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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seringkali kehidupan suatu komunitas atau kelompok 

masyarakat membentuk karakter pola kehidupannya sesuai dengan 

figur tokoh di dalam komunitas tersebut. Namun terdapat banyak 

tradisi yang mereka ciptakan sendiri untuk melakukan suatu 

penghormatan terhadap tokoh yang mereka anggap mulia. Salah satu 

contoh yang saya temukan disini adalah seorang wanita bernama Dewi 

Sekardadu yang merupakan ibu kandung dari salah satu tokoh wali 

songo (sembilan) yaitu Sunan Giri. 

 

Dewi Sekardadu yang terletak di dusun Kepetingan, desa 

Sawohan, kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo merupakan makam 

yang sangat diagungkan oleh masyarakat setempat. Bagi masyarakat 

makam Dewi Sekar Dadu merupakan ungkapan refleksi sosial-

keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para 

leluhur. Ritus ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi 

dan budaya para nenek moyang. 

 

Makam Dewi Sekar Dadu adalah salah satu potensi wisata yang 

ada di Kabupaten Sidoarjo yakni di Dusun Kepetingan. Makam Dewi 

Sekardadu adalah sebuah Cagar Budaya yang sangat berpotensi 

sebagai objek wisata religi sehingga perlu adanya pengembangan dan 

pengelolaan yang lebih intensif mengingat terbatasnya dukungan 

sarana prasarana dan fasilitas dalam menunjang kegiatan pariwisata, 

sehingga mengakibatkan menurunnya daya tarik wisata. 

 

Apabila sarana dan prasarana di Makam Dewi Sekardadu ini 

dapat memadai maka akan menjadi salah satu motivasi wisatawan 

untuk mengunjungi suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Selain itu 

Makam Dewi Sekardadu ini perlu dikembangkan kerena banyaknya 

wisatawan yang meningkat dari tahun ke tahun untuk berziarah ke 

makam Dewi Sekardadu. 
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Makam Dewi Sekardadu berada di Dusun Kepetingan yang 

terletak di tengah-tengah area tambak menjadikan Makam Dewi 

Sekardadu ini memiliki kendala pada akses jalan menuju ke lokasi 

wisata. Kondisi alam Dusun Kepetingan yang di kelilingi tambak dan 

hutan mengrove, serta memiliki panorama yang indah, serta jauh dari 

keramaian kota. 

 

Makam Dewi Sekardadu ini dikunjungi oleh para peziarah baik 

dari dalam kota maupun luar kota, hingga mancanegara. Tidak hanya 

itu bahkan terkadang Makam Dewi Sekardadu ini juga dikunjungi oleh 

anak-anak sekolah sampai dengan mahasiswa dalam rangka kegiatan 

wisata religi.  

 

Makam Dewi Sekardadu ini letaknya di pesisir sungai dan sangat 

dekat dengan laut Kepetingan sehingga pada hari libur ataupun bulan-

bulan tertentu, yakni bulan Maulud dan Ruwah Makam Dewi 

Sekardadu ini ramai di kunjungi karena pada bulan tersebut ada sebuah 

tradisi upacara Sedekah Laut atau Petik Laut (Nyadran) dimana tradisi 

tersebut dilakukan dengan cara berziarah dan mengadakan pengajian 

di Makam Dewi Sekardadu, tidak hanya itu tradisi Nyadran ini juga 

dilakukan oleh para nelayan dengan cara mengarak perahu dan diiringi 

musik sepanjang perjalanan dari dermaga pasar ikan sampai dengan 

laut Kepetingan. Sehingga sepanjang tepian sungai di Makam Dewi 

Sekardadu sangatlah ramai. 

 

Dari potensi-potensi yang ada maka perlu dilakukan 

pengembangan. Pengembangan yang dapat dilakukan pada objek 

wisata Makam Dewi Sekardadu yaitu dengan adanya pembangunan 

area wisata, penambahan massa pada lokasi wisata, serta melengkapi 

fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Sehingga menjadikan 

Makam Dewi Sekardadu ini menjadi objek wisata religi di Kabupaten 

Sidoarjo. Dari sudut ekonomi bahwa kegiatan pariwisata dapat 

memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah bersumber dari 

pajak, retribusi, parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari 

para wisatawan asing yang berkunjung. Adanya pariwisata juga akan 
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menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang menunjang kegiatan 

pariwisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan peneliti sampai saat ini pengembangan dan 

pengelolaan objek wisata religi Makam Dewi Sekardadu di Kabupaten 

Sidoarjo belum maksimal. Hal ini dapat dirasakan dari minimnya 

pelayanan umum seperti area parkir. Belum tersedianya fasilitas 

penunjang seperti rest area, stand makanan dan souvenir. 

 

Dari sekian potensi yang ada di Makam Dewi Sekardadu ini, 

belum ada pengelolaan secara maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan 

penanganan dan pengembangan objek wisata terutama dari sektor 

pemanfaatan potensi serta pengelolaannya agar mempunyai nilai lebih. 

 

Dari segi jumlah pengunjung Makam Dewi Sekardadu Saat ini 

kurang lebih mencapai 10.000 pengunjung dalam setahun (pada tahun 

2018), baik pengunjung yang dari dalam kota maupun luarkota. Paling 

banyak pengunjung yang datang pada saat sebelum dan sesudah bulan 

Ramadhan. 

 

Untuk peningkatan presentase pengunjung dalam beberapa tahun 

terakhir, sejak Makam Dewi Sekardadu direhabilitasi (pada tahun 

2002) sangat segnifikan, penjelasan grafik peningkatan pengunjung 

makam Dewi Sekardadu di bawah ini : 

 

 
Gambar 1.1 Grafik peningkatan jumlah pengunjung makam Dewi 

Sekardadu pertahun 
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1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Arsitektural 

a. Terjadinya peningkatan pengunjung yang datang untuk berziarah 

ke makam Dewi Sekardadu dalam 3 tahun terakhir yang sangat 

signifikan, sehingga terjadi permasalahan fasilitas utama yaitu 

kawasan wisata Makam Dewi Sekardadu yang dimana untuk 

kapasitas pengunjung tidak sesuai dengan kapasitas kebutuhan. 

sehingga pengunjung harus berdesak-desakan dan bahkan sampai 

keluar dari bangunan untuk berziarah. 

b. Kurangnya fasilitas penunjang seperti gallery, rest area, dan 

stand makanan / souvenir dan fasilitas pelayanan umum seperti 

area parkir khusus untuk kendaraan bermotor yang sesuai 

kebutuhan dan standart pada kawasan cagar budaya makam 

Dewi Sekardadu. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagimana pengembangan kawasan wisata Makam Dewi 

Sekardadu agar dapat menampung kapasitas kebutuhan 

pengunjung untuk permasalahan meningkatnya jumlah 

pengunjung yang terus menerus bertambah setiap tahunnya ? 

 

2. Bagaimana pengembangan fasilitas penunjang dan pelayanan 

umum seperti area parkir yang sesuai dengan kapasitas 

kebutuhan dan standart pada kawasan wisata Makam Dewi 

Sekardadu? 

 

1.4 Tujuan 

1. Untuk mengembangkan kawasan wisata Makam Dewi 

Sekardadu agar dapat menampung kapasitas kebutuhan 

pengunjung untuk permasalahan meningkatnya jumlah 

pengunjung yang terus menerus bertambah setiap tahunnya. 

Sehingga Terwujudnya kawasan objek wisata yang layak, tertata 

rapi, indah serta pelayanan yang nyaman untuk mendukung 

lancarnya aktifitas di kawasan wisata Makam Dewi Sekardadu. 
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2. Untuk menciptkan fasilitas penunjang dan fasilitas umum yang 

sesuai dengan kebutuhan agar terwujudnya kawasan objek wisata 

yang tertata rapi, indah serta pelayanan yang nyaman untuk 

mendukung lancarnya aktifitas di kawasan wisata Makam Dewi 

Sekardadu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan potensi 

cagar budaya makam Dewi Sekardadu ini menjadi salah satu objek 

wisata religi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. 

1.6 Batasan & Lingkup Perencanaan 

Batasan & lingkup perencanaan pada pengembangan ini antara lain : 

1.6.1 Arsitektural 

a. Bentuk fisik kawasan wisata makam Dewi Sekardadu yang 

mampu memenuhi dan mewadai kegiatan para pengunjung 

dengan tata ruang dan sirkulasi yang sesuai dan nyaman. 

1.6.2 Non Arsitektural 

a. Memahami Kondisi alam dan Lingkungan 

b. Sasaran dalam pengembangan ini adalah pengunjung (peziarah) 

makam Dewi Sekardadu baik dalam maupun luar kota, anak-

anak sekolah yang melaksanakan study tour, mahasiswa yang 

mengadakan penelitian, dan wisatawan asing. 

 

1.7 Upaya Pemecahan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas permasalahan yang dihadapi 

adalah terbatasnya dukungan sarana prasarana dan fasilitas dalam 

menunjang kegiatan pariwisata di Makam Dewi Sekardadu, adapun 

upaya yang dipecahkan yaitu : mengembangkan cagar budaya 

makam Dewi Sekardadu dengan menambahkan beberapa sarana 

prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan agar menjadi salah satu 

objek Wisata Religi yang aman dan nyaman di Kabupaten Sidoarjo. 

 

1.8 Ide/Gagasan 

Dari berbagai uraian di atas, maka munculah ide/gagasan yaitu 

“Pengembangan Fasilitas Makam Dewi Sekardadu di Kabupaten 
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Sidoarjo” Sebagai objek wisata religi yang mewujudkan sarana-

prasana yang layak, tertata rapi, indah serta pelayanan yang nyaman 

untuk mendukung lancarnya aktifitas di kawasan wisata Makam 

Dewi Sekardadu. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Penyusunan ini dilakukan dengan menggunakan sistematika 

yang sederhana dengan maksud agar lebih mudah menerangkan 

segala permasalahan menjadi terarah pada sasaran. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, ide, tujuan dan saran, batasan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian judul, studi pustaka/literature, aspek 

legal, studi banding, karakter objek. 

 

BAB III METODE PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari alur pemikiran, penjelasan alur pemikiran. 

 

BAB IV DATA DAN ANALISA 

Bab ini berisi pengertian dan batasan proyek, tinjauan kondisi 

eksisting atau penetapan tapak, karakter pelaku, karakter lokasi, 

konsep dasar, analisis ruang dalam (fungsi dan kegiatan), analisis 

ruang luar (lokasi dan tapak), konsep arsitektural. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan, rekomendasi, referensi / daftar pustaka. 

 

LAMPIRAN 

Bab ini berisi proses transformasi, pengolahan tapak dan bangunan. 


