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BAB IV 

DATA DAN ANALISA 

4.1 PENGERTIAN 

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. 

 

4.1.1 Batasan Proyek 

Makam Dewi Sekardadu di Kabupaten Sidoarjo ditentukan untuk 

kawasan cagar budaya. Karena di kawasan ini masih kurang dalam 

sarana prasarana atau fasilitas untuk area wisata (wisata religi). 

 

4.2 TINJAUAN LOKASI 

4.2.1 Kondisi umum 

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil dan terpadat 

penduduknya di Jawa Timur dengan luas wilayah 63.438,534 ha atau 

634,39 km2, diapit kali Surabaya (32,5km ) dan kali Porong (47 km) 

dengan potensi: 

1. Lahan pertanian: 28.763 Ha 

2. Lahan perkebunan tebu: 8.164 Ha 

3. Lahan pertambakan: 15.729 Ha 

4. Selebihnya tanah pekarangan, pemukiman, industri, perumahan dan 

lain-lain 

Wilayah Sidoarjo merupakan sebuah delta yang diapit oleh dua 

sungai besar, yaitu Sungai Surabaya dan Sungai Porong. Selain itu, 

kawasan ini berbatasan langsung dengan kota Surabaya, sebagai daerah 

penyangga, daerah industri, dan permukiman. Secara geografis wilayah 

Kota Sidoarjo memiliki luas wilayah 6.256 Ha. Ditinjau dari Topografi 

keadaan medan Kota Sidoarjo berada pada ketinggian antara 23 – 32 

diatas permukaan laut. Letak Geografis, Longitude  :  112.741987 dan 

Latitude  :  -7.459679  . Batas wilayah kota Sidoarjo, diantaranya 

sebelah utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan : 
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Kabupaten Pasuruan, sebelah timur : Selat Madura, dan sebelah barat : 

Kabupaten Mojokerto. 

 
Gambar 4.2.1.a Kondisi umum wilayah Kabupaten Sidoarjo 

 

Kabupaten Sidoarjo berkembang menjadi sebuah kabupaten sendiri 

dan memiliki potensi wisata pantai, karena secara geografis kabupaten 

ini memiliki wilayah pesisir yang masuk di kawasan pesisir utara Jawa 

Timur. Kabupaten Sidoarjo memilili 6 Kecamatanpesisir dari 18 

kecamatan yang ada. Kenam kecamatan tersebut terbagi menjadi 20 

desa pesisir. Hasil tangkapan di kabupaten ini adalah kerang dan 

kupang. 

 

Tabel 4.2.1.a  Profil desa pesisir pantai Kabupaten Sidoarjo 

 
Sumber : http://bpp.fpik.ub.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL-DESA-

PESISIR-SELATAN-JAWA-TIMUR-Vol-2.pdf  

 

 

http://bpp.fpik.ub.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL-DESA-PESISIR-SELATAN-JAWA-TIMUR-Vol-2.pdf
http://bpp.fpik.ub.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL-DESA-PESISIR-SELATAN-JAWA-TIMUR-Vol-2.pdf
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Tabel 4.2.1.b Salah satu profil desa pesisir pantai 

 
Sumber : http://bpp.fpik.ub.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL-DESA-

PESISIR-SELATAN-JAWA-TIMUR-Vol-2.pdf  

 

4.2.2 Letak Geografis 

Kabupaten Sidoarjo lahir pada 31 Januari 1959, terletak antara 

112,5 BT – 112,9  BT dan 7,3 LS – 7,5 LS dengan batas – batas : 

- Utara  :  Kodya Surabaya dan Kabupaten Gresik 

- Selatan :  Kabupaten Pasuruan 

- Barat  :  Kabupaten Mojokerto 

- Timur : Selat Madura 

 

4.2.3 Tutupan Lahan 

Tutupan lahan wilayah Sidoarjo berupa, tambak, hutan bakau, 

sawah (irigasi dan tadah hujan), dan permukiman (padat dan 

renggang), industri, kebun, dan lahan kosong. 

 
Gambar 4.2.3.a Peta klasifikasi tutupan lahan Kabupaten Sidoarjo 

Sumber : http://blog.ub.ac.id/adistescordia/2018/02/23/kabupaten-sidoarjo/  

http://bpp.fpik.ub.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL-DESA-PESISIR-SELATAN-JAWA-TIMUR-Vol-2.pdf
http://bpp.fpik.ub.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL-DESA-PESISIR-SELATAN-JAWA-TIMUR-Vol-2.pdf
http://blog.ub.ac.id/adistescordia/2018/02/23/kabupaten-sidoarjo/
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4.2.4 Jenis Tanah 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Sidoarjo, 1998, wilayah timur Sidoarjo (sekitar pantai) 

mempunyai jenis tanah aluvial hidromorf, yang dicirikan oleh air 

tanah dangkal. Tanah ini merupakan hasil endapan muara sungai, 

sehingga bertekstur lempung berlumpur. Pembagian tersebut dapat 

dilihat pada gambar. 

 
Gambar 4.2.4.a Peta klasifikasi tanah Kabupaten Sidoarjo tekstur 

Sumber : http://blog.ub.ac.id/adistescordia/2018/02/23/kabupaten-sidoarjo/  

 

Peta sidoarjo  

 
Gambar 4.2.4.b Peta Kabupaten Sidoarjo 

Sumber : http://blog.ub.ac.id/adistescordia/2018/02/23/kabupaten-sidoarjo/  

 

 

http://blog.ub.ac.id/adistescordia/2018/02/23/kabupaten-sidoarjo/
http://blog.ub.ac.id/adistescordia/2018/02/23/kabupaten-sidoarjo/
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Ketinggian dari permukaan laut : 

- (0–3m) Daerah bagian timur merupakan daerah tambak dan pantai 

(29,99%) hampir keseluruhan berair asin. 

- (0–10m) Daerah bagian tengah sekitar jalan protokol (40,81 %) 

berair tawar 

- (0–25m) Daerah bagian barat (29,20 %) 

-  

4.2.5 Penduduk  

Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

1996 jumlah penduduk Kabupaten  Sidoarjo 1.354.749 jiwa dengan 

kepadatan penduduk 2.135,52 jiwa/ km2. Pertumbuhan penduduk 

dalam kurun waktu tahun 1990 – 1996 rata – rata 2,92 % pertahun, 

bukan karena besarnya angka kelahiran atau kegagalan program KB 

tetapi karena faktor perkembangan industri di Sidoarjo, sebagai 

daerah penyangga Kodya Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi 

Jawa Timur. 

4.2.6 Kondisi Iklim 

Kondisi iklim di wilayah Sidoarjo bagian Timur (Dusun 

Kepetingan) cenderung Panas, suhu berkisar antara 26º s.d 34ºc, hal 

ini dikarenakan Dusun Kepetingan menghadap langsung ke laut, 

sehingga udara di kawasan ini cukup panas. 

 
Gambar 4.2.6.a Tabel Iklim Sidoarjo 

Sumber : https://en.climate-data.org/asia/indonesia/east-java/sidoarjo-977155/  

https://en.climate-data.org/asia/indonesia/east-java/sidoarjo-977155/
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4.2.7 Aksesbilitas 

Aksesbilitas di kawasan Sidoarjo Timur meliputi Kec. Buduran, 

Kec. Candi , Kec. Gedangan dan Kec. Sedati sudah cukup baik, mulai 

dari jalan utama atau jalur pantura yang beraspal, maupun jalan 

lingkungan juga menggunakan aspal dan paving stone. Selain itu 

untuk menjangkau Dusun Kepetingan di Kecamatan Buduran dari 

pusat Kota Sidoarjo dapat di akses melewati desa Sawohan dengan 

kondisi jalan yang beraspal dengan trasnportasi darat dan transportasi 

air. 

 
Gambar 4.2.7.a Salah Satu Akses jalur darat yang mengarah ke 

Dusun Kepetingan (Gapura Desa Sawohan) 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 
Gambar 4.2.7.b Salah Satu Akses jalur air (sungai) yang 

mengarah ke Dusun Kepetingan 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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4.2.8 Desa Sawohan dan Dusun Kepetingan Sidoarjo 

Desa Sawohan merupakan salah satu dari 15 desa yang terletak 

di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Desa ini memiliki 

Dusun, yaitu Dusun Kepetingan dengan luas wilayah keseluruhan 

sebesar 940,594 Ha dan luas pemukiman sebesar 10,844 Ha. Desa 

Sawohan berada pada ketinggian empat meter dari permukaan laut 

dengan suhu udara rata-rata 30oC. Jarak Desa Sawohan dari pusat 

pemerintah kecamatan sejauh 8 km dan jarak dari ibukota kabupaten 

sejauh 12 km. 

 

Desa Sawohan dibatasi oleh beberapa desa yakni: sebelah Utara 

dibatasi oleh Desa Damarsi, Desa Pepe, dan Desa Kalanganyar; 

sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Sekardangan, Desa Pucanganom, 

dan Desa Prasung; sebelah Barat dibatasi oleh Desa Prasung dan 

Desa Damarsi; sedangkan sebelah Timur dibatassi oleh Desa 

Kalanganyar dan langsung Muara laut. Secara geografis Desa 

Kepetingan terletak tepat di ujung Utara Wilayah Sidoarjo. Jumlah 

kepala keluarga (KK) yang terdapat di Dusun Kepetingan sebanyak 

105 dari 876 KK yang ada di Desa Sawohan. 

 

Dusun Kepetingan merupakan salah satu bagian dari dusun 

yang terdapat di Desa Sawohan, yang mana Sawohan ini berada di 

dalam cakupan wilayah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. 

Bagi masyarakat Jawa, khususnya di Kepetingan, makam Dewi 

Sekardadu. 

 

Merujuk pada peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029 pasal 53 poin 2c, bahwa  

Dusun Kepetingan, yang kondisinya terletak di tengah-tengah area 

tambak dan dikelilingi oleh hutan mangrove, serta memiliki 

panorama yang cukup indah nan asri, serta jauh dari keramaian kota. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Dusun 

Kepetingan mayoritas bergantung pada hasil tambak dan sungai. 
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Tabel 4.2.9.a Analisis Kesesuaian Wisata Religi Makam Dewi 

Sekardadu di Dusun Kepetingan 

 
(Sumber : Data pribadi) 

 

Hasil Indeks Kesesuaian Wisata (IKW) = 85,75 artinya obyek 

wisata religi di Dusun Kepetingan ini sangat sesuai bila 

dikembangkan menjadi obyek tujuan wisata. 

 

Tabel 4.2.9.b Matriks Sarana Prasarana Menurut Observasi 

 
(Sumber : Data pribadi) 

 

 

Berdasarkan Jumlah Nilai pada tabel diatas artinya Dusun 

Kepetingan termasuk suatu kawasan yang sangat tinggi atau sangat 

baik tingkat dukungan faktor kawasan wisata. 

 

4.3 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

4.3.1 Analisis Potensi Pengembangan makam Dewi Sekar Dadu 

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui potensi –

potensi dalam pengembangan makam Dewi Sekardadu sebagai 
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kawasan wisata. Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen 

pengembangan makam Dewi Sekar Dadu sebagai kawasan wisata, 

antara lain : 

1) Akomodasi, sebagian dari tempat tinggal para penduduk 

setempat yaitu Dusun Kepetingan dan unit – unit yang 

berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk, 

2) Atraksi, seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat yang 

memungkinkan berintegerasinya wisatawan sebagai partisipasi 

aktif, dapat dicontohkan seperti, ritual adat, kerajinan tangan 

sebagai cinderamata, proses penangkapan hasil tambak, proses 

pengolahan hasil tambak, dan lain – lain yang lebih spesifik. 

4.3.2 Pengembangan Wisata 

Konsep pengembangan wisata merupakan suatu rangkaian upaya 

untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber 

daya pariwisata dan mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar 

pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung 

akan kelangsungan pengembangan pariwisata. (Kemenpar,2015). 

Terdapat beberapa jenis pengembangan yaitu : 

1) Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs 

yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi 

2) Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya 

telah digunakan sebagai atraksi 

3) Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi 

yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan 

untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang 

lebih luas, dengan meraih pangsa pasar yang baru 

4) Pengembangan yang baru pada keberadaan atraksi yang 

bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau 

mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh 

pengunjung 

5) Penciptaan kegiatan – kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan 

yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dimana 

kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan 

struktur. 
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4.3.3 Potensi Lingkungan 

Potensi yang ditemukan pada Dusun Kepetingan kecamatan 

Buduran ini terdapat makam dewi sekardadu dimana makam 

tersebut masuk kedalam cagar budaya yang nantinya dapat 

dijadikan wisata religi. Selain itu terdapat hutan mangrove dan 

cocok sebagai wisata penunjang. Potensi yang bisa dikembangkan 

di Dusun Kepetingan sebagai kawasan wisata religi yang sudah 

dianalisis dengan metode SWOT yang menghasilkan konsep 

pengembangan makam dewi sekardadu di Dusun Kepetingan 

sebagai obyek wisata religi. 

4.3.4 Analisa SWOT 

Tabel 4.3.4 Analisa SWOT 

 Kekuatan (S)  

1. Wisata makam 

Dewi Sekar Dadu 

diyakini sebagai 

makam ibu dari 

sunan giri, 

sehingga menjadi 

daya tarik wisata. 

 

2. Lokasi berada di 

pesisir pantai 

dengan 

keindahan hutan 

mangrove yang 

berada di 

sekitarnya. 

3. Mayoritas 

masyarakat di 

Dusun 

Kepetingan 

adalah nelayan. 

 

4. Rencana/program 

pengembangan 

produk pariwisata 

disusun dan 

Kelemahan (W)  

1. Masih terbatasnya 

petugas 

kebersihan yang 

ada di lokasi 

Dusun 

Kepetingan. 

 

2. Belum optimalnya 

peran serta 

masyarakat 

setempat dalam 

upaya 

pengembangan 

obyek wisata 

makam Dewi 

Sekar Dadu. 

 

3. Keterbatasan 

APBD (Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah) 

untuk pembiayaan 

sarana dan 

prasarana  

 

FAKTOR 

INTERNAL 

FAKTOR 

EKSTERNAL 
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dilaksanakan tiap 

tahunnya  

Peluang (O)  

1. Potensi obyek 

wisata makam 

Dewi Sekar 

Dadu di Dusun 

Kepetingan 

yang bervariasi 

baik dari wisata 

makam sampai 

dengan wisata 

pantai dan hutan 

mangrove yang 

ada di 

sekitarnya 

2. Keikutsertaan 

dalam pameran 

wisata makam 

Dewi Sekar 

Dadu  

 

3. Pengembangan 

infrastruktur 

pendukung 

pariwisata  

Strategi S-O  

1. Melibatkan 

masyarakat 

setempat dalam 

mewujudkan 

wisata makam 

Dewi Sekar Dadu 

 

2. Mengembangkan 

makam Dewi 

Sekar Dadu 

menjadi wisata 

religi. 

 

3. Menghasilkan 

lapangan 

pekerjaan bagi 

masyarakat 

setempat dengan 

menjual produk 

lokal. 

 

Strategi W-O  

1. Perbaikan segala 

sarana dan 

prasarana terkait 

kurangnya 

aksesbilitas 

menuju makam 

Dewi Sekar Dadu. 

 

2. Penambahan 

sarana prasarana 

dan fasilitas yang 

ada di salam 

makam dewi 

sekardadu. 

 

Ancaman (T) Strategi S-T Strategi W-T 

1. Kesadaran 

pengunjung 

untuk ikut serta 

menjaga dan 

memelihara 

kenyamanan 

dan 

keberhasilan 

obyek wisata 

makam Dewi 

Sekar Dadu di 

Dusun 

Kepetingan 

masih kurang. 

 

1. Mengajak 

masyarakat untuk 

menciptakan 

situasi yang aman 

dan kondusif 

demi 

berlangsungnya 

kegiatan 

pariwisata  

 

1. Memberikan 

pelatihan dan 

pembekalan 

kepada 

masyarakat 

tentang Product 

knowledge 

(produk lokal) 

yang akan 

dihasilkan sebagai 

icon wisata 

tersebut. 

 

2. Serta memberikan 

penyuluhan 
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2. Timbulnya 

persaingan di 

sektor 

pariwisata antar 

daerah 

mengenai 

pentingnya wisata 

religi ini untuk 

kesejahteraan 

masyarakat. 

 

(Sumber : Data pribadi) 

 

4.3.4.1 HASIL MATRIKS SWOT 

 

Strategi S-O  

Melibatkan masyarakat setempat dalam mewujudkan wisata 

religi makam Dewi Sekardadu. Strategi ini bertujuan untuk 

mewujudkan wisata religi makam Dewi Sekardadu  dengan 

melibatkan langsung masyarakat sebagai penunjang diharapkan 

masyarakat dapat mengelola wisata religi makam Dewi Sekardadu 

ini secara optimal agar tetap terjaga eksistensinya. Mengembangkan 

wisata religi makam Dewi Sekardadu, Strategi ini bertujuan untuk 

menambah daya tarik yang ada agar masyarakat Dusun Kepetingan 

dapat melestarikan cagar budaya yang ada disana.  

 

Strategi W-O 

Perbaikan segala sarana dan prasarana terkait kurangnya 

aksesbilitas menuju Makam Dewi Sekardadu. Strategi ini bertujuan 

untuk memudahkan akses untuk menuju Makam Dewi Sekardadu 

dikarenakan lokasi Makam Dewi Sekardadu Di Dusun Kepetingan 

merupakan daerah pesisir dan jauh dari desa – desa lainnya. 

 

Strategi S-T  

Mengajak masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan 

kondusif demi berlangsungnya kegiatan wisata. Strategi ini 

bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan 

Dusun Kepetingan demi terciptanya situasi yang kondusif agar 

wisatawan merasa keamanannya terjamin selama berada di kawasan 

wisata Makam Dewi Sekardadu, karena keamanan hal yang mutlak 

dibutuhkan bagi wisatawan yang datang. 
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Strategi W-T  

Memberikan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat 

tentang Product knowledge serta mengenai pentingnya pariwisata 

untuk kesejahteraan masyarakat di Dusun Kepetingan. Strategi ini 

bertujuan untuk memahami pentingnya pariwisata untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar obyek wisata 

Makam Dewi Sekardadu di Dusun Kepetingan itu sendiri. 

 

4.3.4.2 POTENSI HASIL SWOT 

Potensi yang bisa dikembangkan di Makam Dewi Sekardadu di 

Dusun Kepetingan sebagai kawasan wisata dianalisis dengan 

metode SWOT yang menghasilkan konsep pengembangan Makam 

Dewi Sekardadu di Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan wisata 

religi yaitu: 

1. Penyediaan prasarana dan sarana 

2. Pemanfaatan sumberdaya lokal yang merupakan potensi dari 

wilayah, 

3. Pemberdayaan kaum wanita pesisir laut dalam produksi 

kerajinan tangan dan manajemen pemasaran hasil produksinya 

yang nantinya bisa menjadi produk khas di kawasan tersebut. 

(souvenir/oleh-oleh). 

4. Memberikan peluang seluas – luasnya kepada masyarakat lokal, 

5. Pemeliharaan secara berkala pada infrastruktur (jalan yang 

terbangun) serta fasilitas, 

6. Penguatan institusi lokal atau kelembagaan yang menangani 

pengembangan potensi wilayah wisata 

7. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam 

pengelolaan program– program pariwisata dengan memberikan 

pelatihan, 

8. Menciptakan sinergi keterkaitan pengembangan Makam Dewi 

Sekar Dadu sebagai kawasan wisata religi. 

9. Menetapkan prioritas pengembangan Makam Dewi Sekar Dadu 

di Dusun Kepetingan.  
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4.3.4.3 HASIL ANALISIS SWOT 

Berupa strategi konsep pengembangan Makam Dewi Sekar 

Dadu di Dusun Kepetingan adalah sebagai berikut: 

1. Melibatkan masyarakat setempat dalam mewujudkan wisata 

religi Makam Dewi Sekar Dadu, 

2. Mengembangkan Cagar Budaya Makam Dewi Sekar Dadu 

3. Perbaikan segala sarana dan prasarana terkait kurangnya 

aksesbilitas menuju Makam Dewi Sekar Dadu. 

4. Mengajak masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan 

kondusif demi berlangsungnya kegiatan pariwisata. 

 

4.3.5 Pengembangan makam Dewi Sekardadu 

Dalam megembangkan potensi wisata makam Dewi Sekardadu 

perlu adanya peningkatan diantaranya : 

 

1. Makam Dewi Sekar Dadu 

Makam Dewi Sekar Dadu merupakan salah satu objek 

wisata yang terletak terpelosok di daerah timur kab. Sidoarjo. 

Makam Dewi Sekar Dadu ini menjadi salah satu destinasi 

wisata bagi wisatawan domestik. 

 
Gambar 4.3.5.a Makam Dewi Sekardadu (tampak atas) 

Selain itu di sekitar Makam Dewi Sekardadu terdapat pantai 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Kepetingan yang memiliki ekosistem hutan mangrove yang 

masih terjaga dengan baik. Selain potensi alam yang dimiliki 

terdapat juga warisan budaya yang sudah menjadi tradisi turun 

menurun dan masih tetap berjalan hingga saat ini oleh 

masyarakat asli dusun kepetingan. 

 

 
Gambar 4.3.5.b Perjalanan menuju pantai kepetingan dengan 

pemandangan hutan mangrove. 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Makam Dewi Sekardadu pernah direhabilitasi pada tahun 

2002. Setelah direhabilitasi makam Dewi Sekardadu mulai 

didatangi banyak pengunjung. Setiap tahun pengunjung 

bertambah dan paling signifikan pada 3 tahun terakhir ini. 

Sampai-sampai melebihi kapasitas di objek makam Dewi 

Sekardadu, sehingga banyak pengunjung yang keluar dari area 

bangunan. 

 

  
Gambar 4.3.5.c Kondisi sebelum rehabilitasi (2002) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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2. Sarana dan Prasarana 

Transportasi 

Salah satu penunjang berkembangnya wisata ini adalah 

akses transportasi menuju Makam Dewi Sekardadu, terdapat 2 

jalur menuju pantai kepetingan yakni jalur sungai dan jalur 

darat. Namun, jalur darat hanya dapat dilalui menggunakan 

kendaraan roda dua pada saat musim kemarau. Hal ini karena 

jalan menuju Dusun tersebut hanya dapat ditempuh dengan 

melewati pematang tambak yang lebarnya kurang lebih ½ 

sampai 1 meter. Disamping itu, tidak semua orang dapat melalui 

jalur darat karena kondisi pematang tambak sempit dan tidak 

rata. 

   
Gambar 4.3.5.d Akses menuju Makam Dewi Sekardadu, 

melewati jalur darat. 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

   
Gambar 4.3.5.e Sebagian jalan yang masih berupa tanah 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Untuk jalur sungai, apabila pengunjung yang datang 

rombongan dengan bus pariwisata akan dialihkan ke pasar ikan. 

Mengingat di desa Sawohan belum ada lahan untuk parkir bus. 

Di pasar ikan ini di sediakan lahan parkir khusus untuk bus dan 
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hanya tersedia transportasi jalur sungai untuk menuju ke 

Makam Dewi Sekardadu. 

 

 
Gambar 4.3.5.f Depo Pemasaran Ikan (Pasar Ikan) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 
Gambar 4.3.5.g Tempat parkir Bus dan mobil 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 
Gambar 4.3.5.h Dermaga Pasar Ikan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Untuk jalur sungai apabila berangkat dari pasar ikan akan 

dikenai biaya 600.000 untuk 1 perahu motor (harga tahun 2018) 

cukup untuk 30 orang dan sudah termasuk harga pergi – pulang. 

Waktu yang ditempuh melalui jalur sungai dari pasar ikan 

sekitar 45-60 menit. 

 

 
Gambar 4.3.5.i Dermaga di Desa Sawohan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Untuk jalur sungai dari Desa Sawohan maka pengunjung 

akan diantarkan menuju dermaga dan akan disewakan perahu 

diesel oleh warga setempat yang mayoritas adalah nelayan. Jika 

melalui desa sawohan jaraknya menjadi lebih dekat hanya saja 

untuk kapasitasnya terbatas, karena perahu yang di gunakan 

adalah perahu nelayan yang hanya muat 5-10 orang saja per 

perahu. Harga yang ditawarkan lebih murah di bandingkan dari 

pasar ikan. 

Meskipun waktu yang ditempuh melalui jalur sungai lebih 

lama namun keamanan lebih terjamin dan pemandangan di 

sekitar sungai masih relatif hijau. Sungai yang dilewati untuk 

menuju Dusun Kepetingan ini memiliki lebar kira-kira 20 

meter. Kiri kanan sungai ditumbuhi pohon-pohon yang rindang, 

daun-daunnya menyentuh permukaan sungai dari ranting yang 

berebut menjuntai ke bawah. Kondisi ini membuat alam yang 

ada di kepetingan sama halnya dengan berada di alam 

Kalimantan yang terkenal dengan  sensasi sungai-sungainya 

yang eksotik. 
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Gambar 4.3.5.j   Pemandangan Hutan Mangrove 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 

4.4 DATA EKSISTING 

    
Makam Dewi Sekardadu Pendopo Makam Dewi Sekardadu 

 

    
Bangunan Makam Dewi Sekardadu    Makam Dewi Sekardadu 

 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Wawancara dengan juru kunci    Musholla 

 

    
Toilet umum       Dermaga 

    
Perjalanan menuju ke laut Kepetingan Laut Kepetingan 

Gambar 4.4.a   Data Eksisting 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

4.5 KARAKTER PELAKU 

Karakter Pelaku adalah pengunjung dan penduduk lokal. Dimana 

untuk warga lokal mayoritas adalah nelayan/ petani tambak darat dan laut 

dengan karakter pekerja keras, semangat, berani, dan religius. 

 

Karakter Penduduk Lokal 

Pekerja Keras :  Berusaha maksimal untuk mencukupi kebutuhan 

Semangat :  Semangat yang tinggi dalam mencari ikan 

Berani :  Berani menghadapi tantangan ombak laut 
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Religius :  Bersifat keagamaan yang sangat kental 

Sosial   :  Beradaptasi dan berhubungan sosial lingkungan 

Karakter Pengunjung 

Religius :  Keagamaan yang sangat kental 

Keingintahuan : Sifat ingin tahu yang sangat tinggi terhadap objek 

wisata 

 

4.6 KARAKTER LAHAN DAN LOKASI 

Karakter Lokasi di Dusun Kepetingan : 

Historis  :  Berkenaan dengan sejarah Dewi Sekardadu 

Religius  :  Menjadikan lokasi sebagai tempat berziarah 

Natural  :  Lokasi yang masih didominasi oleh alam 

Rekreatif  :  Lokasi pesisir pantai yang sangat menghibur 

Refreshing  :  Pemandangan hutan mangrove yang membuat refresh 

 

4.7 KARAKTER OBJEK 

Religius   : Bersifat keagamaan, bersangkutan dengan islam. 

Edukasi  : Bersifat Mendidik dan Berkenaan dengan pendidikan. 

Tradisional   : Mengandung unsur budaya yang sangat kuat 

 

4.8 KONSEP DASAR 

“TAPAK TILAS” 

Konsep tapak tilas ini diangkat dari perjalanan sejarah Dewi Sekardadu. 

Dimana untuk konsep ini saya aplikasikan pada keseluruhan bangunan 

yang ada di kawasan wisata Makam Dewi Sekardadu dengan 

mengangkat nilai budaya yang ada pada sejarah Dewi Sekardadu dan 

menggunakan pendekatan arsitektur tropis di kawasan yang religious. 

Pengembangan pariwisata tidak lagi harus berbasis pada wisata alam 

dan  budaya, tetapi  bisa juga dalam bentuk  lainnya misalnya wisata 

ekonomi,  wisata pendidikan,  wisata  religi,  maupun  wisata  sosial.  

diskripsi atribut dari konsep ini meliputi : 
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Tabel 4.8.a. Atribut dari tujuan wisata 

Tipologi 

tujuan wisata 

Aspek Pengembangan Peluang 

Pengembangan 

Kota Budaya, Religi, Sejarah Monumen  sejarah,  

institusi  budaya. 

Bisnis Pusat bisnis Institusi Bisnis 

Pantai Pantai, alam Sumber daya alam, 

fasilitas pendukung 

Desa / Dusun Produk Tambak dan 

Laut, rekreasi, 

handycraft 

Lingkungan alam, 

karakter etnososial, 

gastronomi 

Budaya dan 

Sejarah 

Kebudayaan dan sejarah 

lokal, agama 

Bangunan sakral, 

bangunan 

bersejarah, kearifan 

lokal 

Sumber : Data Pribadi 

 

Meskipun pengembangan ini tidak dapat berkembang tanpa 

melibatkan pihak lain pun juga  tidak lantas melupakan  peran 

masyarakat  sekitar. Oleh karena itu,  model ini dapat berkembang 

dengan baik ketika ada sinergi antara masyarakat, swasta, dan  

pemerintah daerah (Stetic, 2012; Monzonis, 2014). 

 

Meskipun demikian,  pengembangan ini harus  tetap 

mempertimbangkan beberapa hal  salah satunya adalah pengembangan 

pariwisata yang berkelanjutan dimana terdapat  upaya  untuk  menjaga  

hak  wisatawan dan penduduk lokal  dalam konteks pariwisata. 

Terdapat tiga  pilar utama dalam  pengembangan pariwisata yaitu : 

1. Pilar  ekonomi,  yaitu  memberikan  kemakmuran  bagi seluruh  

pihak  dengan mengoptimalkan efektivitas pembiayaan untuk 

jangka panjang.  

 

2. Pilar Sosial, yaitu menghargai hak asasis manusai dan 

kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mengakses 

sumber-sumber ekonomi, terutama untuk masyarakat lokal.  
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3. Pilar  lingkungan,  yaitu  pemeliharaan  sumber  daya,  

khususnya  yang  tidak  dapat diperbaharui, dan mengurangi 

polusi serta menghargai peninggalan bersejarah. 

 

4.9 ANALISA RUANG DALAM (FUNGSI DAN KEGIATAN) 

Analisa ruang dalam meliputi analisa pelaku, aktifitas pelaku, 

kebutuhan perabot dan kebutuhan ruang, adalah sebagai berikut : 

4.9.1 ANALISA PELAKU 

 

A. Penduduk Lokal 

Penduduk asli Dusun Kepetingan yang terdiri dari : nelayan dan 

pengelola. Membudidayakan produk lokal dan Mengelolah 

keseluruhan yang berhubungan dengan wisata makam Dewi 

Sekardadu. 

 

B. Pengunjung 

Pengunjung ada yang dari dalam kota maupun luar kota. 

Dengan tujuan yang sama yaitu untuk berziarah ke Makam 

Dewi Sekardadu. 

 

4.10 ANALISA PELAKU DAN AKTIFITAS 

Berdasarkan dengan hasil survey dan wawancara, maka dapat 

diuraikan antara kegiatan, pelaku dan pola aktivitas sehingga dapat 

mengidentifikasi macam-macam area dan peralatan yang 

dibutuhkan. 

 

Tabel 4.10.a Analisa Pelaku dan Aktifitas 

PELAKU AKTIFITAS 

PENGELOLA 

(OPRASIONAL) 

Mengawasi objek wisata agar tidak 

terjadi kerusakan 

Melakukan Perawatan agar selalu 

terjaga 

Rapat 

Sholat 

Makan 
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PENGELOLA 

Membuat laporan 

Rapat 

Sholat 

Makan 

OPRASIONAL 

Membersihkan dan memelihara semua 

sarana yang ada di wisata 

Membersihkan kawasan wisata agar 

terjaga kebersihannya 

Mengecheck segala perlengkapan yang 

ada di wisata 

Sholat 

Makan 

PENGUNJUNG 

Membeli kebutuhan untuk berziarah 

Melihat Gallery 

Berziarah ke makam 

Sholat 

Beristirahat Sejenak 

Makan 

Belanja 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

4.11 ANALISA KEBUTUHAN RUANG 

Tabel 4.11.a Analisa Pelaku dan Aktifitas 

ZONA KEBUTUHAN RUANG 

ZONA INTI Makam Dewi Sekardadu 

ZONA PENYANGGA 

Musholla 

Tempat Wudhu 

Ruang Pengelola dan Gallery 

ZONA PENGEMBANG Stand Souvenir dan Makanan 

ZONA PENUNJANG Joglo (Rest Area) 

ZONA FASILITAS 

UMUM 

Parkir Kendaraan Bermotor 

Toilet 

(Sumber : Data Pribadi) 
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Zona Inti 

Zona inti merupakan zona utama dari kawasan wisata religi 

Cagar Budaya Makam Dewi Sekardadu, yaitu Makam dari Dewi 

Sekardadu. Pada zona inti terdapat bangunan yang berisikan 

ruangan khusus untuk tempat makam Dewi Sekardadu. Dalam 

menjaga zona inti maka dilakukan tindakan pelestarian secara 

dinamis dan akif, yaitu konservasi pada zona inti. Selain itu juga 

harus ada sterilisasi zona inti dari kegiatan dari zona lain, yaitu 

dengan memberikan barrier antara lokasi inti dengan aktivitas yang 

lain. Kegiatan yang dilakukan di zona ini adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan ibadah, penelitian dan kegiatan pelestarian. 

 

Zona Penyangga 

Zona peyangga merupakan area yang melidungi zona inti yang 

berkaitan dengan tindakan pelestarian. Kegiatan yang berada di 

zona penyangga yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengelola 

yang menjaga dan membersihkan makam Dewi Sekardadu. 

Tujuannya untuk membantu pengelolaan lingkungan pada zona 

penyangga dan zona inti. Selain itu, seluruh pihak pengelola juga 

perlu dibekali pelatihan untuk menambah informasi dan 

pengetahuan lebih mengenai pemeliharaan dan pelestarian cagar 

budaya, agar kondisi zona inti dan zona penyangga memang benar-

benar terawat. Dibutuhkan kerja sama dari pemerintah dan 

masyarakat, yang bertujuan untuk melindungi cagar budaya ini 

dengan memperhatikan dan merawat bangunan makam beserta 

dengan fasilitas-fasilitas yang terdapat di kawasan makam Dewi 

Sekardadu ini. 

 

Zona Pengembang 

Zona ini merupakan Zona yang ikut serta mendukung kegiatan 

wisata cagar budaya dengan pelayanan kegiatan pariwisata yang 

dibutuhkan oleh masyarakat seperti perdagangan. Pada zona 

pengembangan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan tindakan 

pemeliharaan terhadap objek wisata alam dan wisata budaya, agar 

tetap terjaga kelestariannya. 
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Zona Penunjang 

Zona Penunjang adalah zona yang diperuntukkan bagi sarana 

dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan 

rekreasi umum. Pada zona ini harus tersedia sarana pendukung 

wisata, serta berbagai sarana penunjang lainnya. Selain itu terdapat 

lahan untuk pengunjung dapat menikmati kawasan wisata dengan 

tenang dan nyaman. 

 

Zona Fasilitas Umum 

Zona Fasilitas Umum adalah zona yang di peruntukan untuk 

sarana prasarana fasilitas umum bagi pengunjung seperti parkir 

kendaraan bermotor dan toilet umum.  

  

4.12 ANALISA POLA AKTIVITAS 

Pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelola 

 

 

Pengelola (Oprasional) 

 

 

 

 

 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 

Joglo 

Makam 

Stand Makanan 

Parkir / 

Dermaga 

Musholla 

Stand Souvenir 

Gallery 

Toilet Umum 

Ruang Pengelola Mushola Stand Makanan 

 

Ruang Pengelola 

Mushola Stand Makanan 

Makam Gallery 

Entrance / 

Gapura 



65 
 

 
 
 

4.13 KAPASITAS BESARAN RUANG 

Untuk menentukan kapasitas besaran ruang harus Berdasarkan 

dengan hasil survey, wawancara dan asumsi jumlah pelaku yang 

dijelaskan pada tabel sebelumnya, maka dapat diuraikan antara 

kapasitasnya berapa santri. Tahap pertama dilakukan pedataan 

kapasitas asrama sesuai standart atau asumsi. 

 

Tabel 4.14.a Besaran Ruang 

ZONA KEBUTUHAN RUANG LUAS TOTAL 

ZONA INTI 

Makam Dewi Sekardadu 15m x 20m 300 m3 

Musholla 15m x 13m 195 m3 

Toilet 12m x 8.5m 102  m3 

ZONA 

PENYANGGA Rest Area (Joglo) 
12m x 15m 180 m3 

ZONA 

PENGEMBANG Stand Souvenir dan Makanan 
14m x 8m 112 m3 

ZONA 

PENUNJANG Ruang Pengelola dan Gallery 
20m x 9m 180 m3 

ZONA FASILITAS 

UMUM 

Area Parkir 48m x 23m 1.104 m3 

Toilet 12m x 6m 72 m3 

TOTAL 2.245 m3 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

4.14 KONSEP ORGANISASI MASSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKIR / 

DERMAGA 

ENTRANCE / 

GAPURA 
JOGLO 

MAKAM 

MUSHOLA 

 

STAND SOUVENIR 

STAND MAKANAN 

TOILET 

 TEMPAT 

WUDHU 

 

GALLERY 

RUANG 

PENGELOLA 

 
TOILET 

 

TOILET 
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4.14.a Konsep Organisasi Massa 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 
4.14.b Konsep Hubungan Antar Massa (Diagram Matriks) 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 
4.14.c Konsep Hubungan Massa (Diagram Bubble) 

(Sumber : Data Pribadi) 
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4.14.d Konsep Hubungan Massa (Diagram Bubble) 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

4.15 ANALISA LOKASI DAN TAPAK 

Untuk lokasi makam Dewi Sekardadu ini terletak di desa Sawohan di 

dusun Kepetingan kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo provinsi 

Jawa Timur. dengan Batas-batas wilayah : 

 

Batas-batas wilayah Desa Sawohan : 

Sebelah Utara : Desa Damarsi, Desa Pepe, dan Desa Kalanganyar 

Sebelah Selatan : Desa Sekardangan, Desa Pucanganom, dan Desa 

Prasung 

Sebelah Barat : Desa Prasung dan Desa Damarsi 

Sebelah Timur  : Desa Kalanganyar dan langsung Muara laut. 

 

Batas-batas wilayah Dusun Kepetingan : 

Utara  :  Desa Karanggayam  

Timur  :  Dusun Pucukan dan Desa Gebang 

Barat  :  Desa Bluru 

Selatan  :  Dusun Bromo dan Desa Balongdowo 
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Gambar 4.15.a Peta Lokasi dan Tapak Makam Dewi Sekardadu 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

Analisa : 

1. Potensi : 

- Objek wisata adalah makam Dewi Sekardadu 

( Ibunda dari Sunan Giri / tokoh wali songo penyebar islam) 

- Lokasi di tengah-tengah tambak dan pesisir pantai dengan 

pemandangan hutan bakau dan mangrove di sepanjang jalan 

(jalur darat dan jalur sungai) 

-  

2. Hambatan : 

- Kurangnya sarana prasarana dan fasilitas di Makam Dewi 

Sekardadu 

- Mengingat kapasitas pengunjung meningkat dengan sangat 

signifikan maka perlu adanya pengembangan pada fasilitas 

sesuai kapasitas dan kebutuhan lainnya. 

 

4.16 ANALISA SIRKULASI 

Akses menuju makam Dewi Sekardadu terletak tengah-tengah 

tambak. Selain menggunakan kendaraan pribadi, akses menuju lokasi 

bisa menggunakan prahu bermotor. 
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Gambar 4.16.a Sirkulasi jalur darat dari desa Sawohan menuju Makam 

Dewi Sekardadu 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 
Gambar 4.16.b Sirkulasi Jalur air dari pasar ikan menuju Makam Dewi 

Sekardadu 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 

4.17 ANALISA VIEW 

View Luar kedalam : Berupa bangunan makam Dewi Sekardadu 

Mushola, Dermaga dan Toilet Umum 

View Dalam keluar : Berupa tambak dan Sungai 
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Gambar 4.17.a Analisa View Luar dan View Dalam 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

4.18 ANALISA KEBISINGAN 

Potensi : 

- Tingkat kebisingan sangat rendah mengingat untuk lokasi makam 

Dewi Sekardadu berada di tengah-tengan tambak dan sungai 

- Kebisingan hanya ada pada permukiman warga dusun Kepetingan , 

namun jaraknya sangat jauh dengan loksi makam Dewi 

Sekardadu 

 

 
Gambar 4.18.a Analisa Kebisingan 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

4.19 ANALISA ANGIN 

Analisis arah angin dari sisi timur menuju ke barat, sehingga untuk 

arah bangunan makam Dewi Sekardadu menghadap ke timur untuk 
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memaksimalkan penghawaan alami. Selain itu system penghawaan alami 

juga bisa dinikmati dengan vegetasi yang mendukung. 

 

 
Gambar 4.19.a Analisa Arah Angin 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.20 ANALISA MATAHARI 

Orientasi matahari dapat berpengaruh pada makam Dewi Sekardadu 

yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan pengguna bangunan. Seperti 

cahaya matahari pada pukul 07.00-10.00 yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pencahayaan alami, sedangkan pada pukul 10.00-17.00 cahaya 

matahari cenderung dihindari karena mengandung pancaran radiasi. Sisi 

Timur dan Barat bangunan selalu mendapat perhatian dengan radiasi 

matahari pagi dan sore hari. 

 
Gambar 4.20.a Analisa Matahari 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

4.21 ANALISA IKLIM 

Kondisi iklim di wilayah Sidoarjo bagian Timur (Dusun Kepetingan) 

cenderung Panas, suhu berkisar antara 26º s.d 34ºc, hal ini dikarenakan 

U 
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Dusun Kepetingan menghadap langsung ke laut, sehingga udara di 

kawasan ini cukup panas. 

 
Gambar 4.21.a Analisa Iklim Kabupaten Sidoarjo 

Sumber : https://en.climate-data.org/asia/indonesia/east-java/sidoarjo-977155/ 

 

4.22 KONSEP PERANCANGAN ARSITEKTURAL 

4.22.1 Konsep Tata Massa Bangunan  

Zoning  

Zoning ruang merupakan kumpulan ruang-ruang yang terhubung 

menjadi sebuah kesatuan bangunan yang bentuk dan ukurannya 

dipengaruhi oleh fungsi. Cara penyusunan ruang-ruang dalam sebuah 

bangunan dapat menjelaskan tingkat kepentingan relatif dan fungsi 

serta peran simbolis ruang-ruang tersebut dalam suatu organisasi 

bangunan (F. DK Ching, 2000)  

Jenis organisasi zoning yang digunakan dalam sebuah bangunan 

akan tergantung pada kebutuhan atas program bangunan, seperti 

pendekatan fungsional, persyaratan ukuran, klasifikasi hirarki, syarat-

syarat pencapaian, pencahayaan, atau pemandangan serta kondisi 

eksterior. 

1. Linear 

linier yang ciri utamanya adalah terdiri dari sederetan ruang, terdiri 

dari ruang-ruang yang berulang, serupa dalam ukuran, bentuk dan 

fungsi. Pola organisasi linear umum digunakan untuk ruang 

perkuliahan. Pola organisasi linear bersifat fleksibel dan dapat 

menanggapi bermacam-macam jenis kontur.  

 

https://en.climate-data.org/asia/indonesia/east-java/sidoarjo-977155/
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2. Radial 

merupakan perpaduan antara organisasi terpusat dengan organisasi 

linear.Ruangan yang menjadi pusat kegiatan berada ditengah 

dengan lengan-lengan linear yang berkembang sesuai jari-jarinya.  

3. Terpusat 

terdiri dari sejumlah ruang sekunder, dikelompokkan mengelilingi 

sebuah ruang pusat yang luas dan dominan.  

4. Cluster 

memiliki ciri umum ruang-ruang yang berbeda ukuran dan fungsi, 

namun memiliki hubungan satu sama lain terorganisasi menjadi 

sebuah organisasi ruang. 

 

4.22.2 Konsep Pola Sirkulasi 

Sirkulasi adalah suatu proses pergerakan dari satu titik (ruang) ke 

titik (ruang) yang lain, sesuai dengan arah dan kebutuhan yang ingin 

dicapai. Berikut beberapa pola sirkulasi :  

 

Tabel 4.22.2.a Analisa pendekatan sirkulasi 

 
(Sumber : www.google.com)  

http://www.google.com/
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Dalam penerapan perancangan dijelaskan agar proses sirkulasi 

dalam bangunan menghindari berdesak-desakannya, menghindari 

adanya Dengan demikian diperlukan lebar jalur sirkulasi yang cukup 

sehingga dapat tercipta sirkulasi yang baik, Agar segala bentuk 

kegiatan dapat terakomodasi dengan baik maka diperlukan suatu bentuk 

pola/sistem sirkulasi yang aman dan lancar.  

 

Sirkulasi yang aman yaitu sirkulasi yang memungkinkan suatu 

proses pergerakan dari suatu rangkaian kegiatan berlangsung tanpa 

mendapatkan halangan. Untuk mewujudkan sirkulasi yang aman 

diperlukan perencanaan sirkulasi dengan memerhatikan hal sebagai 

berikut: Pembedaan jalur sirkulasi manusia, kendaraan dan barang, 

yang juga dalam hal ini adalah jalur sirkulasi utama yakni pengunjung 

dan jalur sirkulasi servis. 

 

Sirkulasi yang lancar adalah kondisi dimana suatu proses 

pergerakan dari suatu rangkaian kegiatan dapat berlangsung tanpa henti 

(mengalir), tak terhambat. Hal ini diwujudkan dengan cara:  

- Membagi jalur sirkulasi untuk masing-masing kegiatan yang ada, 

ditambah flow gerak yang cukup untuk kenyamanan.  

- Mewujudkan pola ruang yang memperhatikan hubungan antar 

ruang yang terbentuk sehingga dapat diketahui jalur dan arahan 

gerak sirkulasinya. Perencanaan sirkulasi ini berlaku untuk sirkulasi 

horizontal. 

 

Hasil dari Berbagai Analisa, pada pola Sirkulasi Antar massa 

bangunan menggunakan Pola Sirkulasi linier yang paling 

menguntungkan karena untuk memudahkan para pengunjung, dan 

semua penghuni makam Dewi Sekardadu. 

 

4.22.3 Konsep Orientasi Massa Bangunan 

Penempatan bangunan pada tapaknya atau kaitannya terhadap 

bangunan lain sangat penting. Apabila diletakan dengan baik, maka 

bangunan akan mencapai keserasian dengan topografinya. Penataan 

bangunan yang sesuai dengan topografinya akan mengurangi pekerjaan 
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pelandaian, memperkecil biaya konstruksi awal dan meniadakan 

masalah drainase yang berlanjut. Orientasi bangunan terhadap 

matahari, angin dan pemandangan merupakan pertimbangan mendasar. 

Dalam banyak keadaan, kita ingin berlindung dari teriknya sinar 

matahari dari arah barat dan memperoleh sinar matahari dari arah 

timur. Pemanfaatan angin sejuk akan mengurangi atau meniadakan 

kebutuhan penyejukan hawa buatan. Menurut Setyo Soetiadji (Soetiadji 

S, 1986) orientasi adalah “suatu posisi relatif suatu bentuk terhadap 

bidang dasar, arah mata angin, atau terhadap pandangan seseorang yang 

melihatnya. Dengan berorientasi dan kemudian mengadaptasikan 

situasi dan kondisi setempat, bangunan kita akan menjadi milik 

lingkungan. 

 

4.22.4 Konsep Sistem Vegetasi 

Konsep Sistem Vegetasi atau tata ruang hijau bangunan makam 

Dewi Sekardadu ini menyeimbangkan antara bangunan dan juga ruang 

luar yang ada di sekitar lingkungan makam Dewi Sekardadu dengan 

pertimbangan kegiatan-kegiatan yang terjadi antara bangunan dan juga 

ruang luar. Desain tata ruang hijau juga harus disesuaikan dengan 

tatanan massa bangunan agar dapat diporoleh suatu kesatuan yang 

saling mendukung antara bangunan dan ruang luar pada sekitar 

bangunan. Tata ruang hijau pada makam Dewi Sekardadu ini dikonsep 

dengan menggunakan unsur hard material dan material yang 

mendukung prinsip arsitektur tropis dan sebagai respon terhadap 

analisis tapak yang telah dilakukan.  

Unsur hard material yang digunakan pada tata ruang luar 

bangunan makam dewi Sekardadu ini adalah :  

 

a. Grass block  

Kelebihan dari penggunaan grass block adalah  

1. Memiliki daya serap air yang baik, sehingga dapat menjaga 

keseimbangan air tanah. 

2. Akan memberikan kesan alamiah dan membuat bangunan leboh 

sejuk. 

3. Tahan terhadap cuaca panas dan terik matahari dan hujan. 
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Gambar 4.22.4.a Grass Block 

(Sumber : www.google.com)  

 

b. Tanaman Peneduh 

Tanaman peneduh mempunyai fungsi sebagai pembayang pada area 

bangunan agar bangunan disekitarnya tidak terkena sinar matahari 

secara langsung. Tanaman peneduh yang digunakan yaitu berupa 

pohon-pohon yang mempunyai daun lebar dan lebat. Seperti kiara 

payung (Fulicium decipiens), tanjung (Mimisops elengi) dan 

angsana (Pterocarpus indicus) 

 
Gambar 4.22.4.b Angsana (Pterocarpus indicus) 

(Sumber : www.google.com)  

 

c. Tanaman Hias  

Tanaman hias yang digunakan pada tata ruang luar makam Dewi 

Sekardadu ini selain berfungsi sebagai penghias pada taman juga 

berfungsi sebagai penyerap polusi udara. Jenis tanaman yang 

digunakan yaitu : Pohon Kamboja  

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Gambar 4.23.4.c Pohon Kamboja dan Pohon Palem 

(Sumber : www.google.com)  

 

Pada area entrance, vegetasi difungsikan sebagai pengarah. 

Penataan area sekitar bangunan diperlukan tanaman peneduh yang 

indah sebagai tanaman hias yang dapat menyejukan mata pada area 

terbuka. 

  
Gambar 4.23.4.d Pohon Trembesi dan Pohon Flamboyan 

(Sumber : www.google.com)  

 

4.23 KONSEP PERANCANGAN BANGUNAN 

4.23.1 Konsep Material 

 

Tabel 4.23.1.a Material Bangunan 

No Material Gambar Pengaruh 

1 Beton 

 

Beton dengan texture dapat 

menampilkan kesan kokoh 

dan massif. Material ini 

akan digunakan pada massa 

bangunan seperti Gallery 

dan Pengelola 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Sumber : Data Pribadi 

 

4.23.2 Konsep Sistem Struktur 

Sistem struktur yang digunakan pada bangunan pondok pesantren 

ini adalah :  

 

1. Pondasi footplat 

Pondasi ini digunakan untuk kebutuhan bangunan penunjang 

seperti Mushola , Toilet dan Gallery. Pondasi ini terbuat dari 

beton bertulang dan letaknya tepat berada di kolom struktur. 

2 Kayu 

 

Kayu memberikan suasana 

yang alami dan kesan yang 

hangat. Material kayu akan 

digunakan pada beberapa 

massa seperti : Rest Area 

dan Stand Souvenir 

 

3 Bambu 

 

Bambu memberikan kesan 

alami dan menyejukan. 

Material bambu akan 

digunakan pda beberapa 

massa seperti Warung 

Apung 

4 Kaca 

 

Kaca berfungsi untuk 

memasukkan cahaya dan 

memperluas pandangan.  

 

5 Batu 

Alam 

 

Batu alam memberikan 

kesan berat dan detail. 

Memberikan visual tekstur 

yang detail dari dekat, dan 

massif dari kejauhan.  
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Gambar 4.23.2.a Pondasi footpat 

(Sumber : www.google.com)  

 

2. Pondasi Batu Kali 

 

 
Gambar 4.23.2.b Pondasi batu kali 

(Sumber : www.google.com)  

 

4.23.3 Konsep Utilitas 

1. Sistem Jaringan Bersih 

Sistem jaringan air bersih yang digunakan di dalam 

bangunan cagar budaya ini adalah sistem down feed distribution 

yang sumber airnya dipompa ke atas dari sumur artesis. 

 

2. Sistem Jaringan Kotor 

Pembuangan air kotor dibagi menjadi 3 :  

a. Air kotor dari kamar mandi disalurkan ke peresapan, air kotor 

yang berasal dari buangan WC, urinoir dan air buangan 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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tanaman (yang mengandung tanah) dialirkan dulu ke 

septictank kemudian ke sumur peresapan. 

b. Air kotor yang berasal dari wastafel dan dapur dialirkan ke 

sumur pembuangan kemudian di buang riol kota. 

c. Air hujan yang jatuh keatap bangunan atau tapak bangunan 

dapat dibuang langsung ke saluran kota. 

 

3. Sistem Energi / Listrik Bangunan 

Listrik yang ada di bangunan Cagar budaya makam Dewi 

Sekardadu ini berasal dari PLN, namun untuk mengantisipasi 

adanya pemadaman maupun hal lainnya yang menyebabkan 

listrik dari PLN tidak lagi dapat digunakan maka Generator yang 

secara otomatis bekerja saat listrik dari PLN mengalami 

gangguan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23.3.a Genset 

(Sumber : www.google.com)  

 

4. Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi yang digunakan untuk mendukung 

kegiatan yang ada di Cagar budaya makam Dewi Sekardadu 

antara lain speaker/sound system internal dan internal telepon 

sebagai alat komunikasi di dalam lingkungan Cagar budaya 

makam Dewi Sekardadu 

Untuk sistem komunikasi eksternal digunakan alat 

komunikasi berupa telepon, internet untuk mengontrol 

komunikasi yang terjadi dari dan Cagar budaya makam Dewi 

Sekardadu. 

http://www.google.com/
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5. Sistem Pembuangan Sampah 

Sampah yang ada di dalam bangunan Cagar budaya makam 

Dewi Sekardadu dibuang dengan cara dilakukan pemisahan 

terlebih dahulu antara sampah basah dan sampah kering kemudian 

ditampung di dalam bak sementara selanjutnya dibuang ke TPA 

melalui kendaraan pengangkut sampah. 

 

6. Sistem Pemadam Kebakaran  

Sistem pemadam kebakaran di dalam bangunan Cagar budaya 

makam Dewi Sekardadu menggunakan cara :  

a. Sistem perlawanan bahaya kebakaran menggunakan sprinkler. 

b. Selain itu sistem perlawanan bahaya kebakaran juga 

menggunakan hydrant. 

 

7.  Sistem Keamanan Bangunan 

Untuk memantau keadaan bangunan Cagar budaya makam 

Dewi Sekardadu selama 24 jam digunakan sistem cctv. 

 

8. Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan yang direncanakan akan menggunakan 

sistem pencahayaan alami dan buatan sesuai kebutuhan ruangan. 

Sistem pencahayaan alami diwujudkan dengan adanya banyak 

bukaan yang ada di dalam bangunan sehingga cahaya matahari 

dapat masuk ke dalam bangunan. kapasitas cahaya matahari yang 

masuk ke dalam bangunan. 

Sedangkan untuk sistem pencahayaan buatan yang digunakan 

pada bangunan Cagar budaya makam Dewi Sekardadu ini adalah : 

 

a. Penerangan merata 

Sistem pencahayaan ini bertujuan untuk menerangi ruang 

secara merata. Sumber pencahayaan berasal dari lampu atas 

(down light). Lampu diletakkan berjajar secara rapi di 

plafond. 
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b. Penerangan terarah 

Pencahayaan bertujuan untuk mengarahkan cahaya ke suatu 

arah tertentu. Sumber pencahayaan biasanya berasal dari 

spot light. 

 

c. Penerangan setempat 

Pencahyaan ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya pada 

suatu obyek khusus. 

 

9. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan pada beberapa massa menggunakan sistem 

penghawaan alami yang berasal dari sistem cross ventilation yang 

ada pada bangunan untuk dapat memaksimalkan pergerakan angin 

yang masuk ke dalam bangunan. Kemudian khusus untuk Gallery 

dan Mushola menggunakan penghawaan buatan untuk 

pengoperasiannya seperti AC. 


