinya masih 

sangat asli. Semua bahan utama bangunan dan pendukungnya berasal atau di impor 
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langsung dari Holland atau Belanda, seperti yang temukan pada ubin yang bertuliskan 

Holland. 

 
Gambar 4. 10 Jangkar Penguat Dinding 

 

 

 

 
Gambar 4. 11 Barak Tentara 

4.3.9 Pintu Gerbang Belakang 

Pintu Gerbang Belakang atau yang berada di bagian paling timur dari benteng 

Van Den Bosch, menghadap langsung ke arah pertemuan dua sungai besar yaitu 

Bengawan Solo dan Madiun yang dahulunya merupakan Desa Ngawi Purba sebagai 

cikal bakal Kabupaten Ngawi. Pada gerbang ini terdapat jeruji pintu besi dan jika sudah 

keluar dari komplek Benteng, maka terdapat gundukan tanah dan parit. 

                         
Gambar 4. 12 Pintu Belakang dan Rawa atau Parit 

Berdasarkan data komponen bangunan diatas maka berikut adalah Peta 

Komponen Bangunan di Kawasan Benteng Van den Bosch. 
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Gambar 4. 13 Peta Komponen Bangunan 
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4.4 Cultural Significance sebagai Potensi Serial vision 

Menurut Balai Penelitian Arkeologi Yogyakarta, Kawasan inti dari Benteng Van 

den Bosch dan batas terluarnya adalah parit terluar benteng dengan sempadan 10 meter. 

Berdasarkan lanskap alamiah berasal dari tanggul yang mengelilingi benteng, 

tinggi tanggul dan tinggi benteng yang sama. Mengakibatkan benteng tidak terlihat dari 

luar dan ini merupakan keistimewaan dari Benteng Van den Bosch atau oleh 

masyarakat disebut juga Benteng Pendem. Karena kesan terpendam dari luar benteng. 

Lanskap buatan yang memiliki nilai sejarah yang unik yaitu di dalam benteng Van 

den Bosch juga terdapat salah satu makam pejuang yang merupakan nilai sejarah dari 

tokoh. Terdapat sumur yang dulunya digunakan sebagai tempat pembuangan mayat. 

Selain itu terdapat menara yang digunakan sebagai tempat jam dan lonceng.  

Berdasarkan wawancara guide/ juru kunci bagian Benteng Van den Bosch yang 

memiliki potensi serial vision, antara lain: 

1. Tanggul yang mengelilingi benteng, tinggi tanggul dan tinggi benteng yang sama.  

2. Parit yang mengelilingi benteng digunakan sebagai pertahanan Benteng Van den 

Bosch. 

3. Terdapat salah satu makam pejuang yang merupakan nilai sejarah dari tokoh. 

4. Terdapat sumur yang dulunya digunakan sebagai tempat pembuangan mayat. 

5. Menara yang digunakan sebagai tempat jam dan lonceng. 

Secara keseluruhan Benteng Van den Bosch tidak mengalami perubahan bentuk 

yang signifikan. Yaitu terdapat barak yang temboknya sengaja ditutup dengan bata 

karena difungsikan sebagai sarang burung wallet dan terdapat bagian yang digunakan 

untuk warung / kantin.  

 Cultural Significance sebagai potensi Serial vision karena pada dasarnya yang 

menjadi daya tarik pengunjung untuk datang ke Benteng Van den Bosch. Kemudian 

Cultural Significance ini akan dikaitkan dengan hasil keterangan responden, dan 

menghasilkan kualitas visual dari Benteng Van den Bosch. 
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Tanggul yang mengelilingi 
benteng merupakan 
keistimewaan benteng Van 
den Bosch, karena dengan 
adanya tanggul ini benteng 
tidak terlihat dari luar dan 
terkesan terpendam. Oleh 
masyarakat benteng ini 
disebut juga benteng 
pendem 

Makam K.H Muhammad 
Nursalim 

Kantor Utama sebagai 
tempat tinggal Van den 
Bosch 

Gerbang utama terdapat 
tahun pembuatan Benteng 
Van den bosch 

Sumur tempat 
pembuangan 
mayat 

Kantor umum 
sebagai tempat 
administrasi 

Ruang penjara 
yang terletak di 
bawah tangga 

Bangunan yang 
dibom oleh tentara 
jepang saat PD II 

Gambar 4. 14 Peta cultural significance 
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4.5 Vegetasi 

Vegetasi tanaman yang terdapat di Kawasan Benteng Van den Bosch dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu vegetasi jenis pohon dan vegetasi jenis perdu. Jenis vegetasi 

pohon yang ada di kawasan ini, meliputi pohon cemara, pohon pisang, pohon beringin, 

dan pohon angsana. Sedangkan, jenis vegetasi perdu yang sering ditemui, meliputi 

semak dan rerumputan. 

 Jenis vegetasi yang beranekaragam ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, 

misalnya, untuk pohon angsana yang banyak terdapat di halaman luar benteng atau jalur 

masuk benteng memiliki fungsi sebagai pereda kebisingan akibat polusi suara dan 

sebagai peneduh. Kemudian untuk pohon cemara lebih banyak digunakan sebagai 

fungsi estetika lingkungan. Pohon cemara banyak tumbuh di halaman depan benteng 

hingga jalan masuk benteng mengikuti jalan yang tumbuh secara beraturan dengan jarak 

tertentu antar satu pohon cemara dengan pohon cemara yang lainnya. Pohon cemara 

juga terdapat di dalam halaman benteng.  

 Jenis vegetasi perdu, seperti rerumputan banyak terdapat di halaman dalam 

benteng. Sedangkan, untuk semak banyak ditemukan tumbuh bersama pohon-pohon 

besar dan ada juga yang tumbuh berdampingan dengan bangunan-bangunan tua pada 

benteng. 

  
Gambar 4. 15 Vegetasi Pada Bangunan Yang Dibom Oleh Jepang 

 

Gambar 4. 16 Vegetasi Kawasan  Benteng Van Den Bosch 

Berikut adalah Peta Persebaran Vegetasi yang ada di Kawasan Benteng Van den Bosch 
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Gambar 4. 17 Peta Persebaran Vegetasi
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4.6 Sirkulasi Pengunjung 

Sirkulasi Pengunjung di Benteng Van den Bosch terbagi menjadi 2 yakni sirkulasi 

pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan. Sirkulsi kendaraan merupakan pergerakan dari 

pengunjung yang masih bisa menggunakan kendaraan di kawasan Benteng Van den 

Bosch sedangkan Sirkulasi pejalan kaki merupakan pergerakan pengunjung saat 

berjalan kaki. Untuk sirkulasi kendaraan terdapat 2 bagian parkir yakni untuk roda 2 

yang berada di dalam kawasan benteng Van den Bosch/ setelah melewati loket, dan 

untuk kendaraan roda 4 di bagian luar zona inti benteng Van den Bosch sebelum loket 

masuk Benteng Van den Bosch. Terdapat 3 macam sirkulasi pengunjung yaitu sirkulasi 

pejalan kaki padat dimana pengunjung sebagian besar melewati rute tersebut / tempat 

dimana pengunjung melakukan aktivitas seperti duduk, berfoto atau hanya melihat-lihat. 

Sirkulasi pejalan kaki sedang biasanya digunakan pengunjung untuk duduk-duduk dan 

melihat-lihat sekitar saja sedangkan yang terakhir sirkulasi pejalan kaki jarang karena 

sangat jarang pengunjung melewati rute/ bagian ini.  
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Gambar 4. 18 Peta Sirkulasi
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4.7 Aktivitas Pengunjung 

Aktivitas Pengunjung di Benteng Van den Bosch terbagi menjadi 2 yakni statis 

dan dinamis. Aktivitas dinamis merupakan pergerakan dari pengunjung dalam berjalan-

jalan di kawasan Benteng Van den Bosch sedangkan statis merupakan titik dimana 

pengunjung melakukan aktivitas yang mereka gunakan untuk berfoto, duduk, dan 

makan minum di suatu tempat.  

 

Gambar 4. 19 Aktivitas Yang Ada Di Benteng Van Den Bosch 

Gambar 4.19 merupakan Peta Persebaran Aktivitas Pengunjung Benteng Van 

den Bosch dapat dilihat pada gambar berikut 
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Gambar 4. 20 Peta Aktivitas Pengunjung 



65 
 

4.8 Identifikasi komponen Serial vision berdasarkan persepsi pengunjung 

Jumlah responden untuk pengunjung adalah 80 orang. Identifikasi Serial vision 

berdasarkan persepsi pengunjung dilihat dari kemudahan responden mengingat 

karakteristik pada titik-titik tertentu dalam kawasan Benteng Van den Bosch. Titik-titik 

Serial vision adalah titik-titik yang digambarkan oleh pengunjung pada bagian mana 

mereka mudah dalam mengingat bagian Benteng Van den Bosch dan berkesan bagi 

pengunjung. Berdasarkan Gambar 4.20 merupakan titik-titik di bagian mana 

pengunjung mudah mengingat.  

Serial vision yang dimaksud adalah pandangan -serial pengamat ketika  melalui 

rute berjalaan saat berada di kawasan Benteng Van den Bosch dari berbagai arah  yang  

di dalam kawasan. Pembahasan mengenai pandangan serial ini akan dipusatkan pada 

Kawasan Benteng Van den Bosch. Berdasarkan hasil dari persepsi pengunjung, 

identifikasi komponen Serial vision dapat  diperoleh dengan melihat hasil keterkaitan 

titik persepsi responden dengan Serial vision concerning place dan content. (Tabel 4.1). 

4.8.1 Identifikasi komponen Serial vision berdasarkan Cultural Significance 

Cultural Significance sebagai potensi Serial vision karena pada dasarnya yang 

menjadi daya tarik pengunjung untuk datang ke Benteng Van den Bosch. Data potensi 

serial vision berasal dari wawancara juru kunci. Kemudian Cultural Significance ini 

akan dikaitkan dengan hasil keterangan responden, dan menghasilkan kualitas visual 

dari Benteng Van den Bosch. Berdasarkan Cultural Significance terdapat 5 titik yang 

menjadi potensi Serial vision yang menjadi daya tarik pengunjung. 

4.8.2 Identifikasi komponen Serial vision berdasarkan peta mental responden 

Penentuan titik serial vision berdasarkan dari hasil peta mental yang telah diisi 

oleh responden. Titik serial vision sendiri berasal dari titik dimana pengunjung mudah 

mengingat/ berkesan menurut responden.  

Pemilihan responden pada penelitian ini menggunakan sampling insidental yakni 

berusia antara 15-60 tahun. Didapatkan beragam jalur yang dilewati pengunjung dan 

gambaran Serial vision dari tiap pengunjung. Berdasarkan peta mental responden 

terdapat 40 titik Serial vision. 
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Gambar 4. 21 Peta titik-titik Serial vision menurut responden 
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Tabel 4. 1 Persepsi Serial vision Concerning Place dan Content Berdasarkan Responden 

Titik 

Persepsi 
 

Persepsi 

Responden 

Teori Serial vision Ciri/ Elemen Keterangan 

Keterkaitan Persepsi Responden 

dengan Teori Place Content 

1 

 

Terdapat signage 

tanda arah masuk 

Benteng Van den 

Bosch 

 

Here and There 

Di sini yang berlokasi 

diluar gerbang Yon 

Armed 12 dan di sana 

terdapat Benteng Van 

den Bosch yang akan 

dituju. 

Immediacy 

Tegangan emosional 

perasaan penasaran saat 

mengetahui signage Van 

den Bosch. 

Trees incorporated 

Keserasian vegetasi yang 

berada di samping 

Gerbang Yon Armed. 

- 2 ruang di luar 

gerbang dan di dalam 

gerbang  

- Unsur vegetasi yang 

terdiri dari pepohonan 

- Signage Benteng Van 

den Bosch 

Signage lokasi Benteng Van den Bosch 

menunjukkan jika di luar (di sini here) 

dan di dalam (di sana there) ada 

Benteng Van den Bosch. Dari lokasi 

signage ke lokasi Benteng Van den 

Bosch berjarak 500 meter.  

Unsur buatan : Signage yang berbentuk 

persegi dengan luas 120x180 dan tinggi 

dari permukaan tanah 3 meter. 

Unsur alamiah : Pepohonan 

2 

 

Memasuki 

kawasan militer 

Yon Armed 12 

 

Pin pointing 

Pandangan pengunjung 

memusat ke satu titik 

gerbang yang dilewati. 

Immediacy 

Tegangan emosional saat 

memasuki gerbang 

kawasan militer Yon 

Armed 12 

Trees incorporated 

Terdapat pepeohonan di 

kiri kanan gerbang. 

- 1 titik focus sebagai 

gerbang masuk 

- Unsur vegetasi dari 

pepohonan 

 

District militer Yon Armed 12 

melingkupi (Enclosure) Benteng Van 

den Bosch yang hanya memiliki 1 pintu 

masuk gerbang kawasan (pin pointing) 

Unsur buatan : Pagar rumah, Pedestrian 

Unsur alamiah : Pepohonan 

3 

 

Terdapat pos 

penjagaan  

 

Intensified Material 

Pandangan pengunjung 

yang memperhatikan 

suatu bangunan pos 

keamanan militer. 

Significant Object 

obyek pos dari Yon 

Armed 12 yang diamati 

oleh pengamat. 

-Pos penjagaan yang 

selalu ada petugas yang 

menjaga 

 

Sarana pos penjagaan militer 

(Significant Object) merupakan salah 

satu detail yang ada dalam kawasan 

militer saat akan memasuki Benteng 

Van den Bosch. Pos penjagaan 

berukuran 4x4 meter dangan tampilan 

bangunan yang menyerupai gardu 

Unsur buatan : Rambu, Rumah 

meyerupai gardu, Tembok, Portal. 

Unsur alamiah : Pepohonan, Rumput 
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4

 
 

Terlihat taman 

labirin, tamannya 

masih terlihat 

kosong, kurang 

menarik, taman 

tidak sesuai 

dengan tema 

kawasan Benteng 

Van den Bosch 

 

Division of space 

Pembagian ruang antara 

jalan menuju Benteng 

Van den Bosch dengan 

Taman  Labirin yang 

berada di sisi kiri. 

Intricacy 

Adanya taman labirin 

menurut beberapa 

pengunjung tidak 

mendukung pelestarian 

cagar budaya Benteng 

Van den Bosch 

Multiple use 

Ruang taman labirin 

memiliki banyak fungsi 

yakni sebagai wisata 

tambahan, terdapat zona 

rekreasi, dan beberapa 

pedagang makanan. 

-Taman sebagai ruang 

pendukung hiburan 

- Kerumitan dalam 

konteks ini karena tidak 

sesuai nya taman labirin 

dengan maksud 

pelestarian benteng 

- Fasilitas yang ada di 

taman beragam 

Dalam kawasan militer terdapat 

pembagian ruang (zona / space). Lahan 

tak terbangun di sekitar benteng sebagai 

sarana penunjang salah satunya adalah 

Taman Labirin (Multiple use). Taman 

Labirin memiliki luas 10000 m2. 

Fasilitas yang ada didalamnya antara 

lain, gazebo dan toilet, segi vegetasi 

terdapat pohon palem dan pohon ceres 

‘talok’, pohon talok berfungsi sebagai 

peneduh sementara, karena pohon talok 

bisa tumbuh cepat. 

Unsur buatan : Gazebo 

Unsur alamiah : Pepohonan, Rumput 

5 

 

Ada persimpangan 

jalan, belum 

terlihat bentengnya 

Anticipation 

Belum terlihat Benteng 

Van den Bosch 

menyebabkan 

pengunjung menduga 

dimana letak Benteng 

Van den Bosch.  

Surprised 

Memunculkan perasaan 

penasaran karena masih 

belum terlihat benteng 

Van den Boschnya. 

 

- Terdapatnya 2 jalan 

berbelok 

- Munculnya rasa 

penasaran dari 

pengunjung 

Lokasi benteng yang terletak di sudut 

kawasan menjadikan pengunjung 

penasaran (Immediacy). Pengunjung 

mengantisipasi setelah berbelok kearah 

benteng, tampilan apa yang tampak. 

Unsur buatan : Jalan, Bak Sampah 

Unsur alamiah : Pepohonan, Rumput 

6 

 

Terlihat benteng 

bagian depan, 

benteng tertimbun 

tanah atau tanggul, 

loket masuk untuk 

membayar parkir, 

ada lorong yang 

tertutup tanggul 

Here and There disini 

di bagian jalan dan di 

sana sudah terlihat 

loket masuk Benteng 

Van den Bosch 

Pin pointing 

Pandangan memusat ke 

satu titik yang akan 

dilewati yaitu loket 

masuk Benteng Van den 

Bosch. 

Immediacy 

Sudah terlihat loket 

masuk Benteng Van den 

Bosch,  

 

- 2 lokasi di luar loket 

dan loket 

- 1 titik pandang dari 

pengunjung yakni loket 

gerbang benteng 

 

Kondisi eksisting Benteng Van den 

Bosch yang tertutup tanggul dan hanya 

ada satu loket masuk (Enclosure). 

Unsur buatan : Terowongan, Jalan 

Unsur alamiah : Pepohonan, Rumput 
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7 

 

Terlihat loket 

untuk tiket masuk 

dan parkir, 

bangunan unik 

yang tertimbun 

tanah, bangunan 

depan terkesan 

megah dan 

misterius  

 

Anticipation 

Pengamat penasaran apa 

yang ada di dalam 

setelah loket, karena 

belum terlihat bangunan 

benteng 
Mistery 

Kesan yang misterius 

didapat ketika terlihat 

terowongan loket.  

Here and There Di 

bagian luar terowongan 

dan di dalam 

terowongan terdapat 

bangunan benteng Van 

den Bosch 

Immediacy 

Tegangan emosional rasa 

penasaran  saat memasuki 

suatu ruang loket untuk 

pengalaman mengunjungi 

Benteng Van den Bosch,  

Surprised 

Pengunjung yang 

bertanya-tanya seperti apa 

keadaan selanjutnya, 

karena benteng belum 

terlihat. 

 

-Terdapat elemen 

terpotongnya lorong, 

yang menunjukkan 

disisi lain terdapat ruang 

lagi 

-titik dimana berada 

diluar lorong dan 

terdapat sisi lain 

terdapat bangunan 

benteng Van den Bosch 

-Keadaan lorong yang 

gelap 

  

Memasuki loket terlihat sebagian  

bangunan benteng,  tapi belum  jelas   

betul  bangunan  apa  yang  akan  

terlihat (mistery).  Dalam hal ini  

pengamat  mempersiapkan diri untuk 

melihat massa bangunan utama 

(Anticipation). Tampilan luar benteng 

dan sebagian bangunan dalam benteng 

(Here and There) 

Unsur buatan : Terowongan 

Unsur alamiah : Pepohonan 

8 

 

Ada tahun 

pembuatan 

benteng, lorong 

gelap di pintu dep 

an benteng, 

Bangunan terlihat 

kokoh dan megah 

Focal point,  

Titik fokus pengamat 

dalam memperhatikan 

satu objek tahun 

pembuatan 1839-1845. 

Precincts Karakteristik 

sejarah yang khas di 

masa kolonial belanda. 

Possession, penguasaan/ 

klaim terhadap suatu 

tempat, karena pada 

bagian ini saja terdapat 

tahun pembuatan 

benteng Van den Bosch. 

Here and There di luar 

benteng dan disana 

terdapat lorong yang 

Propriety, kecocokan/ 

kesopanan memberikan 

identitas kawasan yakni 

terdapat pada tahun 

pembuatan benteng Van 

den Bosch. 

Seeing in detail, 

memperhatikan tahun 

pembuatan benteng Van 

den Bosch 1839-1845 

-Titik focus pandangan 

terdapat pada tahun 

benteng 

-Tahun menunjukkan 

nilai sejarah benteng 

- Tahun pembuatan 

hanya terdapat pada 

tampilan visual ini 

- Di sini luar gerbang 

utama dan di dalam 

terdapat ruang dalam 

benteng 

Pengunjung fokus pada tahun yang ada 

di bagian depan atas lorong masuk 

benteng yang memiliki nilai sejarah 

kolonial (Precincts). Tahun tersebut 

merupakan tahun pembuatan dari 

Benteng Van den Bosch (Focal point). 

Jadi usia dari Benteng Van den Bosch 

175 tahun. Tampilan luar lorong dan 

bagian dalam lorong masuk Benteng 

Van den Bosch (Here and there) 

Unsur buatan : Terowongan 
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menghubungkan ruang 

dalam benteng. 

9 

 

Terdapat seperti 

jangkar di bangian 

tembok benteng, 

jangkar yang 

berfungsi sebagai 

penguat bangunan  

Intensified Material 

Pengamat 

memperhatikan suatu 

detail jangkar yang 

berfungsi sebagai 

penguat bangunan. 

Pin pointing 

Pandangan memusat ke 

satu titik yang dilewati 

di sisi bangunan yaitu 

penguat bangunan 

Seeing in detail, 

memperhatikan deta il 

jangkar sebagai penguat 

dan struktur dinding 

benteng.  

- Obyek yang menjadi 

focus penglihatan 

- Memperhatikan detail 

suatu obyek jangkar 

Detail yang menempel di tembok 

benteng yang berbentuk seperti jangkar. 

Jangkar (material) ini diperhatikan 

pengunjung sebagai sesuatu yang unik, 

yang berfungsi untuk memperkuat 

bangunan benteng.   

Unsur buatan : Tembok berbentuk 

jangkar 

 

10 

 

Di dalam lorong 

pintu masuk 

benteng sudah ter 

lihat hamparan 

rumput, terlihat 

bangunan yang 

berada disisi lain, 

ada dua pilar besar 

yang ada di pintu 

masuk 

Anticipation 

Pengamat dapat melihat 

2 tiang berada di sisi 

kiri dan kanan sebagai 

penanda akan memasuki 

dalam benteng  

Pin Pointing, Titik 

pandangan pengunjung 

berada di pintu belakang 

yang berada berlawanan 

dengan posisi 

pengunjung. 

 

Intimacy, perasaan 

intim/dekat pengamat 

dalam merasakan suatu 

ruang terdapat ini (this) 

dinding dan itu (that) 

tiang 

Exposure, di depan 

terdapat tanah yang 

lapang  

 

-Terdapat tiang sebagai 

elemen pembeda 

-Pandangan pada titik 

gerbang belakang 

sebagai titik focus jalan 

yang akan dituju 

pengunjung 

- Sisi dinding (that) dan 

tiang depannya (this) 

- Ruang di depannya 

yang lapang  

Terdapat bagian-bagian tembok yang 

terlihat kusam (precincts) . Pada 

tampilan ini pengamat dapat melihat 

dua pilar besar (focal point) saat akan 

memasuki benteng, selain itu 

pengamatan jauh terlihat hamparan 

rumput yang luas dengan latarnya 

sebuah bangunan yang memiliki 

gerbang yang kecil  

Unsur buatan : Bangunan Benteng , 

Pilar Bangunan 

Unsur alamiah : Rumput 

11 

 

Ada kantin yang 

berada di dalam 

benteng 

Division of space 

Pembagian ruang  yang 

diamati oleh pengamat 

antara ruang dalam 

benteng van den bosch 

dan ruang yang 

digunakan sebagai 

Multiple use 

Suatu ruang yang 

memiliki banyak fungsi 

salah satunya digunakan 

sebagai tempat istirahat 

pengunjung, yaitu kantin 

-Terdapat pembagian 

ruang sebagai kantin 

Dalam kawasan benteng terdapat 

pembagian ruang yang digunakan 

sebagai sarana penunjang perdagangan 

oleh penduduk setempat. Ruang yang 

dibuka selain untuk kantin juga 

pengunjung dapat melihat bagian dalam 

benteng 
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kantin Unsur buatan : Bangunan Benteng 

Unsur alamiah :Rumput 

12 

 

Terlihat cerobong 

asap untuk masak 

di bagian yang 

dulunya sebagai 

dapur 

 

Pin pointing 

Pandangan pangunjung 

yang mengamati 

cerobong asap 

Seeing in detail, 

memperhatikan tampilan 

cerobong asap di salah 

satu ruang yang dulunya 

difungsikan untuk dapur 

-Cerobong yang 

menjadi objek yang 

dilihat pengunung 

Cerobong asap (detail) di bagian yang 

dulunya difungsikan sebagai dapur 

merupakan bagian yang menonjol di 

bangunan 

Unsur buatan : Tembok, cerobong asap 

Unsur alamiah : Pepohonan 

13 

 

Terlihat jembatan 

kecil yang rapuh, 

rusak, 

menggabungkan 

dua bangunan  

 

Pin pointing 

Pandangan pengunjung 

tertuju pada lorong 

pintu yang akan dilewati 

Seeing in detail, 

memperhatikan detail dari 

jembatan 

Relationship,Terdapat 

jembatan yang dulunya 

berfungsi 

menghubungkan antar 

bangunan 

-Jembatan menjadi 

objek yang dilihat 

karena akan dilewati 

pengunjung. 

Pengunjung terfokus pada jembatan 

(object) yang berfungsi untuk 

menggabungkan ke bangunan yang lain 

Unsur buatan : Jembatan, Bangunan 

Unsur alamiah : Pepohonan 

14 

 

Ada lubang-lubang 

kecil dibawah 

tangga, memiliki 

ukuran berbeda-

beda. Dahulu 

digunakan sebagai 

penjara 

Mistery 

Belum jelas terlihat oleh 

pengamat apa yang ada 

didalam lubang 

Maw 

Terdapat lubang hitam 

yang gelap 

Seeing in detail, 

memperhatikan lubang 

hitam yang dulunya 

digunakan sebagai 

penjara duduk. 

-Lubang kecil berbagai 

ukuran yang gelap 

Lubang kecil (object/ detail) yang 

memiliki ukuran berbeda-beda dan 

gelap menjadikan pengamat tidak 

mengetahui bagaimana di dalam lubang 

Unsur buatan : Bangunan 

Unsur alamiah : Pepohonan, rumput 
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15 

 

Terlihat bangunan 

benteng yang 

panjang dan tinggi, 

meski dilihat dari 

tanggul tidak 

semua terlihat tapi 

terlihat jendela 

besar yang 

tersusun rapi   

 

Precincts,  

Terlihat tampilan visual 

benteng yang 

merupakan bangunan 

kolonial, bagian kiri 

sebagai tempat gudang 

senjata dan amunisi. 

Trees incorporated: 

Keberadaan pohon-pohon 

spesies bringin dan palem 

berada di sisi kanan 

koridor 

Scale,  kesaamaan skala 

dari tinggi benteng dan 

tanggul 

-Kesan kolonial terdapat 

bentukkan jendela yang 

berjajar 

- Terdapat perbedaan 

tinggi/ kontur dari 

permukaan tanah 

Bangunan benteng yang berada di 

belakang dari tanggul merupakan 

Grandiouse vista, kesan megah dan 

kuno merupakan Precincts. Dengan 

didukung bangunan benteng yang 

memiliki 2 lantai dengan tinggi 8 meter 

dan gaya indhies bangunan benteng 

merupakan gaya dari bangunan kolonial 

sebelum kemerdekaan. 

Unsur buatan : Bangunan 

Unsur alamiah : Pepohonan, rumput 

16 

 

Di bagian ini 

terdapat bangunan 

yang ditempati, 

penyangga yang 

besar dan tersusun 

rapi 

 

Occified territory, 

daerah yang dikuasai 

karena pada bangunan 

ini masih digunakan 

sebagai tempat tinggal 

juru kunci. 

Precincts, Tampilan 

khas ruang tinggal 

jaman dahulu yang 

sudah diadaptasi masa 

sekarang 

Intimacy, perasaan dekat 

pengunjung dalam 

merasakan suatu ruang 

karena di sisi kiri terdapat 

taman kecil di depan 

teras. 

-Suatu lokasi yang 

sudah lama/ dari dulu 

- Namun masih 

difungsikan/ digunakan 

sebagai tempat tinggal 

-Terdapat penyempitan 

ruang (ciut) dengan 

adanya pekarangan 

Daerah yang difungsikan sebagai 

tempat tinggal juru kunci merupakan 

daerah yang dikuasai oleh juru kunci. 

Tampilan yang seperti  permukiman 

pada umumnya adanya jemuran , pot-

pot kecil, taman, dan kursi di depan 

rumah (intimacy). 

Unsur buatan : Bangunan rumah 

Unsur alamiah : Pepohonan, rumput 

17 

 

Cocok digunakan 

untuk foto karena 

ada sisi yang 

kontras yaitu 

tembok dengan 

tumbuhan akar-

akar besar  

 

Deflection, 

Memantulkan dua sisi 

suatu ruang yang sama 

ataupun kontras yang 

diamati oleh pengamat 

Contras, menampilkan 

visual yang kontras 

yakni vegetasi sebagai 

unsur alamiah dengan 

tembok yang kusam 

sebagai unsur buatan. 

Trees incorporated: 

Keberadaan akar-akar 

dari pohon yang berada di 

belakang benteng. 

Keserasiannya terdapat 

pada akar yang menempel 

ditembok. 

- 2 elemen yang berbeda 

yaitu vegetasi dan 

bangunan 

- Tampilan bangunan 

yang kusam 

- Adanya unsur vegetasi 

yang dinilai serasi 

dengan tembok di 

depannya 

Sisi yang berada di kiri kanan yang 

berbeda, kontras antara sisi tembok dan 

tanaman terkesan dipantulkan 

(deflection). Hal ini adanya 

membuktikan kawasan terbentuk sejak 

lama. 

Unsur buatan : Pagar rumah, Pedestrian 

Unsur alamiah : Pepohonan 
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Precincts, Terlihat dari 

akar-akar yang menjalar 

menempel di dinding 

benteng. 

18 

 

Terlihat bangunan 

yang bagian 

atasnya sudah tak 

beratap, tapi 

memberikan kesan 

bersejarahnya, 

dulunya digunakan 

sebagai kamar 

mandi dan dapur 

 

Precincts, kawasan 

yang terbentuk sejak 

lama dengan tampilan 

visual bangunan yang 

sudah tak memiliki atap. 

Trees incorporated 

Keserasian suatu ruang 

dengan vegetasi yang 

berada di atap  bangunan 

tersebut. Meskipun tidak 

terlalu banyak akan tetapi 

warna atap digantikan 

dengan warna hijau daun. 

- Bangunan yang sudah 

tak beratap, kusam, dan 

berlubang 

- Bangunan terdapat 

semak yang tumbuh  

diatasnya 

Bangunan yang tak beratap 

membuktikan jika bangunan sudah lama 

dan memiliki kekhasan bentuk 

bangunan kolonial (precincts). Adanya 

tampilan unsur buatan dan alamiah 

antara bangunan tidak beratap 

digantikan oleh atap hijau dari 

tumbuhan semak dan pohon pisang. 

Unsur buatan : Tembok 

Unsur alamiah : Pepohonan 

19 

 

Terlihat akar-akar 

yang menempel 

ditembok  

Precincts 

Kawasan yang 

terbentuk sejak lama 

dengan akar-akar yang 

menempel di dinding 

benteng 

Juxtaposition,  

mendekatkan dua obyek 

yang kontras unsur 

vegetasi dari akar-akar 

pohon besar, dengan 

unsur buatan berupa 

dinding benteng. 

Trees incorporated 

Tampilan visual yang 

unik muncul karena 

adanya akar-akar yang 

menempel di tembok, 

seperti sebuah frame 

untuk tampilan di 

belakangnya. 

- Akar yang sudah lama 

menempel pada tembok 

- Kekontrasan antara 

akar dan tembok 

bangunan 

Tembok yang sampai ditumbuhi oleh 

akar-akar yang menempel di tembok 

menandakan tembok sudah terbentuk 

lama (precincts). 

Unsur buatan : Tembok 

Unsur alamiah : Akar-akar pohon 
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20 

 

Terlihat akar-akar 

yang menempel 

ditembok  

 

 

Precincts 

Kawasan yang 

terbentuk sejak lama 

dengan akar yang 

menempel di tembok 

dan tampilan dinding 

yang sudah lapuk. 

Juxtaposition,  

mendekatkan dua obyek 

yang kontras yakni akar 

dan dinding benteng. 

 

- Akar yang sudah lama 

menempel pada tembok 

- Kekontrasan antara 

akar dan tembok 

bangunan 

Tembok yang sampai ditumbuhi oleh 

akar-akar yang menempel di tembok 

menandakan tembok sudah terbentuk 

lama. Terdapat rumputyang merambat 

disekitar tembok (precincts). 

Unsur buatan : Tembok 

Unsur alamiah : Akar-akar pohon, 

Rumput 

21 

 

Terdapat makam 

seorang pejuang 

KH. Moh. 

Nursalim, 

 

Enclosure: 

Keterlingkupan yang 

cukup kuat berupa gang 

buntu yang tampilan 

visual lainnya hanya ada 

makam yang sebagai 

pin pointing 

Pin Pointing; 

merupakan makam 

pejuang yang diamati 

pengunjung 

 

Tell Tale, menceritakan 

nilai sejarah suatu obyek 

makam pejuang yang 

dikubur di area Benteng 

Van den Bosch. 

- Ruang yang 

melingkup 

- Terdapat suatu cerita 

dari obyek makan di 

dalam bangunan utama 

Kesan keterlingkupan di makam 

memberikan pilihan titik fokus hanya 

ada di makam . Makam tersebut 

dikelilingi oleh tembok. Makam sebagai 

focal point yang kesan enclosure dari 

tembok. Tell Tale berasal dari K.H 

Moh. Nursalim adalah sebagai seorang 

pejuang yang dikubur hidup-hidup. 

Unsur buatan : Tembok 

Unsur alamiah : Pepohonan tanpa daun 

22 

 

Di bagian ini 

terdapat bangunan 

yang megah, pilar-

pilar yang besar 

dan tersusun rapi, 

mencirikan 

arsitektur jaman 

kolonial, letak 

yang strategis di 

tengah lapangan 

 

Precincts, pilar-pilar 

besar memperlihatkan 

tampilan bangunan 

kolonial yang megah. 

Possession, tampilan 

benteng seperti ini 

hanya ditemukan di 

bagian ini. Terdapat 

pilar-pilar besar 

terutamanya.  

Propriety, kecocokan/ 

kesopanan memberikan 

identitas kawasan yang 

merupakan bangunan 

masa kolonial dengan 

tambahan pilar-pilar besar 

di bangunan intinya. 

Texture, Pengunjung 

melihat tekstur dari pilar 

sebagai tanda kemewahan 

pada jaman dahulu. 

-Pilar yang besar 

-Tampilan pilar seperti 

ini hanya ditemukan di 

bagian benteng ini 

-Kecocokan pilar besar 

dengan bangunan ini 

menjadi bangunan 

utama Van den Bosch 

Adanya pilar-pilar memberikan kesan 

megah dan kuno merupakan Precincts 

dan Possession karena hanya di titik ini 

pilar-pilar tersebut ada.Menimbulkan 

perasaan yang takjub dan megah karena 

bangunan ini merupakan bangunan Van 

den Bosch saat itu. 

Unsur buatan : Bangunan 

Unsur alamiah : Rumput 
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23 

 

Bangunan yang 

sudah tak beratap, 

dulunya digunakan 

sebagai kantor 

umum,   

 

Possession, klaim 

terhadap suatu 

tempat/posisi yang pada 

bagian ini kantor umum 

hanya ditemukan di 

posisi tersebut. Yakni 

berada di depan 

bangunan utama Van 

den Bosch.  

Propriety, kecocokan/ 

kesopanan memberikan 

identitas kawasan yakni di 

depan dari kantor utama 

Van den Bosch terdapat 

kantor umum 

-Yang berlokasi depan 

bangunan utama 

-Depan dari kantor 

utama Van den Bosch 

terdapat kantor umum 

sebagai kantor 

administrasi 

Bangunan yang dulu digunakan sebagai 

kantor umum sekarang sudah tak 

beratap tampilan seperti itu hanya ada di 

Benteng Van den Bosch (Possession). 

Unsur buatan : Bangunan 

Unsur alamiah : Rumput 

24 

 

Terlihat simetris, 

seperti di luar 

negeri,  

 

Grandiouse vista, 

panorama penghubung  

ruang depan berupa 

exposure dari 

rerumputan  dan  ruang 

belakang  berupa barak 

tentara 

Precincts, kawasan 

yang terbentuk sejak 

masa kolonial 1839-

1845 

Exposure,  Terdapat 

paparan lapangan 

rumput yang luas 

 

Relationship,  kontinuitas 

hubungan terdapat pada 

barak yang  tampak pada 

visual depan, lantai 2 

yang selalu 

menghubungkan tiap 

komponen bangunan 

barak yang ada di 

Benteng Van den Bosch 

-Terdapat exposure dan 

dibelakangnya ada 

bangunan yang besar 

-Terdapat rumput yang 

lapang 

-Lantai 2 barrak yang 

menjadi penghubung 

antar bangunan benteng 

Terdapat ruang terbuka dan latar 

belakangnya merupakan Benteng Van 

den Bosch yang cukup megah dengan 2 

lantai (Grandiouse vista), tampilan yang 

kuno dan mencirikan bangunan kolonial 

(Precincts) dan bangunan tersebut 

hanya ada di Benteng Van den Bosch. 

Relationship antara bangunan kuno 

yang megah dengan nilai sejarah yang 

ada di Benteng Van den Bosch. 

Unsur buatan : Bangunan 

Unsur alamiah : Rumput 

25 

 

Di pintu belakang 

terlihat jalan ke 

arah tanggul, pintu 

belakang terkesan 

masih kokoh 

dengan lapisan-

lapisan temboknya 

meski sudah tidak 

beratap  

Here and There 

menunjukkan kesan di 

sini dan di sana (here 

and there) 

Change of level 

Perubahan ketinggian 

dari benteng ke tanggul  

Intimacy, perasaan 

intim/dekat pengaman 

dalam merasakan suatu 

ruang dengan adanya 

tiang penyangga di lorong 

tersebut. 

-Disini berdiri pada 

gerbang belakang dan 

disana merupakan 

tanggul beakang 

benteng 

- Terdapat perbedaan 

kontur permukaan tanah 

-Tiang di sisi gerbang 

ini menimbulkan kesan 

Di sini (Here) kita berada di pintu 

belakang benteng dan di sana (There) di 

tanggul terdapat perbedaan ketinggian 

(Change of level). 

Unsur buatan : Bangunan 

Unsur alamiah : Pepohonan di luar 

bangunan 
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mendekatkan sisi-sisi 

tembok 

26 

 

Ada kolam  

 

Insubstantial space, 

ruang yang kurang 

penting ini. Karena 

kolam tidak diketahui 

fungsinya untuk apa, 

selain tiu kondisi kolam 

yang tidak bersih 

mengurangi tampilan 

visualnya. 

Entanglement, adanya 

kolam menjadikan suatu 

yang rumit ditengah 

kondisi visual yang 

menyajikan sejarah 

Benteng Van den Bosch 

-Adanya kolam yang 

pengunjung tidak tahu 

fungsinya 

 

Kolam yang sudah tak berfungsi hanya 

untuk menampung air, menjadikan 

kolam sebagai komponen yang kurang 

penting karena belum diketahui fungsi 

kolam (Entanglement). 

Unsur buatan : Kolam, Bangunan 

Unsur alamiah : Pepohonan, Rumput 

27 

 

Terlihat kenaikan 

ketinggian tanah 

antara benteng 

dengan tanggul, 

adanya jalur 

setapak 

mendorong untuk 

melihat dari titik 

diatas tanggul  

Change of level 

Perubahan ketinggian 

dari benteng ke tanggul 

Scale,  skala pembanding 

antara besar kecil, tinggi 

rendah dan sebagainya. 

Dalam tampilan tersebut 

dikatahui adanya 

perbedaan tinggi lantai 

dasar benteng dengan 

tanggul yang mengelilingi 

benteng.  

-Terdapat perbedaan 

kontur permukaan tanah 

dengan tanggul 

-Perbedaan tinggi dari 

permukaan tanah pada 

skala rendah dan tinggi 

Perbedaan kontur (scale) yang 

menyebabkan benteng ini disebut 

Benteng Pendem karena tinggi tanggul 

sama dengan tinggi benteng, 

menjadikan kesan terpendam.. 

Unsur alamiah : Pepohonan, Rumput 

28 

 

Diatas tanggul 

terlihat rawa yang 

mengitari kawasan 

benteng, parit 

untuk pertahanan 

benteng 

 

Change of level, 

perubahan ketinggian 

dari tanggul benteng 

dengan parit. 

 

Scale,  skala pembanding 

antara tinggi rendah dari 

kontur parit dan tanggul 

benteng. 

Immediacy, Pertemuan 

kontras dari 2 karakter 

fisik antara tanggul 

dengan parit yang 

mengelilingi benteng. 

-Terdapat perbedaan 

kontur permukaan 

tanggul dengan parit 

-Perbedaan tinggi dari 

permukaan tanah 

dengan parit 

Dilihat di atas tanggul di luar benteng 

terdapat parit yang mengitari benteng, 

adanya ruang untuk parit yang 

digunakan sebagai pertahanan benteng 

menjadikan khas yang ada di kawasan 

Benteng Van den Bosch. 

Unsur alamiah : Pepohonan, Rumput 
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29 

 

Bangunan yang 

masih beratap 

namun dinding 

yang tidak terawatt 

dengan tumbuhnya 

tanaman di dinding 

benteng, terlihat 

unik karena 

perpaduan 

bangunan kuno 

dengan tumbuhan,  

Netting, jaring-jaring 

yang menyembunyikan 

obyek. Jaring-jaring 

yang dimaksud adalah 

belukar yang menutupi 

tembok benteng. 

Juxtaposition,  

mendekatkan dua obyek 

yang kontras yakni 

belukar yang menempel 

di tembok. 

Trees incorporated 

Tampilan visual yang 

unik muncul karena 

adanya akar-akar yang 

menempel di tembok, 

seperti sebuah frame 

untuk tampilan di 

belakangnya 

- Semak yang 

menjaring-jaring 

sebagian menutup 

bangunan benteng 

- Kekontrasan pada 

semak dengan tembok 

bangunan 

Pengamat yang melihat bangunan yang 

dilihat dari atas  tanggul terhalang 

pandangannya karena adanya vegetasi 

yang menutupi bangunan. 

Unsur buatan : Bangunan 

Unsur alamiah : Pepohonan, rumput 

30 

 

Terlihat simetris di 

sisi kiri, seperti di 

luar negeri, sisi 

kanan terdapat 

bangunan. 

Kesannya seperti 

ada di lorong yang 

sempit 

 

Here and There. 

Disini (ditempat yang  

berada diatara 

bangunan) dan disana di 

bagian lurus setelah 

bangunan 

Intimacy, perasaan 

intim/dekat pengaman 

dalam merasakan suatu 

ruang 

Foils, 2 bangunan yang 

terpisah namun memiliki 

corak dan tekstur yang 

sama 

- Disini merupakan 

exposure dari lapangan 

utama disana terdapat 

exposure lain di balik 

bangunan kantor umum 

- 2 Bangunan di kiri dan 

kanan, yang memiliki 

tekstur/ corak yang 

sama 

Lorong yang sempit, bangunan yang 

tinggi  menjadikan pengamat merasakan 

keterlingkupan pada lorong ini. 

Unsur buatan : Lorong diantara dua 

bangunan 

Unsur alamiah : Rumput 

31 

 

Ada sumur yang 

kononnya 

digunakan sebagai 

tempat 

pembuangan 

mayat 

 

 

Possession, Benteng Van 

den Bosch yang salah satu 

komponen bangunannya 

terdapat  sumur merupakan 

sebuah klaim jika dahulu 

pernah digunakan 

sebagai tempat untuk 

membuang mayat 

Tell Tale, menceritakan 

nilai suatu obyek sumur 

yang dulunya digunakan 

sebagai tempat 

pembuangan mayat. 

- Lokasi sumur berada 

pada belakang 

bangunan kantor umum 

- Terdapat cerita sejarah 

pada bagian sumur 

Adanya sumur yang dulunya digunakan 

sebagai tempat pembuangan mayat 

dengan latar belakang tampilan benteng 

hanya ada ditemukan di Benteng Van 

den Bosch 

Unsur buatan : Bangunan, Sumur 

Unsur alamiah : Rumput 
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Mistery. Keadaan yang 

tidak ketahui 

kebenarannya mengenai 

tampat pembuangan 

mayat 

32 

 

Jendela yang 

berjajar rapi 

memberikan kesan 

megah, bagus 

untuk latar foto   

 

Division of space, 

Pembagian ruang-ruang 

dari barak tentara.  

Thisness, Memperhatikan 

tekstur dari bata yang 

lama dengan bagian yang 

sudah ditutup dengan bata 

baru. 

- Terdapat pembagian 

ruang-ruang dari jendela 

- Memperhatikan 

tekstur bata pada 

bangunan 

Jendela yang berjajar banyak ditemukan 

di benteng lain namun bagi responden 

tampilan seperti ini hanya mereka 

jumpai di Benteng Van den Bosch. 

Unsur buatan : Bangunan 

Unsur alamiah : Rumput 

33 

 

Terdapat pos 

penjagaan  

 

Insubstantial space, 

ruang yang kurang 

penting, dikarenakan 

merupakan pos jaga 

baru semi permanen 

yang menutup 

pandangan 

belakangnya. 

Significant object, 

memperhatikan objek pos 

penjaga. 

- Pos penjaga yang 

berlokasi kurang 

strategis/ kurang 

penting 

 

Pos penjagaan yang tidak berfungsi 

serta tidak ada nilai sejarahnya menjadi 

aspek yang kurang penting. 

Unsur buatan : Rumah 

Unsur alamiah : Rumput 

34 

 

Dibagian lantai 

dua yang masih 

cukup utuh tetapi 

digunakan sebagai 

sarang kelelawar, 

tempatnya bau, 

lantainya sudah 

lapuk 

 

Defining space, ruang 

yang menentukan 

pengamat dalam 

memperhatikan bentuk 

pintu-pintu yang 

berderet dan 

mementukan visual ini 

merupakan barak-barak 

tentara.    

Intimacy, berada disini 

yang sebelah kiri 

merupakan deretan 

kamar-kamar dan sebelah 

kanan merupakan teras 

untuk melihat keluar.  

-Pembagian ruang 

terlihat adanya pintu-

pintu kamar yang 

berderet 

 

Pada bagian ini lantai 2 yang masih utuh 

namun ada sebagian lantainya yang 

runtuh dan tidak difungsikan. 

Unsur buatan : Bangunan 
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35 

 

Terdapat lubang-

lubang yang 

menjadi lebih 

memiliki nilai 

sejarah, dan bagus 

dilihat 

 

Enclaves,      interior   

yang   terbuka   

terhadap   ruang   

sekitar   dan  

mempunyai akses bebas 

untuk masuk dan keluar 

Seeing in detail, 

memperhatikan detail 

warna, tekstur, struktur 

dalam suatu ruang yang 

berlubang dan 

pengunjung nyaman 

melewati lubang-lubang 

tersebut. 

- Terdapat lengkungan-

lengkungan yang 

terbuka yang bisa 

dilewati 

- Pandangan 

pengunjung tertarik 

melihat detail lubang-

lubang 

Lubang-lubang pada bangunan yang 

dulu pernah di bom oleh tentara jepang, 

menjadikan bangunan berlubang-

lubang. 

Unsur buatan : Bangunan 

Unsur alamiah : Rumput 

36 

 

Terdapat 

tumbuhan yang 

akarnya hingga 

bawah, 

memberikan kesan 

penuh misteri yang 

didukung dengan 

latar yang gelap 

 

Mistery 

Keadaan gelap yang 

tidak diketahui apa yang 

ada didalam , yang 

terlihat hanya akar-akar 

yang menjalar kebawah. 

Juxtaposition,  

mendekatkan dua obyek 

yang kontras yakni sisi 

mistery benteng yang 

gelap dengan akar-akar 

yang menjuntai kebawah. 

- Ruang gelap di bawah 

pohon beringan yang 

kurang diketahui 

kondisinya 

- Kekontrasan antara 

akar-akar pohon 

beringin dengan tembok 

bangunan 

Keadaan yang terlingkup oleh tembok 

dan diatasnya terdapat akar-akar yang 

turun menjadikan pengunjung tidak 

mengetahui keadaan didalamnya 

(mistery) 

Unsur buatan : Tembok 

 

37 

 

Diatas tanggul 

terlihat rawa yang 

mengitari kawasan 

benteng, parit 

untuk pertahanan 

benteng,  namun 

kurang bagus jika 

di sebelah 

bangunan cagar 

budaya terdapat 

kandang kambing 

Change of level, 

perubahan ketinggian/ 

level dari tampilan suatu 

bangunan atau posisi 

dari pengamat melihat 

bagian yang lebih 

rendah yaitu melihat 

parit. 

 

Scale, Adanya perbedaan 

ketinggian antara tanggul 

dan parit, yang keduanya 

berfungsi sebagai 

pertahanan benteng. 

-Terdapat perbedaan 

kontur permukaan 

tanggul dengan parit 

-Perbedaan tinggi dari 

permukaan tanah 

dengan parit 

Dilihat di atas tanggul di luar benteng 

terdapat parit yang mengitari benteng, 

adanya ruang untuk parit namun ada 

ruang yang kurang mendukung nilai 

sejarah dari benteng karena ada kandang 

kambing yang berada disamping parit 

Unsur buatan : Parit 

Unsur alamiah : Pepohonan, Rumput 
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38 

 

Terdapat ruangan 

yang tertutup dan 

pengunjung hanya 

bisa 

memperkirakan 

peruntukan 

ruangan tersebut 

 

Mistery 

Keadaan yang tidak 

diketahui apa yang ada 

didalam. 

Seeing in detail, 

memperhatikan suatu 

ruang yang digunakan 

sebagai tempat 

menyimpan senjata dan 

amunisi.  

-Bangunan bekas 

gudang amunisi yang 

tertutup/ tidak diketahui 

keadaan didalamnya 

- Melihat detail dari 

lokasi gudang 

penyimpanan amunisi 

Penglihatan hanya terpusat pada pintu 

yang diluarnya tertutup pagar besi, dan 

pengamat tidak mengetahui apa yang 

ada dibalik pintu tersebut. 

Unsur buatan : Pagar bangunan 

 

39 

 

Ada lubang-lubang 

kecil dibawah 

tangga, memiliki 

ukuran berbeda-

beda. Dahulu 

digunakan sebagai 

penjara 

 

 

Pinpointing 

Pemusatan ke satu titik 

suatu pengamatan 

dalam satu bidang yang 

berlubang gelap (the 

maw) 

Mistery 

Keadaan yang tidak 

diketahui apa yang ada 

didalam lubang tersebut. 

Seeing in detail, 

memperhatikan detail 

lubang-lubang tersebut 

Scale,  

Terdapat perbedaan 

ukuran di tiap lubang-

lubangnya 

Surprised, 

Pengunjung mencari tahu/ 

bertanya-tanya fungsi dari 

lubang-lubang tersebut  

-Ruang ruang gelap 

yang memiliki beragam 

ukuran  

- Keadaan yang kurang 

diketahui kondisi 

didalamnya 

-Terdapat perbedaan 

ukuran  lubang yang 

berada di bawah tangga 

ini 

Lubang kecil yang memiliki ukuran 

berbeda-beda dan gelap menjadikan 

pengamat tidak mengetahui bagaimana 

di dalam lubang. 

Unsur buatan : Bangunan 

Unsur alamiah : Rumput 

40 

 

Lantai yang sudah 

runtuh, dan jendela 

yang berlubang 

memberikan kesan 

sejarah yang tinggi 

 

Defining space, ruang 

yang menentukan 

pengunjung dalam 

memperhatikan bentuk 

saat masuk-keluar 

bangunan yang sudah 

tinggal lantai dasarnya. 

Enclaves,   Pengunjung  

mempunyai akses bebas 

untuk masuk dan keluar 

di tiap ruangnya. 

 

Texture, 

Pengunjung melihat 

bantuk dari dinding 

benteng. 

- Terdapat bangunan 

yang berlubang-lubang 

- Lokasi yang dulunya 

digunakan sebagai 

barak-barak yang 

memiliki runag yang 

terpisah 

- Bangunan yang 

berlubang ini dpat 

dilihat teksture dari 

bangunan benteng 

Adanya ruang-ruang jendela berlubang 

dan bangunan yang sudah rusak-rusak 

justru memberikan kesan sejarah dan 

keindahan dari Benteng Van den Bosch. 

Unsur buatan : Tembok disertai lubang-

lubang jendela 

Unsur alamiah : Rumput 
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41 

 

Tampilan lanskap 

memberikan kesan 

luas dan lebar, 

cocok untuk foto-

foto, didukung 

dengan latar 

jendela dan 

tembok yang 

berlubang-lubang  

Here and There 

Disini pengunjung dapat 

melihat lapangan 

rumput yang luas, dan 

disana pengunjung bisa 

keluar masuk di bagian 

tembok-tembok yang 

berlubang (enclaves) 

Exposure,  unsur yang 

lapang/ pemaparan 

rumput di ruang yang 

terbuka 

-Disini terdapat lapang 

rumput luas yang sudut 

foto diambil dari lokasi 

sumur 

-Disana terdapat 

bangunan yang bekas 

dibom jepang 

-Terdapat paparan 

rumput yang luas 

Fasade datar yang ada di benteng 

memberikan keuntungan dari keindahan 

untuk foto panorama. 

Unsur buatan : Fasade 

Unsur alamiah : Pepohonan, Rumput 

42 

 

Lantai yang sudah 

runtuh, dan jendela 

yang berlubang 

memberikan kesan 

sejarah yang tinggi 

 

Defining space, ruang 

yang menentukan 

pengamat dalam 

memperhatikan bentuk 

luar banguann, dalam 

bangunan, ataupun saat 

masuk-keluar bangunan.  

Enclaves,      interior   

yang   terbuka   

terhadap   ruang   

sekitar   dan  

mempunyai akses bebas 

untuk masuk dan keluar 

Significant Object 

obyek yang signifikan 

yang diamati oleh 

pengamat 

- Terdapat lengkungan-

lengkungan yang 

terbuka yang bisa 

dilewati secara bebas 

- Serta melihat detail 

dari bangunan benteng 

- Pada bagian ini 

terdapat banyak 

lengkungan yang seakan 

menjadi terbagi-bagi 

 

Adanya ruang-ruang jendela berlubang 

dan bangunan yang sudah rusak-rusak 

justru memberikan kesan sejarah dan 

keindahan dari Benteng Van den Bosch. 

Unsur buatan : Tembok dengan banyak 

jendela 

Unsur alamiah : Rumput 

43 

 

Bangunan yang 

sudah tak beratap, 

dulunya digunakan 

sebagai kantor 

umum,   

 

 

Defining space, ruang 

yang menentukan 

pengamat dalam 

mengamati bentuk 

ruang suatu bangunan. 

Entanglement, kerumitan 

yang menarik ditengah 

sesuatu yang datar 

- Warna bangunan 

kantor umum dari 

belakang tampak abu-

abu  

- Terdapat juga lubang 

yang dapat dengan 

mudah dilalui 

pengunjung 

Adanya ruang-ruang jendela berlubang 

dan bangunan yang sudah rusak-rusak 

justru memberikan kesan sejarah dan 

keindahan dari Benteng Van den Bosch. 

Unsur buatan : Bangunan 

Unsur alamiah : Rumput 
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44 

 

Bangunan yang 

sudah tak beratap, 

dulunya digunakan 

sebagai kantor 

umum,   

 

 

Defining space, ruang 

yang menentukan 

pengamat dalam 

mengamati bentuk 

ruang suatu bangunan. 

Entanglement, kerumitan 

yang menarik ditengah 

sesuatu yang datar  

- Ruang kantor umum 

yang berada didepan 

kantor utama 

- Bangunan yang 

berbeda dengan 

bangunan lainnya  

Adanya ruang-ruang jendela berlubang 

dan bangunan yang sudah rusak-rusak 

justru memberikan kesan sejarah dan 

keindahan dari Benteng Van den Bosch. 

Unsur buatan : Bangunan disertai ruang-

ruang jendela berlubang 

Unsur alamiah : Rumput 

45 

 

Dahulunya 

terdapat jam dan 

lonceng di atas 

bangunan pintu 

masuk benteng 

 

Focal point, titik focus 

pengunjung berada pada 

jam lonceng. 

Here and There 

Setelah melewati lorong 

yang ada di sana 

merupakan tempat 

keluar benteng. 

Significant Object 

obyek yang signifikan 

dari jam lonceng  

- Titik pandang 

pengunjungyang tertuju 

pada jam lonceng 

- Disini berada di 

lapangan utama dan 

disana merupakan titik 

luar pada gerbang utama 

- Pengunjung melihat 

objek jam lonceng yang 

sudah tidak ada 

Fokus pengamatan berada pada bagian 

atas pintu masuk benteng, yaitu letak 

jam dan lonceng yang dulu pernah ada. 

Unsur buatan : Bangunan 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 
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Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa concerning place yang muncul 

adalah Mengenai Tempat (Place) adalah reaksi sehubungan dengan posisi pengamat 

berada pada lingkungan tertentu. Merasakan perbedaan  berada : 

a.  Di dalam 

b.  Sedang memasuki suatu ruang 

c. Di luar 

d. Sedang meninggalkan ruang 

Menurut Cullen (1961:21), Place adalah reaksi posisi pengamat dengan ruang 

dalam lingkungannya. Dalam bahasan teori ini, yang menjadi indikator yaitu rasa yang 

muncul dari posisi pengamat, hubungan antar tempat dan kontinuitas di kawasan 

Benteng Van den Bosch. Reaksi posisi pengamat tersebut membantu pengamat dalam 

mengidentifikasi lingkungannya, sehingga dalam hal ini place Here and There (Di sini 

dan di sana), Enclosure  (Keterlingkupan), Intensified Material (Memperhatikan suatu 

detail), Division of space (Pembagian ruang), Anticipation (Menduga apa yang akan 

terjadi selanjutnya), Focal point (Titik fokus), Possession (Penguasaan/ klaim terhadap 

suatu tempat), Mistery (Keadaan yang tidak diketahui), Occified territory (Daerah yang 

dikuasai), Deflection (Memantulkan), Precincts (Kawasan yang terbentuk sejak lama 

dengan karakteristik yang khas), Grandiouse vista (Panorama penghubung  ruang 

depan  dan  ruang belakang), Insubstantial space (Ruang yang kurang penting), 

Change of level (Perubahan ketinggian/ level), dan Defining space (Ruang yang 

menentukan). Berdasarkan teori Serial vision concerning place pada Kawasan Benteng 

Van den Bosch sudah menunjukkan Serial vision berdasarkan persepsi pengunjung. 

Berdasarkan persepsi pengunjung concerning content bertujuan untuk eksplorasi 

rasa, sehingga pengamat dapat merasakan keunikan tempat oleh detail estetis yang 

diberikan pada tempat tertentu dan bertujuan untuk memperjelas rasa,  dan memori 

pengamat terhadap tempat-tempat tertentu. Menurut Cullen (1961:57) Content adalah 

beragam elemen yang ada dalam suatu ruang, dalam hal ini yaitu koridor. Content 

berkenaan dengan bentuk elemen ruang koridor seperti warna, tekstur, skala, style, 

karakter, personalitas dan keunikan. Dari elemen-elemen tersebut, suasana dan nuansa 

koridor dapat diatur sehingga koridor dapat memberikan manfaat secara menyeluruh. 

Elemen-elemen dalam koridor ini memperlihatkan bermacam-macam style arsitektur, 

sehingga ruang kota memiliki tampilan yang beragam. Keragaman tampilan ini 

membutuhkan kesimetrisan, keseimbangan, kenyamanan, dan hasil yang sempurna 

supaya kota memiliki visual yang baik. Kualitas-kualitas content antara  lain adalah 
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(Cullen, 1961) yang muncul pada penelitian ini adalah Relationship (Kontinuitas 

hubungan), Exposure (Unsur yang lapang/pemaparan), Juxtaposition (Mendekatkan 

dua obyek yang kontras), Tell Tale (Menceritakan nilai suatu obyek), Scale (Skala 

pembanding), Entanglement (Kerumitan yang menarik ditengah sesuatu yg datar), 

Trees incorporated (Keberadaan pohon), Intimacy (Perasaan intim), Significant Object  

(Obyek yang signifikan), Intricacy (Sukar dipahami), Multiple use (Multiguna), 

Immediacy (Tegangan emosional untuk pengalaman),  Seeing in detail 

(Memperhatikan detail), Propriety  (Kecocokan/ kesopanan memberikan identitas 

kawasan). Berdasarkan teori Serial vision concerning content yang muncul 

menunjukkan Kawasan Benteng Van den Bosch memiliki content berdasarkan persepsi 

pengunjung. 

 

4.9 Analisis Klaster Spasial 

  Analisis klaster spasial merupakan analisis data yang bertujuan untuk 

mengelompokkan individu/objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki sifat 

berbeda antar kelompok, sehingga individu/objek yang terletak dalam satu kelompok 

akan mempunyai sifat relatif homogen dari segi spasialnya.  

Adapun beberapa pertimbangan yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi 

pengelompokan titik titik Serial vision di Kawasan Benteng Van den Bosch antara lain 

sebagai berikut. 

1. Pengelompokan klaster berdasarkan kedekatan/jarak titik Serial vision 

2. Pengelompokan klaster berdasarkan kesamaan karakteristik suatu komponen 

bangunan. Identifikasi fisik objek buatan dan alamiah. 

Pengelompokan klaster dibedakan menjadi dua zona, yakni zona inti dan zona 

pendukung.  

Tabel 4.2 Pembagian Zona Kawasan Benteng Van den Bosch 

Zona Titik Terdekat Kesamaan Karakteristik 

Zona Pendukung 1-6 Berada di luar Benteng Van den Bosch 

Zona inti 7-45 Berada di dalam Benteng Van den Bosch 

Sumber : Hasil wawancara 2014 

Pengelompokkan zona berdasarkan Ahli Balai Penelitian Arkeologi Yogyakarta 

Bp. Muhammad Khawari dalam kawasan Benteng Van den Bosch terdapat 2 zona yakni 

zona inti dan zona pendukung. Zona inti adalah zona di dalam Benteng Van den Bosch 

yang batas terluarnya adalah 10 meter dari parit. Sedangkan zona pendukung adalah 
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seluruh kawasan Benteng Van den Bosch selain zona inti, yakni berupa permukiman 

militer, taman labirin, tegalan dan lahan kosong. 

Tabel 4.3 Pembagian Klaster Kawasan Benteng Van den Bosch 

Klaster Titik Terdekat Komponen Bangunan 

I 1,2,3,4,5,6 Zona Pendukung 

II 7,8,9,10,11 Terowongan dan depan benteng 

III 15 Depan benteng yang berfokus ditanggul sebelah kanan benteng 

IV 12,13,14,16,18 Barrak perwira 

V 17,19,20 Barrak prajurit belakang sudah tidak memiliki atap 

VI 25,26,27,28,29 Gerbang belakang benteng hingga tanggul belakang benteng 

VII 32,33,34 Barrak prajurit belakang di sebelah kiri 

VIII 35,37 Barrak yang dibom jepang hingga tanggul kiri benteng 

IX 36,38,39,40,41,42 Barrak prajurit depan yang sudah tidak memiliki atap sebelah kiri 

X 30,31,43,44 Kantor umum 

XI 21,22,23,24,45 Kantor utama 

Sumber : Hasil Analisis 2014 

 Dari Tabel 4.3 Pembagian Klaster Kawasan Benteng Van den Bosch diatas 

memiliki parameter yaitu titik terdekat dan komponen tiap bangunan. Kedekatan titik 

serial vision yang berada dalam 1 komponen bangunan terdapat dalam 1 klaster. Maka n 

dalam penelitian ini dihasilkan 11 klaster untuk memudahkan peneliti menentukan 

skenario rute wisatawan. Hasil tersebut kemudian sebagai dasar dari analisis klaster 

spasial. 
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Gambar 4. 22 Peta Klaster Benteng Van den Bosch

Klaster I 

Klaster II 

Klaster III 

Klaster IV 

Klaster V 

Klaster VI 

Klaster VII 

Klaster VIII 

Klaster IX 

Klaster X 

Klaster XI 



87 
 

Berdasarkan Gambar 4.25 terdapat 11 Klaster yang terbentuk yang berasal dari 

unsur kedekatan dari tiap titik Serial vision dari responden. Menurut Ahli Balai 

Penelitian Arkeologi Yogyakarta Bp. Muhammad Khawari dalam kawasan Benteng 

Van den Bosch terdapat 2 zona yakni zona inti dan zona pendukung. Zona inti adalah 

zona di dalam Benteng Van den Bosch yang batas terluarnya adalah 10 meter dari parit. 

Sedangkan zona pendukung adalah seluruh kawasan Benteng Van den Bosch selain 

zona inti, yakni berupa permukiman militer, taman labirin, tegalan dan lahan kosong.  

A. Klaster I 

Pada Klaster I merupakan Klaster dengan tema place here and there serta 

content immediacy dan surprised. Klaster ini dikelompokkan berdasarkan lokasi yang 

berada di luar zona inti Benteng Van den Bosch. Klaster I terdiri dari 6 titik yaitu titik 1, 

2, 3, 4, 5, dan 6. Unsur lansekap alamiah berupa vegetasi dan tanggul, unsur vegetasi 

berupa pohon angsana, pohon pinus, dan jati pohon tersebut tersusun di sisi jalan 

menuju benteng dan ada yang menghalangi pandangan objek ke benteng Van den 

Bosch. Adanya tanggul yang mengelilingi menutupi benteng diatasnya ditumbuhi 

pohon jati dan pisang. Unsur lansekap buatan berupa Taman Labirin yang berada di kiri 

jalan saat memasuki Kawasan Benteng Van den Bosch.  

 
Gambar 4. 23 Klaster I Pada Benteng Van Den Bosch 

Tabel 4. 4  Klaster I 

Lokasi Kesamaan Makna Ruang Tema Place & 

Content 

Respon/Kesimpulan 

Luar zona inti 

benteng Van  

den Bosch 

Berada di luar zona inti yaitu 

Benteng Van den Bosch 

dengan sempadan 10 meter 

dari parit. Makna benteng 

yang tidak terlihat dari luar 

Place Here 

and there 

Content 

Immediacy, 

surprised 

Luar zona inti benteng Van den Bosch 

bukan merupakan zona utama, namun 

memberikan kesan penasaran karena 

pengunjung tidak melihat benteng jika 

dari luar kawasan 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 
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Gambar 4. 24 Ilustrasi Klaster I 

   

 Alasan memilih gambar 6 sebagai tema pada klaster I karena gambar 6 

merupakan zona inti yang ada di klaster I ini. Dengan concerning place here and there 

yang menjelaskan disini sebagai zona pendukung dan setelah melewati loket merupakan 

zona inti dari benteng Van den Bosch dan secara keseluruhan rasa yang muncul dari 

pengunjung adalah rasa yang bertanya-tanya/ penasaran dimanakah lokasi maupun 

bagaimanakah bentuk dari benteng Van den Bosch yang masyarakat Ngawi 

menyebutnya sebagai “Benteng Pendem” jadi concerning content yang mewakili adalah 

surprised dan immediacy yakni merupakan rasa penasaran dari wisatawan yang datang. 
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Gambar 4. 25 Peta Klaster I Pada benteng van Den Bosch 

 

B. Klaster II 

Pada Klaster II merupakan Klaster dengan tema place focal point dan precincts 

serta content seeing in detail. Klaster ini dikelompokan berdasarkan titik-titik serial 

vision yang letaknya berada di kawasan benteng depan dan lorong gerbang utama dan 

pinru masuk. Klaster terdiri dari titik 7, 8, 9, 10, dan 11. Unsur lansekap alamiah yang 

ditangkap dari titik Serial vision tidak ada, namun unsur lansekap buatan tampilan 

depan Benteng Van den Bosch berupa gerbang pertama untuk loket  saat memasuki 

Kawasan Benteng Van den Bosch. Selain itu tampilan depan benteng yang bertuliskan 

tahun pembuatan Benteng Van den Bosch menjadikannya sebagai unsur yang istimewa. 

Alasan tema Precincts karena pada Klaster ini tampilan pertama saat memasuki benteng 

terlihat karakter sejarah yang khas, dengan adanya lorong, jendela yang besar, serta 

terdapat tahun pembuatan yang merupakan titik fokus yang menunjukkan sudah 175 

tahun Benteng Van den Bosch berdiri dan menambah kesan sejarah.  

 
Gambar 4. 26 Klaster II Pada Benteng Van Den Bosch 
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Tabel 4. 5 Klaster II 

Lokasi Kesamaan Makna Ruang Tema Place & 

Content 

Respon/Kesimpulan 

Zona inti pintu 

gerbang awal 

Terdapat 2 gerbang sebagai 

pintu masuk Objek bangunan 

yang bergaya kolonial, dengan 

jendela besar dan terdapat 

detail-detail jangkar penguat 

dinding 

Place Focal 

point dan 

Precincts serta 

content seeing 

in detail 

Zona inti pintu gerbang awal ini 

sudah terlihat benteng yang 

terdapat juga tahun pembuatan 

yang tertera di bagian atas pintu 

masuk. Angka yang tertera 

membuktikan jika bangunan 

sudah ada sejak lama 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 

 
Gambar 4. 27 Ilustrasi Klaster II 

Alasan memilih gambar 8 sebagai tema dari Klaster II karena terdapat cultural 

significance yang menjadi potensi serial vision, yang artinya pengunjung mampu 

mengenali Benteng Van den Bosch dilihat dari tahun pembuatan benteng 1839-1845 

(precincts). Maka tahun pembuatan benteng merupakan concerning place focal point 

dan precincts dari klaster II. Dan kemudian yang menjadi pandangan visual selanjutnya 

yakni tahun 1839-1845 akan menjadi penglihatan detail dari pengunjung. Jadi 

concerning content yang mewakili adalah seeing in detail. 
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Gambar 4. 28 Peta Klaster II Pada benteng van Den Bosch 

C. Klaster III 

Pada Klaster III merupakan Klaster dengan tema place precincts serta c ontent 

scale. Klaster ini dikelompokan berdasarkan titik-titik Serial vision yang letaknya 

berada di Kawasan Benteng depan yang menyamping kearah tanggul. Pada Klaster ini 

ditonjolkan tampilan Benteng Van den Bosch saat dilihat dari tanggul. Klaster terdiri 

dari titik 7, 8, dan 15. Unsur lansekap alamiah berupa vegetasi dan tanggul, unsur 

vegetasi berupa pohon mangga yang berada di dekat gerbang masuk dan rumput yang 

tumbuh di tanggul. Adanya tanggul menjadikan kita berada hampir sejajar dengan 

tinggi benteng. Hal tersebut menimbulkan kesan megah dengan tinggi benteng 

mencapai 8-10 meter menjadikannya sebagai unsur yang istimewa.  

   
Gambar 4. 29 Klaster III pada Benteng Van den Bosch 
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Tabel 4. 6 Klaster III 

Lokasi Kesamaan Makna 

Ruang 

Tema Place & 

Content 

Respon/Kesimpulan 

Zona inti antara  

pintu masuk 

dengan gerbang 

utama di bagian 

barat benteng 

Memperlihatkan bagian 

luar benteng yaitu lorong. 

Makna kemegahan 

benteng saat memasuki 

kawasan depan benteng 

Place Precincts  

Content trees 

incorporated 

dan scale 

Hampir sama dengan Klaster II 

yang berlokasi di gerbang depan 

benteng. Pembedanya terdapat 

pada titik 3 yang menggambarkan 

ukuran benteng dengan parit.  

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 

 
Gambar 4. 30 Ilustrasi Klaster III 

 

Alasan tema precincts karena pada Klaster III tampilan pertama saat memasuki 

benteng adalah bagian dari klaster II yang terlihat karakter sejarah khas, tinggi dari 

Benteng Van den Bosch serta terdapat tahun pembuatan yang merupakan titik fokus 

yang menunjukkan tahun Benteng Van den Bosch 1839-1845. Selain itu,  klaster III 

lebih menunjukkan skala (scale) tinggi antara benteng dan tanggul jika dilihat dari 

samping tanggul menutupi depan bangunan benteng. Akan tetapi klaster III tepatnya 

gambar 15 memiliki jarak yang cukup jauh dari klaster-klaster lainnya. 
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Gambar 4. 31 Peta Klaster III Pada Benteng van Den Bosch 

 

D. Klaster IV 

Pada Klaster IV merupakan Klaster dengan tema place occified territory serta 

content intimacy. Klaster ini dikelompokan berdasarkan titik-titik Serial vision yang 

satu jalur dan letaknya berdekatan berada di dekat dapur dan ruang yang dijadikan 

tempat tinggal juru kunci. Klaster terdiri dari titik 12, 13, 14, 16, dan 18. Unsur 

lansekap alamiah berupa vegetasi, unsur vegetasi berupa pohon pisang yang berada di 

dekat tangga penjara, rumput yang tumbuh di sisi jalan setapak dan adanya rumput liar 

tumbuh di atas dapur. Adanya daerah yang digunakan tempat tinggal oleh juru kunci 

menjadikan ada bermacam vegetasi, seperti bunga dan tanaman-tanaman yang sengaja 

ditanam oleh juru kunci. Hal tersebut menimbulkan kesan intim (intimacy) dengan 

masih difungsikannya salah satu bagian Benteng Van den Bosch untuk tempat tinggal 

menimbulkan nilai keterawatan sebagai bagian dari pelestarian. Alasan gambar 16 

sebagai gambar yang mewakili tema occified territory karena pada Klaster IV terdapat 

bangunan yang masih berfungsi baik sebagai tempat tinggal.  
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Gambar 4. 32 Klaster IV pada Benteng Van den Bosch 

Tabel 4. 7 Klaster IV 

Lokasi Kesamaan Makna Ruang Tema Place & 

Content 

Respon/Kesimpulan 

Zona inti 

bagian kiri 

benteng di 

barrak 

perwira 

Berada daerah barak tentara, barak 

perwira dan dapur. Daerah yang 

dahulunya digunakan barak perwira 

sekarang digunakan tempat tinggal 

juru kunci 

Place occified 

territory dan 

Precincts 

Content 

intimacy 

Karakter yang muncul di 

barak perwira merupakan 

tempat yang 

dikuasai/digunakan lagi 

pada saat ini. 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 

 
Gambar 4. 33 Ilustrasi Klaster IV 
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Gambar 4. 34 Peta Klaster IV Benteng Van den Bosch 

 

E. Klaster V 

Pada Klaster V merupakan Klaster dengan tema place contras dan precincts 

serta trees incorporated. Klaster ini dikelompokan berdasarkan titik-titik serial vision 

yang satu jalur dan klaster ini berhubungan erat dengan adanya unsur vegetasi yang 

kuat. Klaster terdiri dari titik 17, 19 , dan 20. Unsur lansekap alamiah vegetasi berupa 

akar-akar pohon yang menempel ditembok. Hal ini dikarenakan ketidakterawatan 

Benteng Van den Bosch, namun dengan adanya perpaduan vegetasi dan tembok yang 

rusak sebagai unsur yang tidak terawat menjadikan tampilannya unik.  Unsur lansekap 

buatan berasal dari bangunan. Alasan gambar 17 sebagai gambar yang mewakili klaster 

V ini adalah terdapatnya bangunan yang sudah terbentuk dari lama memiliki tema 

precincts hingga ada akar pohon yang menempel di tembok menimbulkan 

keistimewaan dari lansekap alamiah. Adanya tampilan unsur kontras antara akar-akar 

pohon dengan tembok (contras) namun muncul keserasian antara vegetasi dengan unsur 

bangunan Benteng Van den Bosch di klaster V memiliki concerning content trees 

incorperated.  
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Gambar 4. 35 Klaster V Pada Benteng Van Den Bosch 

Tabel 4. 8 Klaster V 

Lokasi Kesamaan Makna Tema Place & 

Content 

Respon/Kesimpulan 

Zona inti kontras 

yang berlokasi di 

sebelah kiri bagian 

inti belakang 

benteng 

Adanya unsur vegetasi di tiap 

titik Serial vision Kontras antara 

bangunan yang kuno dengan 

akar-akar yang sedah menempel 

di tembok.  

Place precincts 

dan contras 

Content Trees 

incorporated  

Adanya akar yang 

menempel di dinding 

membuktikan jika benteg 

sudah ada sejak lama. 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 

 

 
Gambar 4. 36 Ilustrasi Klaster V 
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Gambar 4. 37 Peta Klaster V Pada benteng Van Den Bosch 

F. Klaster VI 

Pada Klaster VI merupakan Klaster dengan tema place change of level serta 

content scale. Klaster ini dikelompokan berdasarkan titik-titik serial vision yang berada 

di bagian belakang Benteng Van den Bosch. Klaster ini terfokus pada parit yang ada di 

belakang tanggul dan tinggi dari tanggul yang mengelilingi benteng. Klaster terdiri dari 

titik 26, 27, 28, dan 29. Unsur lansekap alamiah vegetasi berupa tanaman perdu yang 

menempel ditembok. Hal ini dikarenakan ketidakterawatan Benteng Van den Bosch, 

namun dengan adanya perpaduan vegetasi dan tembok yang rusak sebagai unsur yang 

tidak terawat menjadikan tampilannya unik.  Unsur lansekap buatan berasal dari 

bangunan benteng dan kolam yang berada di bagian belakang benteng.  

 
Gambar 4. 38 Klaster VI pada Benteng Van den Bosch 

Alasan memilih gambar 28 sebagai visual yang mewakili klaster VI karena, 

Pada titik ini menunjukkan tanggul dan parit yang menjadi cultural signifikasi sebagai 

potensi serial vision. Concerning place pada klaster VI ini adalah change of level 
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karena pada klaster VI terdapat perubahan tinggi tanah dasar benteng dengan tinggi 

tanggul, dan bagian luar tanggul terdapat parit yang menunjukkan perbedaan ketinggian 

juga. Dan untuk concerning content adalah scale karena terdapat perbedaan skala tinggi 

dasr benteng dengan tanggul dan ketinggian tanggul mampu memberikan Benteng Van 

den Bosch seperti terpendam maka Benteng Van den Bosch sering juga disebut 

“Benteng Pendem”.  

Tabel 4. 9  Klaster VI 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 

 
Gambar 4. 39 Ilustrasi Klaster VI 

Lokasi Kesamaan Makna Tema 

Place&Content 

Respon/kesimpulan 

Zona inti 

belakang 

benteng di 

bagian tanggul 

Adanya unsur vegetasi dan perbedaan 

elevasi.  Tanggul yang mengelilingi 

benteng yang berguna untuk 

kamuflase pada jaman dahulu 

Place Change 

of level Content 

scale 

Zona inti belakang 

benteng 
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Gambar 4. 40 Peta Klaster VI Pada benteng Van Den Bosch 

G. Klaster VII 

Pada Klaster VII merupakan klaster dengan tema place division of space serta 

content thisness. Klaster ini dikelompokan berdasarkan titik-titik serial vision yang 

berada berdekatan di bagian tenggara Benteng Van den Bosch. Klaster terdiri dari titik 

32, 33, dan 34. Unsur lansekap buatan berasal dari bangunan yang tampilannya rapi 

terdapat jendela yang tersusun rapi yang merupakan bagian dari komponen bangunan 

barrak tentara. Alasan gambar 32 sebagai gambar yang mewakili klaster VII dengan 

tema division of space karena pada Klaster VII terdiri kamar-kamar yang temboknya 

tersusun rapi menimbulkan keistimewaan dari lansekap buatan, meskipun terdapat 

bagian yang temboknya sudah ditutup dengan batu bata yang baru. Bagian yang 

memiliki perbedaan material yang dipakai menimbulkan concerning content thisness/ 

ke-ini-an dan melihat tembok sebagai objek yang signifikan perdedaannya (significant 

object). 

 
Gambar 4. 41 Klaster VII pada Benteng Van den Bosch 
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Tabel 4. 10 Klaster VII 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 

 
Gambar 4. 42 Ilustrasi Klaster VII 
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Place&Content 
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Zona inti sebelah 

kanan bagian 

belakang di 

bagian 

komponen 
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Gambar 4. 43 Peta Klaster VII Pada benteng Van Den Bosch 

H. Klaster VIII 

Pada Klaster VIII merupakan Klaster dengan tema concerning place enclaves 

serta content seeing in detail. Klaster ini dikelompokan berdasarkan titik-titik Serial 

vision yang berada berdekatan di bagian selatan Benteng Van den Bosch. Klaster VIII 

terdiri dari titik 35 dan 37. Alasan gambar 35 sebagai gambar yang mewakili klaster 

VIII karena letaknya berada dalam komponen bangunan yang dulunya dibom Jepang, 

bangunan ini sebagai cultural significance sebagai potensi serial vision dari segi nilai 

historis. Tampilan bangunan ini berlubang-lubang namun karena jendela dan pintu 

berlubang menjadikan bangunan ini istimewa. tema enclaves karena pada Klaster VIII 

terdapat bangunan yang sudah terbentuk dari lama dan memiliki nilai sejarah saat 

bangunan ini dibom oleh jepang dan teori concerning place enclaves sendiri merupakan 

interior yang terbuka dan bebas keluar masuk. Maka dari itu wisatawan tertarik melihat 

lubang-lubang maupun reruntuhan secara dekat/ detail (seeing in detail). 

 
Gambar 4. 44 Klaster VIII Pada Benteng Van Den Bosch 

Division of 

space ; 

Thisness , 

Significant 

Object 

Defining 

space ; 

Intimacy 

Insubstantial 

space ; 

Significant 

Object 
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Tabel 4. 11 Klaster VIII 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 
Gambar 4. 45 Ilustrasi Klaster VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 46 Peta Klaster VIII Pada benteng Van Den Bosch 

Lokasi Kesamaan Makna Tema 

Place&Content 

Respon/kesimpulan 

Zona inti sebelah selatan. 

Bangunan yang dahulu pernah 

di bom oleh Jepang.  

Bangunan yang terlihat 

berlubang-bulang  

Place enclaves  

Content seeing 

in detail 

Bangunan yang berlubang 

merupakan place enclaves  

Change of 

level; 

Scale 

Enclaves ; 

Seeing in 

detail 
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I. Klaster IX 

Pada Klaster IX merupakan klaster dengan tema concerning place mistery serta 

content seeing in detail. Klaster ini dikelompokan berdasarkan titik-titik serial vision 

yang berada berdekatan di bagian selatan dan barat Benteng Van den Bosch. Klaster IX 

terdiri dari titik 36, 38, 39, 40, dan 42. Unsur lansekap alamiah pada Klaster IX berupa 

pohon beringin, pohon pisang, dan semak belukar. Pada Klaster IX terdapat bangunan 

yang terkesan misterius dengan ada akar-akar dari pohon beringin yang menggantung 

dari atas. Unsur lansekap buatan berasal dari bangunan yang dulunya dibom Jepang 

ruang amunisi yang tertutup, penjara, dan bangunan yang pintu dan jendelanya sudah 

tidak ada, tampilan bangunan ini berlubang-lubang namun karena jendela dan pintu 

berlubang menjadikan bangunan ini istimewa. Alasan gambar 39 sebagai tampilan 

visual yang mewakili klaster IX karena tampilan penjara merupakan tema mistery 

karena pada Klaster IX terdapat penjara, ruang amunisi, dan bangunan yang ada pohon 

yang akar menggantung. Hal misterius tersebut tidak diketahui keadaannya secara jelas.  

Keistimewaan Klaster IX terdapat pada lansekap alamiah karena adanya pohon yang 

menempel ditembok dan lansekap buatan adanya kesan misterius serta terdapat 

bangunan yang terbuka karena lubang-lubang pintu dan jendela.  

 
Gambar 4. 47 Klaster IX pada Benteng Van den Bosch 

Tabel 4. 12 Klaster IX 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 

 

 

 

 

Lokasi Kesamaan Makna Tema 

Place&Content 

Respon/kesimpulan 

Zona inti 

sebelah kanan 

bagian depan 

Bangunan yang 

terlihat berlubang-

lubang. Memberikan 

kesan misterius. 

Place mistery 

Content seeing 

in detail 

Kesan misteri terdapat pada ruang yang 

gelap. Karena pada klaster ini memiliki 

banyak ruang gelap dan didukung 

dengan bangunan yang berlubang-

lubang. 
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Gambar 4. 48 Ilustrasi Klaster IX 

 

Gambar 4. 49 Peta Klaster IX Pada benteng Van Den Bosch 
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J. Klaster X 

Pada Klaster X merupakan Klaster dengan tema concerning place possession 

serta content exposure. Klaster ini dikelompokan berdasarkan titik-titik serial vision 

yang berada berdekatan dengan kantor umum. Klaster X terdiri dari titik 30, 31, 41 dan 

43. Unsur lansekap alamiah pada Klaster X berupa rerumputan yang lapang. Pada 

Klaster X terdapat sumur yang nilai sejarahnya sebagai tempat pembuangan mayat (tell 

tale). Unsur lansekap buatan berasal dari bangunan yang dulunya untuk kantor umum, 

tampilan bangunan belakang ini berwarna abu-abu, sudah tidak beratap, sehingga 

memberikan tambahan nilai untuk estetika. Selain itu panorama yang ditampilkan pada 

Klaster ini terdapat panorama yang memiliki nilai estetika tinggi dengan tampilan 

bangunan yang dibom jepang dari jauh beserta bangunan yang ada di samping kiri dan 

kanan. Keistimewaan Klaster X terdapat pada nilai sejarah dari sumur (tell tale) dan 

pemandangan panorama rerumputan yang lapang (exposure) dan bangunan yang dibom 

jepang sebagai latar belakangnya.  

 
Gambar 4. 50 Klaster X Pada Benteng Van Den Bosch 

Tabel 4. 13 Klaster X 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 

Lokasi Kesamaan 

Makna 

Tema 

Place&Content 

Respon/kesimpulan 

Bagian kanan 

benteng 

berada di 

sekitar kantor 

umum 

Berada pada 

ruang terbuka 

yang ada di kanan 

benteng,  

Place 

Possession 

Content 

exposure dan 

tell tale 

Pada klaster ini terdapat ruang yang cukup 

luas, terdiri dari bangunan barak tentara dan 

terdapat 1 sumur berasa di belakang kantor 

umum. Content exposure terdapat dari ruang 

terbuka yang cukup luas dikelilingi oleh 

barak-barak. 
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Gambar 4. 51 Ilustrasi Klaster IX 

Gambar 4. 52 Peta Klaster X Pada benteng Van Den Bosch 

K. Klaster XI 

 Pada Klaster XI merupakan klaster dengan tema concerning place focal point 

dan possession serta content tell tale. Klaster ini dikelompokan berdasarkan titik-titik 

Here and there ; 

Intimacy, Foils 

Possession, 

Mistery ; 

Tell tale 
Defining 

Space ; 

Entanglement 

Here and 

there; 

Exposure 
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Serial vision yang berada berdekatan dengan kantor utama. Klaster XI terdiri dari titik 

21, 22, 23, 44 dan 45. Unsur lansekap alamiah pada Klaster XI berupa rerumputan. Pada 

Klaster XI memiliki concerning tell tale karena terdapat makam KH Noor Salim salah 

seorang pejuang saat Perang Diponegoro sebagai salah satu segi historis pada klaster 

ini. Unsur lansekap buatan berasal dari bangunan yang dulunya untuk kediaman dari 

Van den Bosch (possession) yang memiliki pilar-pilar besar di depannya, Komponen 

bangunan kantor utama ini yang menjadi tampilan visual yang mewakili klaster XI. 

Keistimewaan Klaster XI terdapat pada nilai sejarah dari menara bekas jam dan lonceng 

diatas pintu masuk utama yang menjadi focal point saat wisatawan keluar dari kawasan 

benteng Van den Bosch. 

 

 
Gambar 4. 53 Klaster XI Pada Benteng Van Den Bosch 

Tabel 4. 14 Klaster XI 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

Lokasi Kesamaan Makna Tema 

Place&Content 

Respon/kesimpulan 

Bagian 

tengah 

benteng 

berada di 

bangunan 

kantor 

utama Van 

den Bosch  

Merupakan bagian 

dimana banyak 

terdapat daya tarik,  

yang berada 

diantara  kantor 

umum dan kantor 

Van den Bosch 

Place Focal 

point dan 

Possession 

Content tell 

tale 

Pada klaster ini terdapat makam seorang pejuang 

yang merupakan tell tale dari Benteng Van den 

Bosch. Focal point yang ada karena pandangan 

tertuju pada pilar-pilar atau jam lonceng. Dan klaster 

ini merupakan pusat benteng karena administrasi 

benteng yang berada di Kantor umum, dan yang di 

depannya merupakan bangunan tempat tinggal dari 

Van den Bosch.  
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Gambar 4. 54 Ilustrasi Klaster XI 

 
Gambar 4. 55 Peta Klaster XI Pada Benteng Van Den Bosch 
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4.10 Analisis Dekomposisi 

Analisis ini untuk mengetahui bobot dari keterkaitan tiap klaster dilihat dari 

kedekatan berupa jarak dan keterkaitan teori Serial vision yang muncul di tiap klaster.  

Tabel 4. 15 Jarak Tiap Klaster 
Klaster I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

I .            

II 75 .           

III 126 78 .          

IV 159 83 143 .         

V 180 120 183 36 .        

VI 195 118 200 124 94 .       

VII 194 101 197 134 108 126 .      

VIII 216 135 218 188 158 175 71 .     

IX 146 73 151 108 123 153 55 67 .    

X 127 53 138 109 87 83 68 71 52 .   

XI 129 54 132 61 51 77 103 116  85 32 . 

Sumber : Hasil analisis 2014 

 

Dalam menghitung jarak peneliti menggunakan ArcGIS 10.1 untuk mengetahui 

jarak dari tiap titik. Peneliti menggunakan tools measure dengan menghitung titik 

klaster terdekat dari tiap klaster, sesuai dengan akses yang ada pada eksisting.  

 

Tabel 4. 16 Kedekatan Berdasarkan Jarak 
Klaster I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

I .            

II 1 .           

III 0 1 .          

IV 0 1 0 .         

V 0 0 0 2 .        

VI 0 0 0 0 1 .       

VII 0 0 0 0 0 0 .      

VIII 0 0 0 0 0 0 1 .     

IX 0 1 0 0 0 0 1 1 .    

X 0 1 0 0 1 1 1 1 1 .   

XI 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 . 

Sumber : Hasil analisis 2014 

Keterangan 2 =< 50 meter 

   1 => 50 meter dan < 100 meter 

   0 => 100 meter 

Pada Tabel 4.14 kedekatan berdasarkan jarak klaster yang memiliki nilai 2 pada 

kedekatan jarak adalah klaster IV-V dan X-XI. Berikut ini adalah Serial vision dari 

keistimewaan tiap klaster. Pada tabel dekomposisi serial vision dilihat pada tema 

concerning place dan content tiap klaster. 

Tabel 4. 17 Teori Serial vision 
Klaster Place Content 

I Here and there Immediacy ; Surprised 

II Focal point ; Precincts Seeing in detail 

III Precincts Trees Incorperated, Scale 

IV Occified territory ; Precincts Intimacy 

V Precincts ; Contras Trees incorporated 

VI Change of level Scale 
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Klaster Place Content 

VII Division of space Thisness ; Significant object 

VIII Enclaves Seeing in detail 

IX Mistery Seeing in detail 

X Possession Exposure; Tell tale 

XI Focal point dan Possession Tell tale 

     Sumber : Hasil analisis 2014 

 

Dari data tabel diatas jika dilihat dari analisis dekomposisi memliki keterkaitan 

teori Serial vision  

Tabel 4. 18 Keterkaitan Teori Serial vision 
Klaster I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

I .            

II 0 .           

III 0 1 .          

IV 0 1 1 .         

V 0 1 2 1 .        

VI 0 0 1 0 0 .       

VII 0 0 0 0 0 0 .      

VIII 0 1 0 0 0 0 0 .     

IX 0 1 0 0 0 0 0 1 .    

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .   

XI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 . 

Sumber : Hasil analisis 2014 

Keterangan 2 => 1 teori Serial vision yang sama 

   1 = 1 teori Serial vision yang sama 

   0 = tidak ada kesamaan  

Dari data jarak dan keterkaitan teori serial vision untuk mengetahui hasil total 

dari dekomposisi keduanya dijumlahkan, kemudian didapatkan data dekomposisi 

gabungan seperti tabel di bawah ini.  

Tabel 4. 2 Gabungan Dekomposisi 
Klaster I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

I .            

II 1 .           

III 0 2 .          

IV 0 2 1 .         

V 0 1 2 3 .        

VI 0 0 1 0 1 .       

VII 0 0 0 0 0 0 .      

VIII 0 1 0 0 0 0 1 .     

IX 0 2 0 0 0 0 1 2 .    

X 0 1 0 0 1 1 1 1 1 .   

XI 0 2 0 1 1 1 0 0 0 4 . 

Sumber : Hasil analisis 2014 

Hasil dari Dekomposisi Gabungan akan digambarkan bagan-bagan keterkaitan 

ditiap klaster. Yang kemudian akan dirangkai sesuai nilai / bobot antar klaster. Dari 

Tabel 4.17 Tabel Dekomposisi Gabungan jika dijadikan bagan keterkaitan dapat 

ditampilkan seperti Gambar 4.48 Potongan keterkaitan klaster 



111 
 

 
Gambar 4. 56 Potongan Keterkaitan Klaster 

Dengan potongan keterkaitan klaster maka jika diasumsikan dan dengan 

didukung Peta titik Serial vision menurut responden, yakni dapat dilihat klaster XI 

adalah klaster yang mudah diingat oleh responden. Maka Klaster XI akan dijadikan 

sebagai klaster klimaks yang ada di akhir dari rangkaian Serial vision. Frekuensi titik 

serial vision yang mudah diingat oleh responden dapat dilihat pada Gambar 4.57. 
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Gambar 4. 57 Peta Frekuensi Titik Serial vision Menurut Responden
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Dengan diketahui bagan keterkaitan yang sudah digabung, Klater III tidak ada 

jalur lanjutan karena pada eksisting tidak akses ke klaster selanjutnya. Klaster XI 

menjadi bagian klimaks maka klaster XI menjadi bagian yang terakhir dengan mencari 

rangkaian klaster terjauh yang Klaster XI menjadi akhir. Hal tersebut didukung dengan 

hasil peta mental responden yang sebagian besar mampu mengingat titik-titik di bagian 

klaster XI. 

 
Gambar 4. 58 Bagan rangkaian klaster 

 

4.11 Rangkaian Serial Vision 

Setelah melalui Klaster spasial titik Serial vision maka akan menghasilkan 

rangkaian Serial vision yang akan digunakann sebagai rekomendasi rute wisatawan di 

Kawasan Benteng Van den Bosch. 

Berikut ini adalah bagan rangkaian Serial vision tiap klaster. 

 

Gambar 4. 59 Bagan rangkaian Serial vision 
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Urutan Klaster yang akan dilewati titik mulai Klaster I >  Klaster II > Klaster IV 

> Klaster V > Klaster VI > Klaster VII > Klaster VIII > Klaster IX > Klaster X > 

Klaster XI > selesai di Klaster II pada tempat parkir. 

Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi 

pengelompokan titik titik Serial vision di Kawasan Benteng Van den Bosch adalah 

mengelompokan klaster berdasarkan kedekatan/jarak titik Serial vision dan berdasarkan 

kesamaan jenis Serial vision berdasarkan hasil analisis dekomposisi. 

4.12 Rangkaian Serial Vision Berdasarkan Plot atau Storyline 
Rangkaian Serial Vision pada penelitian ini  menggunakkan alur cerita yang 

terdiri dari eksposisi, konflik, klimaks dan anti klimaks. Untuk penjelasan storyline tiap 

klaster dan serial vision yang muncul ditiap bagian storyline dapat dilihat pada Tabel 

4.3 Tabel Storyline. 

Tabel 4. 3 Tabel Storyline 

Plot Klaster Penjelasan Storyline serta concerning 

place & content 

Eksposisi  Menjelaskan lokasi benteng Van den 

Bosch, Tahun Pembuatan, dan 

memperlihatkan kedetailan dari bangunan 

benteng.  

1. Here and There 

2. Immediacy 

3. Surprised 

4. Focal Point 

5. Seeing in detail 

6. Precints 

7. Occupied Teritory 

8. Intimacy 

Konflik  Menjelaskan  masalah yang timbul dan 

terjadi karena adanya pertentangan antara 

pribumi dengan tentara belanda 

1. Contras 

2. Trees Incorperated 

3. Scale 

4. Change of Level 

5. Division of Space 

6. Thisness 

7. Enclaves 

8. Mistery 

 

 

Klimaks  Menjelaskan  puncak ketegangan pada 

tahap ini dijelaskan lokasi pembuangan 

mayat serta  

1. Possession 

2. Tell Tale 

3. Exposure 

4. Focal Point 

Klaster I 

Klaster II 

Klaster IV 

Klaster XI 

Klaster X 

Klaster V 

Klaster VI 

Klaster VII 

Klaster VIII 

Klaster IX 
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Anti Klimaks  Menjelaskan  masalah yang teruraikan 

dan merupakan titik akhir klaster 

1. Focal point 

2. Here and There 

3. Significant Object 

Sumber : Hasil Analisis 2015 

Penentuan  rangkaian  serial  vision berasal dari kedekatan tiap klaster, dan alur 

serial yang berawal dari eksposisi, konflik, klimaks hingga anti-klimaks. Berikut adalah 

rangkaian serial vision tiap klaster setelah dekomposisi, antara lain: 

1. Klaster I merupakan eksposisi tema perkenalan dengan obyek Benteng Van den 

Bosch terdapat pintu gerbang kawasan Benteng Van den Bosch yang didukung 

adanya signage Benteng Van den Bosch dan karakteristik visual yang ada adalah 

tanggul yang mengelilingi Benteng Van den Bosch tingginya hampir menutup 

benteng. Dalam klaster I terdapat taman labirin sebagai zona pendukung dari 

zona inti kawasan Benteng Van den Bosch. Eksposisi terdapat lokasi Benteng 

Van den Bosch yakni berada dalam kawasan militer Yon Armed 12. Pengenalan 

Benteng Van den Bosch yang saat ini berlokasi di guna lahan pertahanan dan 

keamanan seperti pada zaman VOC dulu. Saat itu Ngawi yang semula berstatus 

Onder-Regentschap dinaikkan menjadi Regentschap (Kabupaten dalam wilayah 

eks Karesidenan Madiun) yang dkepalai oleh Regent atau Bupati Raden Adipati 

Kertonegoro pada tahun 1834. Hal dikarenakan Ngawi memiliki letak geografis 

yang sangat strategis terletak diantara Bengawan Solo dan Madiun dengan 

potensi yang sangat menguntungkan karena transportasi air yang digunakan saat 

itu.  

      

Gambar 4. 60 Klaster I 

2. Klaster II merupakan eksposisi dari zona inti terdapat tempat parkir dan gerbang 

utama Benteng Van den Bosch. Pada Klaster II karakteristik visual terdapat 

tulisan tahun 1839-1845 diatas pintu gerbang utama yang menunjukkan umur 

benteng Van den Bosch. Tahun tersebut menunjukan sebagai periode tahun 

pembuatan benteng Van Den Bosch. Arsitekturnya memiliki ciri bergaya Castle 

Klaster XI 
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Eropa berpadu corak Indische. Tahap pengenalan selanjutnya pada tahun 

benteng ini dibangun oleh Van den Bosch yang bertujuan untuk menghadapi 

serangan perlawanan pejuang terhadap penjajah oleh pengikut Pangeran 

Diponegoro (Perang Jawa pada tahun 1825-1830) yang dipimpin oleh Wirotani 

(sumber : Buku De Java Oorlog karangan P.J.F. Louw, Jilid I Tahun 1894). 

    

Gambar 4. 61 Klaster II 

3. Setelah dari Klaster II, Pengunjung diarahkan menuju arah kiri (Klaster IV) 

karena pada Klaster IV merupakan konflik tema occified teritory. Kontruksi 

bangunan Benteng Van Den Bosch yang kokoh dan berciri arsitektur Eropa. 

Pada setiap dindingnya diperkuat dengan besi menyerupai jangkar atau kail, 

sebagai penguatnya. Sehingga mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama 

atau sudah berusia ± 170 tahun. Alur konflik karena pada bangunan ini dahulu 

merupakan barak dari perwira Van den Bosch dan sampai sekarang bangunan 

masih difungsikan sebagai rumah tinggal yang sampai sekarang masih bisa 

ditempati.  

 

       Gambar 4. 62 Klaster IV 

4. Setelah dari Klaster IV pengunjung menuju klaster V merupakan tema trees 

incorperated karena bangunan barak yang hancur terdapat akar-akar yang 

menempel di tembok merupakan karakteristik visual yang ada pada klaster ini. 

Ketidaksengajaan adanya unsur vegetasi yang menempel di dinding 

menimbulkan keindahan tersendiri pada klaster ini. Konflik yang terdapat pada 

klaster V karena tampilan bangunan yang rusak dengan akar-akar yang 
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menempel di pohon. Pada klaster V ini menjelaskan konflik yang terjadi 

serangan dari pasukan Diponegoro dari dua arah yaitu dari sungai sebelah timur 

laut benteng dan dari darat sebelah barat daya. Jadi dari pertempuran tersebut 

terdapat barrak barrak yang hancur di bagian klaster V dan klaster IX. 

    

Gambar 4. 63 Klaster V 

5. Klaster VI menunjukkan tinggi tanggul yang mengelilingi Benteng Van den 

Bosch hampir sama tinggi dan banyak semak belukar yang tumbuh. Kesamaan 

tinggi ini yang menjadikan klaster ini memiliki tema scale yang menunjukkan 

skala ketinggian kontur dari lokasi Benteng Van den Bosch. Dari Klaster VI 

terlihat titik pertemuan dua sungai, yang masyarakat Ngawi menyebutnya ‘Kali 

Tempuk’ atau sungai yang menyatu. Dari seberang sungai masyarakat ngawi 

dan sisa pasukan Diponegoro menyeberang dan melakukan perlawanan terhadap 

pasukan VOC pada saat itu. 

       

Gambar 4. 64 Klaster VI 

6. Klaster VII terdapat bangunan barrak prajurit selain itu terdapat sumur yang 

digunakan sebagai tempat pembuangan mayat. Bangunan yang sebenarnya 

berlantai tiga ini adalah asrama/barak yang diperuntukan bagi serdadu Belanda. 

Posisinya mengelilingi kantor Utama, kantor umum dan lapangan. Pada setiap 

gedung dilantai dua, dihubungkan dengan jembatan penyeberangan. Benteng ini 

dihuni 250 orang bersenjatakan ‘bedil’ atau pistol, 6 meriam api, dan 60 kavaleri 

yang dipimpin oleh Van den Bosch. Selain tentara VOC benteng ini juga 

digunakan sebagai tempat tinggal dari Eugene Dubois. Dubois adalah ilmuwan 

belanda yang menemukan fosil manusia purba Pithecantropus Erectus. 

 



118 
 

    
      Gambar 4. 65 Klaster VII 

7. Klaster VIII merupakan tema enclaves dengan konflik yang terdapat pada 

karena bangunan ini berlubang sehingan pengunjung bebas keluar masuk tiap 

lubang dinding tersebut. Bangunan barrack ini pernah dibom oleh tentara Dai 

Nippon (Jepang) pada kurun waktu 1942-1943 saat perang Dunia II, menjadikan 

bangunan bagian ini berlubang-lubang dan juga terdapat pohon besar yang 

memiliki akar yang menjulur kebawah.  

    

Gambar 4. 66 Klaster VIII 

8. Klaster IX terdapat gudang amunisi dan juga penjara menjadikan klaster ini 

memiliki tema mistery dan enclaves. Karakteristik visual yang ada pada klaster 

IX adalah pohon yang menempel di bangunan, gudang amunisi, lubang-lubang 

penjara serta enclaves dari bangunan bagian depan.  

          

Gambar 4. 67 Klaster IX 

9. Klaster X merupakan bangunan kantor umum yang sudah tidak memiliki atap 

yang berlokasi tepat berhadapan dengan kantor dari Van den Bosch. Pada 

Klaster X merupakan klaster dengan tema place Possession serta content 
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exposure. Karakteristik visual pada Klaster X berupa bangunan kantor umum 

dan pada bagian belakang terdapat sumur yang nilai sejarahnya sebagai tempat 

pembuangan mayat. Kantor umum digunakan sebagai kantor administrasi saat 

Benteng Van den Bosch masih berfungsi.  

    

Gambar 4. 68 Klaster X 

10. Klaster XI merupakan titik pusat kegiatan yang paling sering dikunjungi 

pengunjung. Didukung dengan hasil peta frekuensi dari peta responden. Tema 

dari klaster XI adalah klimaks dengan identifikasi Serial vision place focal point 

dan possession serta content tell tale. Yang didukung oleh data hasil survey 

frekuensi titik yang paling diingat responden sebagian besar berada pada klaster 

XI. Karakteristik visual yang terdapat pada klaster ini terdapat kantor Van den 

Bosch yang memiliki pilar-pilar besar yang sering digunakan untuk lokasi foto. 

Keistimewaan Klaster XI terdapat pada nilai sejarah dari menara bekas jam dan 

lonceng diatas pintu masuk utama. Tampilan anti klimaks pada saat melihat jam 

lonceng yang mengarah kembali keluar kawasan Benteng Van den Bosch. 

      
Gambar 4. 69 Klaster XI 
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Gambar 4. 70 Peta Rangkaian Serial vision pada Skenario Rute Benteng Van den Bosch 
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Gambar 4. 71 Skenario Rute Berdasarkan Serial Vision Tiap Klaster
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