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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam Memperoleh Pencapaian satu konsep dasar, maka perlu 

dikemukakan pemahaman akan ide atau gagasan yang sudah di tentukan. 

Jenis pemahaman sendiri dapat di bagi menjadi dua yaitu (1) Pemahaman 

umum yang terdiri dari studi literatur dan studi banding; dan (2) 

Pemahaman Khusus yang terdiri dari analisa internal , eksternal, dan analisa 

bangunan. 

 

2.1  Pengertian Judul 

Judul yang diambil adalah Pengembangan Fasilitas Makam Dewi 

Sekardadu di Kabupaten Sidoarjo, hal ini sejalan dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029. 

 

a. Pengembangan adalah suatu atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan atau menyempurnakan sesuatu yang telah ada, 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan yaitu untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru melalui pengembangan. 

Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah diuraikan yang 

dimaksud dengan pengembangan adalah suatu proses untuk 

menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan 

berguna. 

 

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan 

promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, 

Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak 

bertentangan dengan tujuan Pelestarian 

 

b. 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 

atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki 

nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 

atau kebudayaan melalui proses penetapan. 
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c. Makam Dewi Sekar Dadu adalah makam ibunda dari Sunan Giri. 

Dari hasil pernikahannya dengan Maulana Ishak maka lahirlah bayi 

mungil yang kelak menjadi salah satu penyebar Islam di Pulau Jawa, 

yakni Sunan Giri. yang terletak di dusun Kepetingan, desa Sawohan, 

kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo merupakan makam yang 

sangat diagungkan oleh masyarakat setempat. 

2.2 Studi Literatur 

2.2.1 Tinjauan Pengembangan 

Menurut Para Ahli : 

 Menurut Poerwadarminta (2003): “Pengembangan adalah 

perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna dalam hal 

pikiran, pengetahuan dan sebagainya.” 

 Menurut Sudharta P Hadi (2007): “Pengembangan adalah 

Konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan 

pembangunan dengan pengelolaan lingkungan.” 

 

 2.2.2 Tinjauan Cagar Budaya 

Cagar budaya dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 

pasal 1 point 1 dikatakan bahwa “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”. 

 

Ada 4 (empat) hal penting yang melekat dan menjadi titik 

penekanan tentang cagar budaya sebagaimana terdapat dalam 

definisi cagar budaya yaitu: 

1) Warisan budaya yang bersifat kebendaan 

2) Perlu dilestarikan 

3)  Memiliki nilai penting 

4) Proses penetapan. 

 



9 
 

 

Sebagaimana yang dikatakan dalam undang-undang no 11 

tahun 2010 pasal 21 dikatakan Pengelolaan adalah upaya terpadu 

untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar 

budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan 

pasal 22 dikatakan Pelestarian adalah upaya dinamis untuk 

mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan 

cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 

 

A. Bersifat Kebendaan 

Berdasarkan Undang-Undang bahwa Cagar Budaya adalah 

warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut 

dengan bersifat tangible. Artinya bahwa warisan budaya yang 

masuk ke dalam kategori Cagar Budaya adalah warisan budaya 

yang berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indra, 

mempunyai massa dan dimensi yang nyata. Contohnya batu 

prasasti, candi, nisan makan, dll. Warisan budaya yang 

bersifat intangible seperti bahasa, tarian dan sebagainya tidak 

termasuk pada kategori Cagar Budaya. 

 

B. Jenis Cagar Budaya 

Ada lima jenis Cagar Budaya, yaitu Benda Cagar Budaya, 

Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar 

Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Pengertian dan kriteria 

masing-masing Cagar Budaya adalah sebagai berikut : 

1. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan 

manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa 

kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-

sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan 

sejarah perkembangan manusia. 

2. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat 

dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan 

beratap. 
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3. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat 

dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan 

alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan 

manusia. 

4. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat 

dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, 

Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya 

sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa 

lalu. 

5. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang 

memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya 

berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 

 

C. Cagar Budaya Di Darat dan Di Air 

Salah satu pembeda antara UURI No. 5 Tahun 1992 dengan 

UURI NO. 11 Tahun 2010 adalah diakomodirnya Cagar Budaya 

yang ada di air. Bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya 

bersifat kebendaan di darat dan/atau di air. Cagar Budaya yang 

harus dikelola dan dilestarikan bukan hanya Cagar Budaya yang 

ada di darat tapi juga yang ada di air. Dengan peraturan ini,  maka 

istilah BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam) sudah tidak 

berlaku lagi di mata hukum karena benda-benda dengan nilai 

penting tertentu yang ada di air termasuk pada kategori Cagar 

Budaya yang harus dilestarikan bukan kategori BMKT yang 

merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan. 

 

D. Nilai Penting 

Sesuatu dapat dikatakan Cagar Budaya jika memiliki nilai 

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 

dan/atau kebudayaan. Kata penghubung “dan/atau” bermakna 

tidak berlaku komulatif. Artinya kelima nilai penting tersebut 

boleh dimiliki seluruhnya atau salah satu oleh suatu Cagar Budaya. 

Penentuan nilai penting ini dilakukan berdasarkan kajian 
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mendalam oleh Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh lembaga 

yang berhubungan dengan kebudayaan. 

 

Nilai penting Cagar Budaya dalam UURI No. 11 Tahun 2010 

ini mengalami perkembangan dari undang-undang sebelumnya, 

yaitu UURI No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya yang 

hanya senyebutkan tiga nilai penting, yaitu sejarah, ilmu 

pengetahuan, dan agama. 

 

E. Penetapan 

Suatu benda dapat dikatakan Cagar Budaya jika sudah melalui 

proses penetapan. Tanpa proses penetapan suatu warisan budaya yang 

memiliki nilai penting tidak dapat dikatakan sebagai Cagar Budaya. 

Pengertian penetapan berdasarkan UURI No. 11 Tahun 2010 adalah 

pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, 

lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. 

Disini jelas diatur bahwa yang berwenang untuk melakukan proses 

penetapan adalah pemerintah kabupaten/kota, bukan pemerintah pusat 

yang selam ini terjadi. Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten/kota harus berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar 

Budaya tingat kabupaten/kota. Oleh karena itu sudah seharusnya 

setiap kabupaten/kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya. 

 

Tim Ahli Cagar Budaya berdasarkan UURI No. 11 Tahun 2010 

adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai bidang ilmu yang 

memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi 

penetapan, pemeringkatan, dan pengapusan Cagar Budaya. 

 

Mengenai sifat kebendaan, lokasi keberadaan, nilai penting, dan 

penetapan ini berlaku umum untuk setiap jenis Cagar Budaya, baik itu 

benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya 
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F. Peraturan Cagar Budaya 

 

Peraturan Bangunan / Kawasan Setempat 

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NO. 11 TAHUN 2010 - TENTANG CAGAR BUDAYA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. 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. 

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan 

manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa 

kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-

sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan 

sejarah perkembangan manusia. 

3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat 

dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan 

beratap. 

4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat 

dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan 

alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan 

manusia. 

5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat 

dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, 

Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya 

sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa 

lalu. 
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6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang 

memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya 

berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 

 

Makam Dewi Sekardadu ini termasuk dalam situs cagar budaya 

diamana Makam Dewi Sekardadu ini merupakan bukti kejadian pada 

masa lalu. Sehingga perlu adanya pengembangan Fasilitas Makam 

Dewi Sekardadu ini agar tetap terjaga. 

Pengembangan cagar budaya adalah peningkatan potensi nilai, 

informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui 

Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta 

tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. 

 

Dari pengembangan tersebut dapat di definisikan Penelitian, 

Revitalisasi, dan Adaptasi sebagai berikut : 

 

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, 

data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, 

ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan. 

 

Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan 

untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya 

dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan 

dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Pada situs 

cagar budaya berguna untuk memunculkan potensinya dengan 

memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau 

lansekap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi ini dilakukan 

dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan 

informasi tentang cagar budaya, sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar 

budaya pada pasal 80 ayat (1) dan (2). Mengikuti prinsip 

pengembangan pada umumnya, revitalisasi harus memberi manfaat 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  
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Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk 

kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan 

melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan 

kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang 

mempunyai nilai penting. 

Pelestarian terhadap objek Cagar Budaya bukan hanya menjadi 

sebuah keniscayaan yang dikekang oleh aturan-aturan semata, 

namun upaya pelestarian terhadap tinggalan masa silam tersebut 

pada hakikatnya terlahir dalam diri siapa saja. Melestarikan fisik 

Cagar Budaya dan nilai-nilainya hendaknya menjadi kesadaran 

manusia yang sejatinya hidup dari dan di atas landasan kebudayaan 

 

 

 

 

Gambar 2.2.2.F1 Pelestarian Cagar Budaya 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.2.F2 Pelestarian Cagar Budaya 

(Sumber : Data Pribadi) 
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Pasal 53 

1. Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi 

kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, 

teknis, dan administratif. 

2. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau 

dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan 

memperhatikan etika pelestarian kondisi awal seperti sebelum 

kegiatan pelestarian. 

3. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan 

pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. 

4. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan 

pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. 

 

G. Kriteria dan Persyaratan Dalam Pelestrian Cagar Budaya 

I. Kriteria Struktur Cagar Budaya 

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai 

benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar 

budaya apabila memenuhi kriteria: 

1. Berusia 50 tahun atau lebih 

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun 

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. 

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 

 

II. Persyaratan Pelestarian Cagar Budaya 

Undang-Undang Cagar Budaya memberikan 3 syarat untuk 

melakukan pelestarian Cagar Budaya, yaitu : 

1. Wajib didahului dengan studi kelayakan 

2. Pelestarian dilakukan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli. 

3. Dilakukan pendokumentasian baik sebelum, pada saat, dan 

setelah dilakukannya kegiatan pelestarian. 
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Persyaratan ini mengatur bahwa tidak semua orang 

diperbolehkan melakukan pelestarian Cagar Budaya, kecuali mereka 

yang memiliki sertifikat sebagai Tenaga Ahli (Tenaga Ahli 

bersertifikat). Sertifikat keahlian tersebut dikeluarkan oleh 

Pemerintah dengan mengacu kepada kebutuhan riil untuk 

kepentingan pelestarian Cagar Budaya maupun untuk melayani 

masyarakat. 

 

Organisasi profesi dapat memberikan dukungan dalam proses 

penetapan Tim Ahli, khususnya kriteria dan kompetensi yang akan 

dipersyaratkan. Mengingat jumlah dan jenis Objek Yang Diduga 

Sebagai Cagar Budaya sangat banyak jumlanya, diperlukan 

dukungan ilmu-ilmu bantu atau pengetahuan khusus untuk 

melakukan penetapan Cagar Budaya. Status sebagai”ahli” ditetapkan 

melalui pengujian, pendidiikan, dan pelatihan. Calon yang 

memenuhi syarat dan lulus, diberi sertifikat oleh Pemerintah sesuai 

kompetensinya. Kompetensi ini masih perlu diatur secara benjenjang 

dengan menguji penguasaan akademik, kognisi, keterampilan, dan 

pengalaman. 

 

III. Pendanaan 

1. Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung 

jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

masyarakat. 

2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau 

d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan 

anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, 

dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan 

prinsip proporsional. 
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4. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana 

cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan 

darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar 

Budaya.  

 

2.2.3 Sejarah Dewi Sekardadu 

Dewi Sekardadu (Dewi Kasiyan) adalah anak dari Raja 

Blambangan. Ketika Negeri Blambangan (sejaman dengan 

Majapahit) terserang wabah besar, banyak orang yang sakit pagi 

hari sore meninggal dunia, sakit sore pagi berikutnya meninggal 

dunia. Penyakit itu juga menimpa kerabat istana yakni putri sang 

raja Blambangan yang bernama Dewi Sekardadu 

Dewi Sekardadu yang terkena wabah penyakit dan sekian lama 

tidak dapat disembuhkan hingga ayahnya berjanji bagi siapa yang 

dapat menyembuhkan putriya, jika laki-laki akan dijadikan sebagai 

pasangan hidup sang putri dan akan diberikan setengah dari 

wilayah kekuasaan, namun jika perempuan maka dia akan 

diangkat sebagai anak. Syekh Maulana Ishak rupanya dapat 

menyembuhkan penyakit sang putri, dan raja akhirnya memenuhi 

permintaan Syekh Maulana Ishak, yang mana apabila ia dapat 

menyembuhkan penyakit putrinya, maka raja harus bersedia untuk 

memeluk agama Islam dan Syekh Maulana akan menikahi 

putrinya. 

Setelah sekian lama menikah dengan Maulana Ishak akhirnya 

Dewi Sekardadu hamil dan saat sedang hamil tua, Syekh Maulana 

Ishak difitnah oleh orang-orang kerajaan dan akhirnya diusir oleh 

raja Blambangan. Bayi yang dikandung Dewi Sekardadu lahir 

tahun 1365 M yang bernama Jaka Samudra atau lebih dikenal 

Sunan Giri, wafat pada tahun 1428 M. Namun putra Dewi 

Sekardadu tersebut tidak diinginkan para petinggi kerajaan yang 

haus kekuasaan. Bayi tersebut akhirnya diculik, ditempatkan di 

sebuah peti yang kemudian dipaku dan dibuang ke laut. Itulah 

sebabnya bayi tersebut juga dijuluki dengan Raden Paku. 

Mengetahui anaknya dibuang ke laut, Dewi Sekardadu 

menceburkan diri, mengejar-ngejar anaknya di laut. Dewi 



18 
 

 

Sekardadu tak bisa mengejar peti yang terapung-apung di laut, 

lantas meninggal. 

Pada tahun 1365, para nelayan sedang mencari ikan dan kerang 

di laut. Mereka dikejutkan dengan serombongan ikan keting yang 

ramai-ramai menggotong jasad seorang wanita cantik, yang 

diyakini Dewi Sekardadu. Jasad yang akhirnya didamparkan ikan-

ikan keting di tepi pantai, lantas dikubur secara terhormat oleh 

warga. Tempat itu akhirnya dinamakan Ketingan atau Kepetingan. 

Begitulah cerita masyarakat Kepetingan mengenai sejarah Dewi 

Sekardadu. 

 

Adapun jalur nasab (garis keturunan) Dewi Sekardadu , 

sebagai berikut : 

 
Gambar 2.2.3.a Jalur Nasab (Garis Keturunan) Dewi Sekardadu 

(Sumber : Data Pribadi) 
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2.2.4 Dusun Kepetingan 

Dusun kepetingan adalah dusun terpencil yang pada mulanya 

tidak diketahui oleh banyak orang selain masyarakat Sidoarjo. 

Hal ni disebabkan karena letak geografisnya hanya dikelilingi 

oleh tambak , sungai dan laut, untuk menempuh perjalanan 

menuju dusun ini selain membutuhkan kendaraan darat juga 

membutuhkan kendaraan laut. Selain tempatnya yang terpencil, 

dusun Ketingan juga tidak banyak dihuni oleh warga. Di dusun 

ini lebih banyak ladang-ladang dan tambak-tambak yang 

digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat, baik 

masyarakat dusun Ketingan sendiri juga masyarakat lainnya. 

Ladang-ladang tersebut digunakan sebagai cocok tanam padi, 

sedangkan tambak dimanfaatkan untuk mengembang biakkan 

ikan. 

 

2.2.5 Menurut Jurnal 

Desy Aryanti, ST.,M.A. 

PENGEMBANGAN KAWASAN MAKAM SYEKH 

BURHANUDDIN SEBAGAI KAWASAN RELIGI 

1. Pendahuluan 

Nagari Ulakan berada di Kecamatan Ulakan Tapakis 

Kabupaten Padang Pariaman, telah lama dikenal sebagai 

kawasan pusat pengembangan agama Islam di wilayah 

Sumatera Barat dan sekitarnya. Salah satu kegiatan yang 

terkenal yakni ber-Syafar (dalam Bahasa Minang disebut 

basafa), berupa kunjungan ziarah ke Kawasan Makam Syekh 

Burhanuddin sebagai Ulama Besar Syatariah. 

Kawasan Makam Syekh Burhanuddin ini telah ditetapkan 

menjadi Situs Cagar Budaya, dan menjadi salah satu 

kawasan strategis di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan 

keagamaan di kawasan ini, telah membawa dampak yang 

cukup luas pada kawasan sekitarnya, baik berupa 

berkembangnya aktifitas ekonomi, perkembangan 

permukiman dan lain sebagainya. Namun demikian, 

perkembangan kawasan belum dibarengi dengan 
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kelengkapan sarana dan prasarana dasar yang memadai 

dalam mendukung aktifitas keagamaan maupun aktifitas 

wisata yang berkembang, sehingga potensi aktifitas yang ada 

kurang dapat dilayani dengan baik. Disamping itu, 

pengembangan kegiatan nilai-nilai sakralitas dan religius 

kawasan belum didorong secara optimal melalui penataan 

ruang yang fokus pada aktifitas religi sebagai tema utama 

kawasan dan aktifitas wisata/rekreasi sebagai tema 

pendukungnya. Sehingga dengan demikian, diperlukan 

adanya upaya mengoptimalkan fungsi pelayanan dan 

pengembangan aktifitas melalui penataan ruang kawasan 

dalam bentuk suatu model pengembangan Kawasan Makam 

Syekh Burhanuddin. 

Untuk selanjutnya diharapkan Kawasan Makam Syekh 

Burhanuddin dapat dikembangkan sebagai salah satu 

destinasi pariwisata khususnya wisata religi di Pariaman 

dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, sehingga 

lebih jauh dapat menjadi sumber  mata pencaharian alternatif 

bagi masyarakat setempat. 

2. Permasalahan 

Nagari Ulakan Pariaman memiliki potensi wisata, baik 

itu wisata religi dengan adanya Kawasan Makam Syekh 

Burhanuddin maupun wisata pantai yang layak untuk 

dikembangkan, sekaligus sebagai salah satu alternatif usaha 

bagi masyarakat setempat. Permasalahannya adalah 

bagaimana model pengembangan Kawasan Makam Syekh 

Burhanuddin sebagai wisata religi sekaligus sebagai 

alternatif mata pencaharian masyarakat Ulakan dengan 

metode partisipasi masyarakat setempat. 

 

3. Urgensi Penelitian 

A. Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk 

pengembangan dan revitalisasi kawasan wisata tradisional 
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Makam Syekh Burhanuddin yang tercantum dalam RTRW 

Kabupaten Padang Pariaman. Diharapkan model 

pengembangan wisata religi ini dapat diterapkan didaerah 

lain yang memiliki karakter dan potensi daerah yang sama, 

sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan PAD dari sektor pariwisata. 

 

B. Masyarakat 

Manfaat penelitian bagi masyarakat sekitar Kawasan 

Makam Syekh Burhanuddin khususnya adalah sebagai obyek 

dari penelitian, diharapkan masyarakat dapat memahami 

bahwa daerah mereka mempunyai potensi yang sangat bagus 

sekali bukan hanya sekedar tempat untuk orang berziarah, 

tetapi juga dapat merupakan salah satu alternatif usaha yang 

bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi 

masyarakat setempat. Selain itu dapat memberikan wawasan 

dan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan Kawasan Makam Syekh 

Burhanuddin ini, sehingga masyarakat dapat hidup layak, 

aman, tentram, dan menghargai peninggalan yang telah ada. 

 

C. Metode Penelitian 

Kerangka Berpikir  

Kerangka pikir penyelesaian suatu pekerjaan merupakan 

rangkaian dari pemikiran untuk menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan. Kerangka pikir 

ini dapat menunjukkan gambaran metodologi penyelesaian 

pekerjaan secara garis besar yang juga menunjukkan 

keterkaitan antara materi/proses satu dengan lainnya. 

Sedangkan detail metodologi pada tiap tahapan diterangkan 

pada Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (sesuai dengan 

kerangka pikir tersebut). 

 

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi kebijakan-kebijakan atau program terkait 
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pengembangan kawasan secara makro, yang bersumber dari  

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman, 

maupun dokumen rencana sektoral lainnya. Sehingga dapat 

teridentifikasi arahan rencana dan program pengembangan 

terkait kawasan pada masa yang akan datang. 

 

Tahapan Pekerjaan 

Berdasarkan kerangka fikir pekerjaan, metodologi 

pelaksanaan dan tahap-tahap penyelesaian pelaksanaan 

kegiatan penelitian terdiri dari : 

1. Tahap Persiapan Pekerjaan dan Identifikasi Data Awal;  

2. Tahap Survai, Kompilasi dan Tabulasi Data; 

3. Tahap Analisis 

4. Tahap Perumusan Konsepsi Pengembangan 

5. Tahap Penyempurnaan & Finalisasi Produk Akhir. 

 

Metode Pendekatan 

1. Menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat 

menemukan konteks atau substansi kawasan perencanaan 

yaitu melalui: 

- Pendekatan sejarah, religious, dan kebudayaan 

- Pendekatan pengembangan wisata dan rekreasi 

- Pendekatan zonasi ruang 

- Pendekatan perancangan kawasan 

1. Membuat kelompok masyarakat yang mau berpartisipasi 

dalam penelitian yaitu masyarakat kawasan Makam 

Syekh Burhanuddin Ulakan. 

2. Sosialisasi dan desiminasi tujuan penelitian 

3. Identifikasi dan pemetaan potensi dan masalah fisik 

alami, fisik buatan,dan social budaya masyarakat 

setempat serta permasalahan/kendala-kendala yang ada di 

kawasan penelitian 

 

Metode Pengumpulan Data 
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Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data 

adalah : 

1. Studi Pustaka 

Dengan melakukan studi data-data pustaka sebagai 

landasan teori, baik melalui artikel, jurnal ilmiah, buku, 

maupun internet. 

2. Studi Lapangan 

Dengan mengadakan penelitian langsung/ survey 

langsung ke lokasi melalui pengamatan dan interview/ 

wawancara. 

 

Metode Analisa Data 

Data yang telah didapatkan akan diolah dan kemudian akan 

menjadi alternatif pemecahan dalam desain bangunan, 

sehingga desain akan dapat diperbandingkan dengan keadaan 

sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan 

kebutuhan. Adapun metode pendekatan yang dilakukan 

adalah: 

a. Keruangan/spasial 

Menganalisa gejala-gejala yang bersifat meruang, melalui 

perkembangan tata ruang 

b. Deskriptif 

Menganalisis keadaan fisik wilayah perencanaan dan 

daerah sekitarnya serta kondisi non fisik yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif dalam bentuk tulisan 

maupun penganalisaan. 

c. Normatif 

Metode pendekatan yang didasarkan pada norma-norma 

atau kaidah yang ada untuk menilai kondisi sekarang 

untuk menentukan pengembangan di masa mendatang 

d. Pendekatan Terpadu 

Suatu pendekatan permasalahan akan selalu berkaitan 

dengan suatu permasalahan yang lain, oleh karenanya 

diperlukan pula adanya pendekatan terpadu. 

4. Hasil dan Pembahasan 
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Rencana Peruntukan Lahan 

 
 

Rencana Tata Bangunan Kawasan dan Sistem Ruang 

Terbuka 

  
 

5. Kesimpulan 

Kawasan Makam Syekh Burhanuddin telah ditetapkan 

menjadi Situs Cagar Budaya, dan menjadi salah satu 

kawasan strategis di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan 

keagamaan di kawasan ini, telah membawa dampak yang 

cukup luas pada kawasan sekitarnya, baik berupa 

berkembangnya aktifitas ekonomi, perkembangan 

permukiman dan lain sebagainya. Namun demikian, 

perkembangan kawasan belum dibarengi dengan 

kelengkapan sarana dan prasarana dasar yang memadai 

dalam mendukung aktifitas keagamaan maupun aktifitas 

wisata yang berkembang, sehingga potensi aktifitas yang ada 

kurang dapat dilayani dengan baik.  

 

 

 

2.3 Studi Kasus 
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Penurunan minat pengunjung terhadap wisata ini menjadi masalah 

yang harus dihadapi. Bentuk upaya pemerintah untuk tetap 

mempertahankan cagar budaya ini yaitu dengan melakukan 

revitalisasi. 

 

Dampak yang ditimbulkan jika wisata ini dikembangkan yaitu dari 

segi sarana dan prasarana khususnya pada transportasi menjadi lebih 

mudah, kemudian segi fasilitas lebih lengkap, dan dari segi 

pendapatan atau perekonomian akan meningkat karena banyaknya 

warga yang akan menjadi bagian didalamnya. 

 

2.4 Studi Banding 

2.4.1 Makam Sunan Bonang 

Sunan Bonang merupakan salah tokoh dari Wali 

Songo yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah jawa 

pada abad ke 14. Sampai saat ini, Makam Sunan Bonang terus 

dikunjungi oleh para peziarah yang datang baik dari Tuban, luar 

kota, hingga mancanegara. 

 

Objek wisata ini juga memiliki fasilitas penunjang yang 

cukup baik, semua fasilitas tersebut disediakan agar para 

pengunjung merasa nyaman ketika berada di Makam Sunan 

Bonang. Rest area juga telah tersedia di sekitar kawasan Makam 

Sunan Bonang untuk pengunjung yang ingin melepas lelah 

ataupun sekedar bersantai dan juga disediakan kamar mandi 

umum. 

 

Tempat beribadah juga terletak tak jauh dari luar kawasan 

untuk pengunjung yang ingin melaksanakan kewajibannya 

setelah selesai berkunjung ke Makam Sunan Bonang. Selain itu 

berbagai toko yang menjual berbagai macam produk lokal (khas 

Tuban). 
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Gambar 2.4.1.a Pintu masuk dan Suasana didalam Makam 

Sunan Bonang 

(Sumber : www.google.com) 

 

Kemudian saat mengunjungi makam Sunan Bonang di 

Tuban, apabila pengunjung membawa rombongan dengan 

menggunakan bus, maka dari area parkir bus menuju lokasi 

makam pengunjung harus menggunakan transportasi khusus 

yaitu becak yang dikenal sebagai becak wisata yang selalu 

standby di sebelah parkiran bus hingga 24 jam. Jumlah becak 

wisata yang standby ratusan, sehingga tidak perlu khawatir 

kehabisan armada becak jika menghendaki menuju komplek 

makam dengan menggunakan becak ini. 

Untuk tarifnya semuanya sama yaitu Rp. 5.000 – Rp. 10.000 

per orang. Untuk satu becak berisi 2 orang penumpang. 

Dibutuhkan sekitar 10-15 menit menuju area alun-alun karena 

jalanan menuju area ini begitu dipadati pengunjung serta lalu 

lintas yang ramai. 

   
Gambar 2.4.1.b Transportasi becak menuju ke makam Sunan 

Bonang 

(Sumber : www.google.com) 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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2.4.2  Makam Sayyid Ali Bin Muhammad bin Umar / Panjalu 

Syekh Panjalu adalah Prabu Boros Ngora putra dari Prabu 

Cakradewa. Sedangkan menurut Gus Dur, beliau adalah prabu 

Hariang Kencana atau Sayid Ali Bin Muhammad bin Umar 

(Mbah Panjalu). Syekh Panjalu atau juga biasa disebut Mbah 

Panjalu adalah seorang Ulama penyebar agama Islam di sekitar 

wilayah Ciamis, Jawa Barat. Lokasi makam Mbah Panjalu 

berada di pulau Nusa Gede, di tengah sebuah danau yang berada 

di sebuah bukit yang masuk wilayah Ciamis Jawa Barat. Danau 

yang mengelilingi pulau kecil yang disebut Nusa Gede atau 

Larangan ini dikenal dengan sebutan Situ Lengkong. Letak 

makam Mbah Panjalu sendiri berada di kawasan hutan lebat 

seluas 57 hektare di tengah pulau kecil ini. Pulau Nusa Gede atau 

Larangan ini dikelilingi air yang berwarna kehijauan. Konon air 

di Situ Lengkong ini berasal dari mata air zam-zam di Makkah. 

 
Gambar 2.4.2.a Pulau Nusa Gede 

(Sumber : www.google.com) 

Untuk menuju lokasi makam Mbah Panjalu, dari dermaga, 

para peziarah harus menyeberangi danau dengan menggunakan 

perahu motor. Biasanya pada saat-saat ramai musim berziarah, 

pengunjung mesti antri untuk mendapat giliran naik perahu. 

Biasanya, pengunjung yang naik perahu ini tidak hanya yang 

hendak berziarah, banyak juga pengunjung yang hanya ingin 

menikmati pemandangan di sekitar danau dengan mengitari 

luasnya danau menggunakan perahu. Perahu akan mengantar 

http://www.google.com/
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pengunjung dengan memutari pulau seluas 16.5 HA itu searah 

jarum jam. Dengan kata lain jalur pergi dan pulang  tidak sama. 

 
Gambar 2.4.2.b Perjalanan menuju Pulau Nusa Gede 

(Sumber : www.google.com) 

 

Dalam perjalanan perahu menuju lokasi makam, pengunjung 

diajak berputar menggunakan perahu sembari menikmati 

keindahan pemandangan di sekitar Situ Lengkong ini. Sewa satu 

perahu seharga Rp 125.000. Biaya perahu bisa juga dihitung 

perorang yakni seharga Rp 5.000, dengan catatan perahu akan 

berangkat setelah terisi penuh 25 orang. Perjalanan memakan 

waktu kurang lebih 20 menit untuk sampai ke Pulau Nusa Gede. 

 
Gambar 2.4.2.c Pemandangan sekitar Situ Lengkong 

(Sumber : www.google.com) 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Setelah melakukan perjalanan selama 20 menit, akhirnya 

sampai di dermaga menuju makam. Di depan dermaga 

pengunjung akan disambut dua patung harimau kembar yang 

berdiri di depan pintu gapura Nusa Gede ini. 

 
Gambar 2.4.2.d Dermaga dan gapura Nusa Gede dengan patung 

harimau kembar. 

(Sumber : www.google.com) 

 

Tidak hanya sampai situ untuk menuju ke lokasi makam, dari 

pintu gapura harus berjalan naik melewati anak tangga yang 

lumayan tinggi. Sampai di lokasi makam, suasana mistis mulai 

di rasakan. 

 
Gambar 2.4.2.e Anak tangga menuju lokasi makam Mbah 

Panjalu 

(Sumber : www.google.com) 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Sebagai tambahan, kawasan hutan di pulau Nusa Gede ini 

telah dijadikan sebagai Cagar alam, sehingga keberadaannya 

dilindungi. Kawasan ini memiliki vegetasi hutan primer yang 

relatif masih utuh dan tumbuh secara alami. Beberapa jenis flora 

seperti Kondang (Ficus variegata), Kileho (Sauraula Sp.), dan 

Kihaji (Dysoxylum) tumbuh di pulau Nusa Gede ini. Di bagian 

pulau yang lebih rendah juga ditemui tanaman Rotan (Calamus 

Sp.), Tepus (Zingiberaceae), dan Langkap (Arenga). Sedangkan 

jenis fauna yang ditemukan di sini antara lain adalah Tupai 

(Calosciurus nigrittatus), Burung Hantu (Otus scop), dan 

Kelelawar (Pteropus vampyrus). 

 
Gambar 2.4.2.f Cagar Alam Nusa Gede Panjalu 

(Sumber : www.google.com) 

Saat bulan Rajab dan Bulan Sa'ban hingga bulan suci 

Ramadan, jumlah kunjungan naik signifikan dibanding hari 

biasa. Dalam sehari rata-rata kunjungan mampu menembus 

angka 2.000 orang atau tiga kali lipat lebih banyak dibanding 

hari biasa yang hanya 500 orang. Hingga kini pengunjung masih 

didominasi peziarah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

2.5 Elaborasi RIRN (Tema, Topik, Target) 

2.5.1 Tema 

Tema yang saya ambil adalah “Seni – Budaya (Cagar 

Budaya) Pendukung Pariwisata”  Tema tersebut saya ambil 

karena Penerapan Seni – Budaya Pendukung Pariwisata 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah 

pendorong ekonomi. Selain itu, aplikasi Seni – Budaya 

http://www.google.com/
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Pendukung Pariwisata juga dapat meningkatkan daya saing yang 

tinggi. 

 

2.5.2. Topik 

Pengaruh “Seni – Budaya (Cagar Budaya) Pendukung 

Pariwisata” Terhadap perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. 

 

2.5.3 Target 

Pengembangan Seni – Budaya (Cagar Budaya)  demi 

menyejahterakan masyarakat. 

 

2.6 Aspek Legal 

Alasan pemilihan judul Pengembangan Fasilitas Makam Dewi 

Sekardadu di Kabupaten Sidoarjo karena merupakan salah satu 

destinasi wisata andalan di Kabupaten Sidoarjo. Pengembangan 

makam Dewi Sekardadu ini sejalan dengan rencana yang akan di 

laksanakan oleh Pemkab Sidoarjo yang tertera di dalam RTRW , 

RPJPD , dan RPJMD. 

 

Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga, Pramu Sigit 

Prihandono mengatakan, pihaknya sudah mengajukan renovasi 

kawasan Makam Dewi Sekardadu. " Jika fasilitas dipenuhi, kami 

berharap wisatawan akan lebih banyak lagi " ujarnya (10/2/). 

Makam yang sering jadi jujukan peziarah dari berbagai kota itu 

bakal dipugar oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 

(Disporapar) Sidoarjo. (15/08/17)  

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disporapar Sidoarjo Djoko Supriyadi 

mengatakan, “Perbaikan itu antara lain mempercantik bangunan, 

memperbaiki dan menambah beberapa fasilitas sesuai kebutuhan , 

serta memberi pagar keliling. Saat ini proses perbaikan jalan menuju 

lokasi wisata sudah mencapai 85%, Ada sisa pembangunan yang 

belum selesai. Nanti kita lanjutkan dengan menambahkan beberapa 

fasilitas penunjang lainnya," ujarnya kemarin. (nov/rek) (16/11/18) 
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2.6.1 RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

Alasan pemilihan judul Pengembangan Cagar Budaya 

Makam Dewi Sekardadu di Kabupaten Sidoarjo karena sejalan 

dengan rencana yang akan di laksanakan oleh Pemkab Sidoarjo 

yang tertera di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sidoarjo tahun 2009-2029 menyebutkan tentang Pelestarian 

Kawasan Cagar Budaya pada pasal 53 point 2. Dimana 

lingkungan cagar budaya harus dilindungi untuk menjaga 

kelestarian bangunan sebagai daya tarik dan obyek wisata 

dengan cakupan wilayah Kabupaten Sidoarjo. 

 

2.6.2 RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 

Kemudian Pengembangan Cagar Budaya Makam Dewi 

Sekardadu di Dusun Kepetingan Kecamatan Buduran Sidoaro ini 

juga terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Tahun 2006 – 2025 yang meyebutkan bahwa 

Kawasan pariwisata yang perlu mendapat prioritas 

pengembangan di Kabupaten Sidoarjo antara lain : Wisata 

makam Dewi Sekardadu dan wisata air Sungai Kepetingan. 

Lokasi di Dukuh Karang Kepetingan Kecamatan Sidoarjo. 

 

2.6.3RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 

Tidak hanya itu, pada Pengembangan Cagar Budaya Makam 

Dewi Sekardadu di Dusun Kepetingan Kecamatan Buduran 

Sidoaro ini juga terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. 
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Gambar 2.6.3.a Tabel RPJMD Kabupaten Sidoarjo 

(Sumber : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021) 

 

Pada Tabel 1.3 Sasaran Pokok dan Arahan Pembangunan Tahap 

3 dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo yang diacu dalam RPJMD 

Kabupaten Sidoarjo 2016 – 2021 yang berisi : 

 

Misi 1 : Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara 

berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. 

 

Point 2 (dua) dengan sasaran pokok : Terwujudnya optimaisasi 

potensi pariwisata yang berdaya saing tinggi. Dengan Arahan 

Kebijakan Pembangunan Tahap III 

a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendukung 

pariwisata 

b. Mengintensifkan upaya promosi pariwisata daerah sebagai 

destinasi wisata nasional maupun internasional. 

c. Mewujudkan penerapan regulasi daerah tentang 

pengembangan pariwisata daerah. 

d. Meningkatkan proporsi pendapatan daerah dari sektor 

pariwisata. 
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2.7 Visi dan Misi 

Visi dan Misi pada obyek wisata religi makam Dewi Sekardadu yaitu : 

VISI 

“Terwujudnya sarana-prasana yang layak, tertata rapi, serta pelayanan 

yang nyaman untuk mendukung lancarnya aktifitas di obyek wisata 

religi makam Dewi Sekardadu ” 

 

MISI 

1. Mewujudkan sarana-prasana yang menunjang lancarnya semua 

aktifitas di wisata religi makam Dewi Sekardadu. 

2. Mewujudkan pelayanan yang bagus kepada peziarah. 


