
Latar Belakang

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang dikembangkan oleh kolonial 

Belanda. Hal ini tidak lain karena pada masa penjajahan baik masa VOC maupun kerajaan 

Belanda, Makassar dijadikan sebagai pusat perdagangan untuk kawasan timur Nusantara. 

Peran kota Makassar pada saat itu sangat penting bagi perdagangan Belanda yaitu 

sebagai pelabuhan transito, terutama bagi daerah-daerah Sulawesi, Maluku dan Nusa 

Tenggara. Makassar sendiri sebelum masa kolonial merupakan sebutan untuk kerajaan 

kembar yang terletak di pesisir barat jasirah selatan yaitu Gowa-Tallo. Makassar kemudian 

menjadi terkenal pada abad XVI karena merupakan bandar terkenal yang berkedudukan di 

Somba Opu. Sejarah masuknya Belanda di Makassar berawal dari pendirian loji 

pedagang-pedagang Belanda pada tahun 1607 (Poelinggomang, 1995). Demikianlah 

maka sejak saat itu Makassar berkembang sebagai kota Kolonial yang merupakan pusat 

pemerintahan dan perdagangan bagi Belanda untuk kawasan timur nusantara. (Mansyur, 

2001:4).

Terbentuknya Kota Makassar diawali di Benteng Ujungpandang  yang berganti nama 

menjadi Benteng Rotterdam. Sejak itu Makassar tumbuh menjadi kota kolonial mulai akhir 

abad ke -17. Pemukiman seperti Vlaardingen dan Kampung Baru tumbuh di sebelah utara 

dan selatan benteng yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai kelompok termasuk 

Melayu, Cina, Belanda, Bugis, Jawa, dan masyarakat Makassar dari Gowa dan sekitarnya 

(Asmunandar, 2004:173).
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Benteng Ujungpandang sebelumnya adalah benteng peninggalan Kesultanan 

Gowa-Tallo yang bernama Benteng Jungpandang. Kesultanan ini pernah berjaya pada 

abad XVII. Kesultanan ini sebenarnya memiliki 17 benteng, diantaranya Benteng Somba 

Opu, Benteng Ana Gowa, Benteng Balanipa, Benteng Baro Boso, Benteng Barombong, 

Benteng Galesong, Benteng Garassi, Benteng Kale Gowa, Benteng Mariso, Benteng 

Panakkukang, Benteng Sanrobone, Benteng Tallo, dan Benteng Ujung Tanah, yang 

mengitari seluruh ibukotanya. Benteng Rotterdam merupakan benteng paling megah di 

antara benteng lainnya dan keasliannya masih terpelihara hingga kini. 

Pada tahun 1545 oleh Raja Gowa X yang bernama I Manrigau Daeng Bonto Karaeng 

Lakiung atau Karaeng Tunipalangga Ulaweng. Membangun benteng ini. Pada awalnya 

benteng ini berbentuk segi empat seperti halnya benteng gaya Portugis. Bahan dasarnya 

adalah campuran batu dan tanah liat yang dibakar hingga kering. Pada tanggal 9 Agustus 

1634, Sultan Gowa XIV (I Mangerangi Daeng Manrabbia atau Sultan Alauddin) membuat 

dinding tembok dengan batu padas hitam yang didatangkan dari daerah Gowa dan 

Takalar, batu karang, dan batu bata, serta menggunakan kapur dan pasir sebagai 

perekatnya. Pada tanggal 23 Juni 1635, dibangun lagi dinding tembok kedua di dekat pintu 

gerbang.

Gambar 1. Peta situasi Benteng Ujungpandang Tahun 1700an dan 

Tahun 1800an (Sumber: BPCB Sulawesi Selatan).

Gambar 2. Kondisi Kawasan Benteng Ujungpandang, 

pada tahun 1925 tampak arah timur (www.kitlv.nl)
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Benteng Ujungpandang hancur dalam Perang Makassar, antara tahun 1655-1669 

Belanda menyerang Kesultanan Gowa yang saat itu dipimpin Sultan Hasanuddin. Akibat 

serangan itu, sebagian benteng hancur dan Kesultanan Gowa mengalami kekalahan. 

Puncaknya, pada tanggal 18 November 1667, Sultan Gowa dipaksa untuk 

menandatangani Perjanjian Bongaya. Gubernur Jendral Speelman kemudian 

membangun kembali benteng yang sebagian hancur dengan gaya arsitektur Belanda. 

Benteng ini kemudian dinamakan Fort Rotterdam, yang merupakan kota tempat kelahiran 

Speelman di Belanda. 

Pada masa Kolonial Belanda (1667-1942) benteng ini berfungsi sebagai markas 

komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, dan pemukiman bagi para pejabat 

tinggi Belanda. Pangeran Diponegoro ditawan di benteng ini sejak tahun 1833 sampai 

dengan wafatnya pada 8 Januari 1855. Pada tahun 1937, Benteng Rotterdam diserahkan 

oleh Pemerintah Belanda kepada Yayasan Fort Rotterdam.  Pada tahun 1938, pemerintah  

Hindia Belanda pernah mendirikan museum di bekas kediaman Cornelis Speelman yang 

diberi nama Celebes Museum. Museum ini kemudian ditutup pada saat Jepang masuk. 

Pada tanggal 23 Mei 1940 bangunan ini didaftar sebagai monumen bersejarah dengan 

Nomor Registrasi 1010 sesuai Monumenten Staatsblad Tahun 1931.

Gambar 3. Kondisi Benteng Ujungpandang dan sekitarnya pada abad 20 (Sumber: KITLV)
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Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), Benteng Ujungpandang digunakan 

sebagai pusat penelitian ilmu pertanian dan bahasa. Pada tahun 1945-1949, Benteng 

Ujungpandang digunakan sebagai pusat kegiatan pertahanan Belanda dalam menumpas 

pejuang-pejuang Republik Indonesia. Pada tahun 1950, Benteng Ujungpandang sempat 

menjadi tempat tinggal anggota TNI dan warga sipil sebelum jatuh kembali ke tangan 

Belanda pada tahun yang sama dan dijadikan Pusat Pertahanan Tentara Koninklijke 

Nederlandsch Indische Leger (KNIL) dalam mematahkan perlawanan Tentara Nasional 

Indonesia (TNI). Pada 20 Juli 1950, dikeluarkan surat keputusan dari Ratu Belanda bahwa 

KNIL dibubarkan secara resmi, sehingga Benteng Ujungpandang berada di tangan TNI. 

Pada tahun 1970, Benteng Rotterdam dikosongkan dan kemudian dipugar. Salah satu 

gedung di dalam kompleks Benteng ini difungsikan menjadi Museum Provinsi Sulawesi 

Selatan atau dikenal dengan nama Museum La Galigo.  Pada tanggal 27 April 1977, 

Benteng Ujungpandang diresmikan sebagai Kantor Balai Pelestarian Peninggalan 

Purbakala Makassar. Saat ini berganti nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Sulawesi Selatan.

Benteng Ujungpandang sebagai  sumberdaya budaya di Kota Makassar, tidak hanya 

memiliki potensi arkeologis tetapi juga potensi untuk kegiatan pengembangan dan 

pemanfaatan untuk tujuan pelestarian cagar budaya dan tujuan lainnya. salah satu hal 

yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menemukan dan 

mengungkapkan nilai penting di balik keberadaan Benteng Ujungpandang dan 

lingkungannya. Hal itu yang kemudian yang akan dibahas dalam makalah ini pada bagian 

selanjutnya.

Deskripsi Benteng Ujungpandang (Fort Rotterdam)

Secara administratif  Benteng Ujungpandang berada di Jalan Ujung Pandang No 1. 

Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi 

Selatan. Sedangkan secara astronomis berada pada  5° 07' 55” - 5° 08' 08”  LS dan 119° 

24' 14” - 119° 24' 26”  BT. Adapun batas-batas Benteng Rotterdam sebagai berikut: 

- Sebelah Utara � � : Jalan Riburane 

- Sebelah Timur� � : Jalan Slamet Riyadi 

- Sebelah Selatan�  : Jalan WR. Supratman

- Sebelah Barat� � : Jalan Ujungpandang dan Selat Makassar

Benteng Ujungpandang merupakan lokasi tempat berdirinya sejumlah bangunan 

dan struktur meliputi, pintu gerbang, gedung-gedung di bagian tengah (16 bangunan 

bergaya kolonial), parit keliling, dan tembok keliling menggunakan material batuan andesit 

dan tufa. Denah benteng berbentuk kura-kura dengan lima bastion model mata panah, 

masing-masing diberi nama, yaitu: Benteng ini memiliki 5 (lima) bastion  yang sekarang 
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dikenal sebagai; Bastion Buton di sudut Timur Laut dan Mandarsyah di sudut Tenggara, 

Bastion Bacan di sudut Barat Laut dan Bastion Amboina di sudut Barat Daya, serta 

Bastion Bone di bagian barat, atau di sisi pintu gerbang. Luas Benteng Rotterdam secara 

keseluruhan 12,41 Ha. Ukuran panjang tiap sisi benteng: Dinding bagian barat  225 m, 

dinding bagian utara 164 m, dinding bagian timur 193,2 m, dinding bagian selatan  155,35 

m. sedangkan tinggi dinding benteng: 5-7 m dan tebal dinding benteng  2 m.

Konsep nilai Penting Warisan Budaya

Nilai penting yang kuat dan dominan dari sumberdaya budaya akan menjadi dasar 

dalam pengambilan keputusan terhadap warisan budaya (Mason, 2002:5; Tanudirjo, 

2004a:1) dan akan menghasilkan rekomendasi apakah suatu Cagar Budaya akan 

dikonservasi, dihancurkan, dimodifikasi atau dibiarkan begitu saja (Pearson & Sullivan, 

1995:8). Secara konseptual dan teoritis, untuk memberi penilaian terhadap keberadaan 

Gambar 4. Denah Benteng Ujungpandang dan kelima bastionnya

DENAH BENTENG UJUNGPANDANG EXSISTING

Gambar 5. Keletakan Bangunan Dalam Benteng Rotterdam 

(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan)
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warisan budaya, ada beberapa kriteria sebagaimana yang telah dirumuskan oleh 

beberapa ahli. Schiffer dan Gummerman (1977), memaparkan enam kriteria nilai penting 

yang digunakan untuk melakukan penilaian yaitu, nilai penting ilmu pengetahuan, nilai 

penting sejarah, nilai penting etnik, nilai penting publik, nilai penting hukum dan nilai 

penting dalam pendanaan (Schiffer dan Gumerman, 1977; 241-254).

Dalam nilai penting ilmu pengetahuan, Schiffer dan Gumerman (1977) 

mendefinisikan sebagai warisan budaya jika mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut 

dalam menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan. Selanjutnya, nilai penting 

sejarah menurut Schiffer dan Gumerman (1977), dapat diukur dari kemampuan warisan 

budaya untuk menjadi bukti kehidupan manusia baik pada masa prasejarah, sejarah, 

maupun yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang 

mengandung sejarah penting. Warisan budaya yang mempunyai kaitan dengan sejarah 

ilmu pengetahuan dapat dimasukkan pula dalam kriteria ini.

Walaupun rumusan yang disusun oleh Schiffer dan Gumerman tersebut cukup 

lengkap, namun oleh ahli lainnya seperti Snyder dan Catanese (1988) memberikan enam 

tolak ukur nilai penting cagar budaya, yakni : nilai kelangkaan, mengacu pada karya yang 

langka yang tidak dimiliki oleh daerah lain, dapat pula berdasarkan pada terbatasnya 

ketersediaan warisan budaya, dimana semakin terbatas sebuah warisan budaya, maka 

semakin tinggi nilainya; nilai estetika, dipertimbangkan berdasarkan pada aspek-aspek 

seni yang dikandung warisan budaya, yang meliputi keindahan bentuk, struktur maupun 

ornamen bangunan; nilai kesejarahan, menyangkut lokasi peristiwa bersejarah yang 

penting; nilai superlativitas, dalam arti tertua, tertinggi maupun terpanjang; nilai 

kejamakan, sebuah bangunan merupakan karya yang tipikal, mewakili suatu jenis atau 

ragam bangunan tertentu; dan nilai kualitas pengaruh, yakni keberadaannya dapat 

meningkatkan citra lingkungan sekitarnya (Snyder dan Catanese, 1988).

Sedangkan Menurut Pearson dan Sullivan (1995), yang merujuk Burra Charter, nilai 

penting dilihat dari dua sudut pandang, yakni nilai penting alam (natural significance) dan 

nilai penting budaya (significance cultural). Nilai penting alam jika sumberdaya budaya 

atau situs menjadi penting karena merupakan bentang alam yang unik, menunjukkan 

proses alami yang penting, mengandung keragaman hayati yang tinggi, atau merupakan 

ekosistem yang khas. Sementara nilai penting budaya terdiri atas lima nilai penting, yakni 

estetika, arsitektur, sejarah, ilmu pengetahuan, dan sosial (Pearson dan Sullivan, 

1995:134-170).

Mengenai nilai penting dari sudut budaya, Pearson dan Sullivan (1995:133-168). 

memberikan catatan bahwa nilai penting itu tidak statis, tetapi dinamis. Suatu situs atau 

sumberdaya budaya arti pentingnya tergantung pada pemahaman konteks yang ada saat 
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ini (current understanding of context), sehingga nilai pentingnya dapat berubah di masa 

akan datang. Gagasan mengenai nilai penting khususnya bangunan kuna atau lingkungan 

bersejarah juga  memiliki nilai penting bangunan kuna atau lingkungan bersejarah dilihat 

dari beberapa nilai, yakni: nilai Sosial, jika sebuah bangunan bermakna bagi masyarakat; 

nilai komersil, sehubungan dengan peluangnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan 

ekonomis; dan nilai ilmiah, yang berkaitan dengan peranannya untuk pendidikan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebuah bangunan bersejarah menjadi benda budaya yang memiliki nilai penting bila: 

bangunan tersebut merupakan bangunan pertama atau bangunan awal yang berdiri di 

sebuah wilayah; bila benda budaya tersebut menurut sejarah patut diperhatikan karena 

memiliki keterkaitan dengan peristiwa bersejarah orang-orang terkenal; karena benda 

budaya tersebut patut sebagai contoh untuk generasi yang akan datang, karena 

merupakan yang terbaik dalam golongannya; karena benda budaya tersebut merupakan 

tipikal yang dapat mencerminkan keadaan sebenarnya, cara kehidupan dan 

melambangkan tradisi kebudayaan suatu tempat dalam waktu tertentu; dan bila benda 

budaya tersebut termasuk barang langka dan unik sehingga menjadi salah satu jenis atau 

peninggalan terakhir dari sebuah tipe atau gaya bangunan. (Anonim, 2015:94-96).

Aturan tentang nilai penting juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 11 tahun 2011 tentang Cagar Budaya, yakni pada Pasal 1 ayat 1. Dalam 

pasal tersebut dinyatakan :

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa 

Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar 

Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat 

dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena 

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Adapun secara rinci dalam undang-undang tersebut nilai penting tidak dijelaskan 

secara detail. Kondisi ini tidak jauh berbeda pada masa Undang-Undang No. 11 Tahun 

2010 tentang Cagar Budaya. Hal ini pula yang melatar belakangi Tanudirjo (2004) 

mengusulkan pedoman penentuan nilai penting yang terdapat pada warisan budaya yaitu 

1. Nilai penting Sejarah : apabila sumberdaya budaya tersebut dapat menjadi bukti yang 

berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkaitan erat 

dengan tokoh-tokoh sejarah, atau menjadi bukti perkembangan penting dalam bidang 

tertentu 2. Nilai penting Ilmu Pengetahuan : apabila sumberdaya budaya itu mempunyai 

potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang 

keilmuan tertentu. 3. Nilai penting Kebudayaan : apabila sumberdaya budaya tersebut 
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dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan 

budaya, atau menjadi jati diri (cultural identity) bangsa atau komunitas tertentu.

Dari berbagai kriteria nilai penting yang dijelaskan di atas, kriteria nilai penting sumberdaya 

budaya secara garis besar dapat dibedakan atas tiga nilai penting dengan tiga kepentingan. 

Ketiga nilai penting tersebut  yakni, nilai untuk kepentingan ilmiah, nilai yang berkaitan dengan 

sejarah dan nilai untuk kepentingan publik (masyarakat). Pemaparan nilai penting yang diajukan 

Tanudirjo (2004a) tersebut di atas, masih relevan dengan kondisi kekinian. Untuk mensinkronkan 

dengan nilai penting di Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka perlu 

dirumuskan pula nilai penting yang terkait dengan  nilai penting pendidikan dan agama. 

Walaupun khusus untuk nilai pendidikan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari nilai 

penting ilmu pengetahuan. Demikian pula untuk nilai penting agama, tidak dapat dilepaskan dari 

nilai penting kebudayaan. 

Nilai Penting Benteng Ujungpandang

Berdasarkan uraian nilai penting yang dikemukakan oleh ahli, maka untuk 

penentuan nilai penting kawasan Benteng Ujungpandang ini menggunakan kriteria nilai 

penting dalam Undang-Undang Cagar Budaya yang dielaborasi oleh Tanudirjo (2004).

1. Nilai Penting Sejarah, Kawasan Benteng Ujungpandang. Makassar sudah lama 

dikenal sebagai pusat perdagangan, kota Pelabuhan dan pelabuhan transito terbesar 

di wilayah kepulauan Indonesia timur. Sejak abad ke-16, pedagang dari berbagai 

penjuru dunia, Melayu, Cina, India, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda 

berdatangan dan pada paruh kedua abad ke-17, Makassar telah berada dalam 

pengawasan VOC. Belanda menempatkan meriam-meriam di depan Benteng 

Ujungpandang demi melindungi monopoli negara Eropa ini dalam perdagangan 

rempah-rempah (Sutherland dalam Poelinggomang, 2002). Kawasan Benteng 

menjadi pusat kegiatan perdagangan ini, kompleks Benteng sendiri yang menjadi 

Kantor Dagang VOC dan Vlaardingen sebagai kota dagang.

Peristiwa yang sulit dilupakan adalah lahirnya Perang Makassar dan lahirnya 

Perjanjian Bungayya (Cappaya ri Bungayya) pada tahun 1667 yang merupakan 

akibat dari ketakutan Belanda terhadap kedudukan politik dan ekonomi Kerajaan 

Gowa-Tallo yang semakin kuat. Perjanjian Bungayya tersebut menyebakan 

pengalihan kekuasaan atas Benteng Ujungpandang dari Kerajaan Gowa kepada 

Pemerintah Belanda. Speelman, sebagai penguasa Belanda di Makassar, mengganti 

nama benteng menjadi Fort Rotterdam. Atas peristiwa ini Sultan Hasanuddin merasa 

tidak dapat memperjuangkan kemerdekaan rakyatnya, sehingga beliau memutuskan 

untuk turun tahta. Perjuangan beliau bukan untuk mempertahankan pangkat dan 
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derajat untuk dirinya sendiri akan tetapi untuk rakyatnya. Lebih baik hancur lebur 

daripada dijajah oleh bangsa lain.

Pada masa kolonial, sebelum menjadi pusat pemerintahan, kawasaan ini menjadi 

pusat niaga dibawah kendali VOC di Indonesia Timur dengan menjadikan benteng 

sebagai kantor pusat dagangnya. Lalu kemudian berikutnya sebagai pusat 

pemerintahan, berbagai fasilitas didirikan untuk menunjang kelancaran aktivitas 

pemerintahan Belanda pada waktu itu, ketika itu kondisi masih bergejolak, masih 

banyak serangan-serangan kecil dari pribumi. Oleh karena itu, pada Belanda juga 

membangun benteng kecil di sebelah timur yakni Benteng Vredenburg untuk 

menahan serangan dari timur. Setelah kondisi sudah terasa aman, Belanda mulai 

bermukim di luar benteng dan membangun fasilitas kota seperti jalur jalan, fasilitas 

sosial, pemerintahan, dan hiburan. Bangunan-bangunan tersebut dibangun dengan 

arsitektur bercorak Eropa. Selain itu, di masa ini pula pertama muncul arsitektur 

bercorak Oriental yang terlihat pada bangunan ibadah (Klenteng) Tionghoa yang 

bermukim di sebelah utara benteng. Pada masa pendudukan Belanda, salah satu 

bangunan di dalam benteng dijadikan sebagai ruang tahanan bagi pahlawan bangsa, 

Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1834 beliau dipindahkan dari Manado 

ke Benteng Ujungpandang dalam pengasingannya. Selama 25 tahun Pangeran 

Diponegoro ditahan, beliau menuliskan kisah perjuangannya, Babad Diponegoro 

dalam bahasa Jawa setebal 700 halaman. Pada tanggal 8 Juni 1855, beliau 

meninggal dan dimakamkan di Kampung Melayu, Ujungpandang.

Pada masa pendudukan Jepang yang hanya lima tahun, kawasan benteng dan 

bangunan di dalam difungsikan sebagai kantor, Pusat Penelitian Ilmiah terutama 

pertanian dan bahasa, sedangkan bangunan fasilitas lain di luar tetap dengan fungsi 

pada saat pemerintahan Belanda.

2. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, Kawasan Benteng Ujungpandang. Bentuk tata 

kota lama yang khas dengan pola grid ini memungkinkan kawasan ini menjadi sumber 

informasi dalam penelitian sejarah perkembangan tata ruang kota, yakni kajian Ilmu 

Perencanaan Tata Kota. Bukan hanya itu, bukti-bukti sejarah kawasan ini seperti 

keberadaan benteng dan pelabuhan berpotensi pula untuk diteliti tentang sejarah 

perdagangan maritim dan perekonomian kota Makassar kajian Ilmu Sejarah. Jaringan 

jalan, adanya parit-parit penghubung antara Benteng Ujungpandang dengan Benteng 

Vredenburg serta sistem drainase kota jaman Belanda, tentu berpotensi bagi bidang 

Ilmu Arkeologi perkotaan. Selain itu, sebagai kawasan Cagar Budaya perkotaan, tentu 

kawasan ini rentan berbagai konflik kepentingan. Ha ini berpotensi diteliti bidang Ilmu 

Manajemen Sumberdaya Budaya dan kajian Arkeologi Publik. Selain itu kawasan ini 
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berpotensi pula untuk diteliti bidang Ilmu Arsitektur dan Teknik Sipil khususnya teknik 

rancang bangun gaya Indis dan teknik perbentengan dan teknik rancang bangun 

bangunan-bangunan kolonial yang banyak terdapat di kawasan. Salah satu teknik 

pemasangan atap pada bangunan dalam benteng sehingga kayu-kayu kaso terhindar 

dari pelapukan akibat air hujan. Teknik ini rupanya tidak dijumpai pada bangunan 

modern. Pelapukan yang terjadi pada bangunan-bangunan kolonial juga berpotensi 

diteliti bidang Ilmu Kimia dan Biologi. Keunikan dan kekhasan sumberdaya dalam 

kawasan benteng tentu menarik dan berpotensi untuk dijadikan objek kajian bagi Ilmu 

Kepariwisataan karena posisi strategisnya yang berdampingan dengan kawasan 

Pecinan dan termasuk ke dalam area kota lama sehingga menarik untuk dikaji 

sebagai suatu objek wisata kota (Urban Tourism).

3. Nilai Penting Kebudayaan, Kawasan Benteng Ujungpandang. Kawasan Benteng 

Ujungpandang juga merupakan wujud kearifan lokal masyarakat Makassar. Tidak 

hanya menyangkut hal teknis—arsitektur dan teknologi persenjataan—strategi 

pertahanan/perlawanan yang diberlakukan juga bagian dari kearifan lokal. Semua 

merupakan respon terhadap kondisi lingkungan, serta daya antisipatif masyarakat 

terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh lingkungan atau serangan dari 

pihak luar yang mengancam. Kandungan nilai estetik juga dimiliki oleh Kawasan 

benteng ini. Bukan hanya keindahan bangunan-bangunan arsitektur gaya Gotik 

dalam Benteng Ujungpandang maupun yang bergaya khas Eropa lainnya di luar gaya 

Gotik tetapi keindahan alam pantai tepat di sisi barat, juga memiliki daya tarik 

tersendiri. Tidak jarang keindahan-keindahan tersebut dimanfaatkan oleh seniman 

sebagai inspirasi lukisan dan karya sastra.

Nilai publik juga dimiliki oleh benteng Ujungpandang. Saat ini Kawasan Benteng 

Ujungpandang menjadi destinasi wisata budaya yang populer di Makassar yang 

sering dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu sebagai 

tempat rekreasi budaya tempat berkumpul bagi warga Makassar, terutama penikmat 

seni, bukan hanya di dalam benteng, tetapi banyak juga di area kawasan lainnya 

seperti di gedung Societeit de Harmoni (Wawancara Andre (32), tanggal 18 Juli 2011). 

Tidak jarang juga diadakan liputan untuk acara televisi di benteng ini. Beberapa 

pelajar dan mahasiswa secara rutin memanfaatkan kawasan dalam benteng menjadi 

lokasi perkumpulan diskusi berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, juga 

terkadang diadakan perkampungan bahasa Inggris (English Village). Mereka senang 

karena mereka dapat mempraktekkan keahlian bercakap dengan turis-turis 

mancanegara yang berkunjung di benteng ini. Ada juga kelompok masyarakat yang 

menjadikan Kawasan ini Ujungpandang sebagai tempat berziarah, dari ruang bekas 
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tahanan Pangeran Diponegoro hingga berlanjut ke makam beliau di Kampung 

Melayu (Yusriana, 2011: 90-96).

Penutup

Di dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, warisan 

budaya harus dilestarikan baik dalam bentuk pelindungan, pengembangan maupun 

pemanfaatan apabila memiliki nilai penting tidak hanya bagi ilmu pengetahuan, sejarah, 

pendidikan, agama, ataupun kebudayaan. Selain itu, kandungan dari nilai penting pula 

yang menjadi dasar dalam penetapan,  peringkat Cagar Budaya. Oleh karena itu kajian 

nilai penting warisan budaya  menjadi hal pokok yang harus dilakukan dalam pelestarian 

cagar budaya.

Nilai Penting Benteng Ujungpandang (Fort Rotterdam) 
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

33



Daftar Pustaka

Anonim, 2010. Laporan Pemintakatan Benteng Ujungpandang. Balai Pelestarian 
Peninggalan Purbakala (BP3) Makassar.

_______,, 2014. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
Nomor 025/PM/2014 Tentang Benteng Rotterdam Sebagai Situs Cagar Budaya 
Nasional.

Asmunandar. 2008. “Membangun Identitas Masyarakat melalui Kota Kuna

Makassar”. Tesis Program Pascasarjana Arkeologi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 
Tidak terbit.

Mansyur, Syahruddin. 2001. “Kota Makassar Akhir Abad XVII hingga Awal Abad XX (Suatu 
Studi Arkeologi Ruang)”. Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin 
Makassar.

Mason, Randall. 2002. “Assesing Values in Conservation Planning: Methodological Issue 
and Choice. Dalam Marta de la Torre (ed). 2002. “Assessing the Values of Cultural 
Heritage”. Research Report. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.

Pearson, M. dan S. Sullivan. 1995. Looking After Heritage Places. Melbourne: Melbourne 
University Press. 

Schiffer, Michael B. & George J. Gummerman. 1977. Conservation Archaeology, A Guide 
for Cultural Resources Management Studies. London: Academic Press New York 
San Fransisco.

Tanurdirjo, Daud Aris. 2004a. “Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi”: Sebuah Pengantar: 
Bahan diskusi untuk Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi, di Trowulan, 
Mojokerto, 27 Agustus – 1 September 2004. 

_______, 2004b. “Manajemen Sumberdaya Budaya Kepurbakalaan”. Disampaikan 
sebagai bahan Penataran Tenaga Teknis Pelestarian Benda Cagar Budaya, 
Asdep Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman, di Bogor 18 – 28 Agustus 
2004.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan

Yusriana, 2011. Arahan Kebijakan Revitalisasi Kawasan Benteng Ujungpandang. Tesis. 
Program Studi Arkeologi. Kelompok Ilmu Humainora. Program Pascasarjana. 
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.� �

34

Nilai Penting Benteng Ujungpandang (Fort Rotterdam) 
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

