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BAB III 

PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

3.1 Analisa Pengguna Memorial Park 

Secara umum, yang akan menggunakan Memorial Park ini ialah : 

1. Pengelola dan karyawan 

a. Manager  

b. Staff administrasi rumah duka 

c. Staff administrasi krematorium dan columbarium 

d. Staff administrasi pemakaman 

e. Staff pemandian jenazah 

f. Staff perias jenazah 

g. Staff pelayan ruang persemayaman 

h. Staff pengurus peti  

i. Staff show room peti 

j. Staff krematorium 

k. Staff pengemudi ambulance 

l. Master of ceremony 

m. Photographer 

n. Staff klinik kesehatan 

o. Receptionist hotel 

p. Staff restaurant 

q. Koki restaurant 

r. Staff kebersihan taman dan pemakaman 

s. Staff keamanan 

2. Pengunjung 

Pengunjung di Memorial Park, dibedakan menjadi beberapa jenis, 

sesuai dengan fasilitas yang ada di dalam memorial park ini, yakni : 

a. Pengunjung rumah duka  

b. Pengunjung krematorium 

c. Pengunjung columbarium 

d. Pengunjung pemakaman 

e. Pengunjung klinik 

f. Pengunjung hotel dan restauran 

3. Pemain musik  

4. Dekorator ruang persemayaman 
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5. Catering 

3.2 Esensi Kegiatan Spesifik 

a. Kegiatan Religiusitas 

Kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan dalam persemayaman 

jenazah di rumah duka, maupun sesaat akan menuju pemakaman, 

ataupun oven krematorium, yang mana berdasarkan agama yang dianut 

oleh almarhum/ah. 

b. Kegiatan Pengelola 

Kegiatan ini berkaitan tentang kepengurusan administrasi dan 

penanganan pelayanan kematian sesuai dengan kemampuan dan 

keinginan keluarga, mulai dari rumah duka, hingga pemilihan pemakaman 

atau kremasi, dan juga penyimpanan abu di columbarium.  

c. Kegiatan Penunjang 

Kegiatan penunjang ini bertujuan sebagai fasilitas pelengkap 

dalam memorial park ini. Hotel, sebagai tempat penginapan bagi keluarga 

yang tinggal di luar kota, ataupun sebagai tambahan fasilitas pelengkap 

bagi pengguna layanan VVIP, Klinik kesehatan, sebagai tempat yang 

dibutuhkan bagi para keluarga yang ditinggalkan untuk mengontrol kondisi 

kesehatan di saat berduka, dan juga ada masjid bagi para karyawan dan 

pengunjung yang beragama muslim.  

d. Kegiatan Service 

Kegiatan yang mendukung seluruh fasilitas yang ada di memorial 

park. 

3.3 Analisa Keruangan yang Ada di Memorial Park 

Jenis 
Kegiatan 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Pengelola Receptionist 
sales office 

Menerima tamu 
dan 
menghubungi 
pihak yang dituju 

Lobby 
receptionist 

Publik  

Mangaer Memimpin 
seluruh kegiatan 
operasional di 
memorial park 

Ruang Manager Privat 

Staff 
administrasi 
rumah duka 

Membantu pihak 
klien dalam 
menentukan 
ruang 
persemayaman 
dan fasilitasnya 

Ruang Staff 
administrasi 
rumah duka 

Privat 

Staff 
administrasi 

Membantu pihak 
klien dalam 

Ruang Staff 
administrasi 

Privat 
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Jenis 
Kegiatan 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

krematorium 
dan 
columbarium 

proses kremasi 
jenazah, serta 
fasilitas penitipan 
abu jenazah 

krematorium 

Staff 
administrasi 
pemakaman 

Membantu pihak 
klien dalam 
memilih letak 
pemakaman yang 
tersedia serta 
fasilitas 
didalamnya 

Ruang Staff 
administrasi 
pemakaman 

Privat 

Receptionist 
rumah duka 

Menyambut 
pelayat dan 
menunjukkan 
ruangan yang 
dituju 

Lobby 
receptionist 

Publik  

Staf 
pemulasaraan 
jenazah 

Mengangkut 
jenazah yang tiba 

Ruang transit 
jenazah 

Semi 
privat  

Memandikan 
jenazah 

Ruang mandi 
dan rias jenazah 
biasa / Khusus 

Semi 
privat 

Merias jenazah 

Memformalin 
jenazah 

Staff pelayan 
ruang 
persemayaman 

Membantu 
menyambut 
pelayat dan 
melayani 
kebutuhan 
keluarga 
almarhum/ah 

Ruang 
persemayaman 
standar / VIP 

Semi 
publik 

Staf pengurus 
peti jenazah  

Merias peti dan 
membawa peti ke 
pemakaman atau 
krematorium 

Ruang 
persemayaman 
standar / VIP 

Semi 
publik 

Staff show 
room peti  

Membantu pihak 
klien dalam 
pemilihan jenis 
peti sesuai 
kebutuhannya 

Ruang show 
room peti  

publik 

Receptionist 
krematorium 
dan 
columbarium 

Menyambut 
pelayat dan 
menunjukkan 
ruangan yang 
dituju 

Lobby 
receptionist 

Publik  

Staff 
krematorium 

Membantu 
proses kremasi 
jenazah 

Ruang oven 
kremasi 

Privat  

Membuat tulang 
menjadi abu 
dengan mesin 

Ruang 
pengemasan 
abu jenazah 

Semi 
privat 

Master of 
ceremony  

Memimpin tata 
acara kremasi 
jenazah 

Ruang 
persemayaman 
krematorium 

Semi 
publik  

Staff 
pemakaman 

Membantu 
proses 
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Jenis 
Kegiatan 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

pemasangan 
tenda dan kursi 
pelayat, dan 
pemasangan slab 
beton dan 
pemakaman 
jenazah 

 
Area 
pemakaman 
semua agama 

 
Publik  

Staff 
perawatan 
taman makam 

Merawat dan 
menjaga 
tanaman di 
sekitar area 
pemakaman  

Supir 
ambulance 

Mengantar 
jenazah dari 
rumah duka 
menuju 
krematorium atau 
pemakaman 

Akses jalan 
penghubung 

Publik  

Religiusitas Pemuka 
agama 

Memimpin 
jalannya upacara 
kematian 

Ruang 
persemayaman 
rumah duka 
standar/VIP 

Semi 
publik  

Keluarga 
almarhum 

Mendampingi 
almarhum/ah 

Ruang 
persemayaman 
krematorium 

Semi 
publik 

Pelayat  Memberikan 
penghormatan 
terakhir 

Area 
pemakaman 

Publik  

Penunjang  Receptionist 
penginapan 

Menyambut 
pelayat dan 
menunjukkan 
ruangan yang 
dituju 

Lobby 
penginapan 

Publik  

Staff 
penginapan 

Melayani 
kebutuhan para 
tamu  

Semua ruang 
penginapan  

Privat  

Beristirahat Ruang staff 
penginapan 

Privat  

Chef restaurant  Memasak 
hidangan  

Dapur 
restaurant 

Privat  

Beristirahat  Ruang staff 
restuarant 

Privat  

Pelayan 
restaurant 

Mengantarkan 
makanan ke tamu 

restaurant Publik  

Mengangkut 
bahan masakan  

Gudang 
penyimpanan 

Privat  

Receptionist 
klinik  

Menyambut klien 
dan 
mendaftarkan 
data pasien 

Ruang tunggu 
pasien 

Publik  

Perawat  Membantu dokter 
memerikasa 
pasien 

Ruang 
pemeriksaan  

Semi 
publik  

Memberikan obat 
sesuai resep 

Gudang obat  Privat  
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Jenis 
Kegiatan 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

dokter 

Dokter  Melayani 
konsultasi 
dengan pasien 

Ruang 
konsultasi 
dokter 

Privat  

Memeriksa 
pasien  

Ruang 
pemeriksaan  

Semi 
publik 

 Staff 
merchandise 
dan florist store 

Melayani klien 
dalam membeli 
bunga, guci, serta 
desain nisan 
untuk makam 

Marchandise & 
Florist store 

Publik 

Service  Staff 
kebersihan  

Membersihkan 
ruangan dan area 
pemakaman 

Semua ruang   

Staff 
keamanan  

Menjaga 
keamanan di 
sekitar memorial 
park  

Ruang cctv   Privat 

Berisitirahat  Pos satpam  Semi 
privat  

Tabel III.1 : Tabel kebutuhan ruang berdasar kegiatan 

Sumber : Analisa pribadi 

3.4 Analisa Keruangan Spesifik 

Krematorium dipilih sebagai ruang yang akan dianalisa secara lebih 

lanjut karena krematorium memiliki alat pembakar jenazah, dengan 

kecanggihan teknologi dan memiliki persyaratan khusus dalam 

pembuatannya.  

Dalam pembuatan suatu krematorium, adalah dengan melihat jumlah 

penduduk dalam suatu wilayah yang akan dibangun krematorium. Jika jumlah 

penduduk kurang dari 30.000 jiwa, maka proyek pembuatan krematorium 

belum dapat dilakukan.  

Dalam sebuah krematorium kriteria yang harus dipenuhi menurut Garis 

Panduan Perancangan Tanah Kuburan dan Krematorium tahun 2012 adalah 

sebagai berikut : 

a. Tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar 

b. Ruang pengemasan abu sebelum masuk ke dalam Columbarium atau 

prosesi larung abu 

c. Tersedianya ruang penyimpanan abu jenazah atau Columbarium 

d. Tersedianya ruang tunggu saat proses kremasi dan sejumlah fasilitas 

seperti cafetaria dan minimarket.  
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Menurut Cemeteries, Burials, and The Water Environment, Northen 

Ireland Environmental Agency,  peraturan dalam pembuatan sebuah 

krematorium adalah sebagai berikut : 

a. Lokasi pembuatan krematorium tidak boleh berada di lingkungan 

perumahan ataupun perdagangan 

b. Saran lokasi penempatan krematorium adalah berada di kawasan industri 

c. Bangunan krematorium tidak boleh dibangun pada wilayah yang rawan 

banjir dan longsor, serta dekat dengan sungai ataupun laut. 

d. Bangunan krematorium sehendaknya memiliki jarak 250 meter dari laut 

dan sekurang-kurangnya 50 meter dari sungai, dan minimal 10 meter dari 

aliran parit. 

e. Asap dari pembakaran tidak boleh dilepaskan secara langsung ke udara, 

melainkan dengan teknologi penyaringan dengan perawatan air. Air ini 

selanjutnya tidak boleh langsung dibuang ke aliran pembuangan, namun 

ditampung terlebih dahulu menjadi air bersih baru kemudian dapat dibuang 

ke aliran pembuangan.  

Krematorium tentu memiliki fokus utama perabot berupa oven kremasi. 

Pada jaman sekarang, teknologi oven kremasi telah berkembang pesat, dan 

dalam pembuatan krematorium ini, penulis menggunakan teknologi terbaru 

yaitu dengan oven kremasi dengan menggunakan gas diesel. Dengan 

teknologi menggunakan gas, maka cerobong asap tidak lagi diperlukan. 

Karena mesin oven kremasi ini memiliki kontrol otomatis secara komputasi 

yang mengontrol kepadatan dari asap. Setiap potensi peningkatan asap dari 

dalam oven akan terdeteksi dan suhu akan meningkat, sehingga gas buangan 

akan terbuang seutuhnya pada suhu tinggi dan menghilangkan bau.  

 

Gambar III.1 : Oven Kremasi Dengan Sistem Gas 

Sumber : Baoling Crematorium Equipment Group Co.Ltd 
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Gambar III.2 : Oven Kremasi Dengan Sistem Gas 

Sumber : Baoling Crematorium Equipment Group Co.Ltd 

Dalam sistem kremasi, tulang kecil seperti jari dan kepala akan hancur 

seutuhnya, dan yang tersisa hanyalah tulang bagian panggul yang merupakan 

tulang besar. Sehingga proses kremasi tidak langsung serta merta 

menjadikan tubuh manusia menjadi abu, namun setelah proses kremasi 

berlangsung, sisa tulang akan dihancurkan oleh mesin penghancur, sehingga 

terciptalah sebuah abu jenazah.  

 

Gambar III.3 : Tulang Sisa Kremasi 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Gambar III.4 : Bagian Mesin Kremasi 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Gambar III.5 : Penghancuran Abu Jenazah Menggunakan Mesin 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Gambar III.6 : Hasil Abu Jenazah yang Siap Disimpan atau Dilarung 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Demikian proses kremasi jenazah hingga menghasilkan abu yang 

nantinya akan disimpan dalam columbarium, ataupun di larung ke sungai 

ataupun laut. Sehingga, dalam sebuah krematorium diagram sirkulasi ruang 

utama yang tercipta adalah : 

 

 

 

Diagram III.1 : Sirkulasi Ruang Utama yang Ada di Krematorium 

Sumber : Analisa Pribadi 

3.5 Analisa Kebutuhan Ruang 

3.5.1 Kapasitas Pengguna Memorial Park 

Dalam penentuan jumlah ruang persemayaman, oven kremasi, 

Ruang 

persemayaman 

peti jenazah 

Ruang oven 

kremasi  

Ruang 

pengemasan abu 

jenazah  
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hingga jumlah pemakaman, penulis menggunakan metode studi 

banding di beberapa rumah duka, krematorium dan pemakaman yang 

ada di wilayah Pulau Jawa, yang termasuk terbaik di kotanya. Berikut 

beberapa tempat yang menjadi studi banding : 

Rumah Duka Jumlah Ruang Persemayaman 

Grand Heaven Jakarta 24 ruangan 

Oasis Lestari Tangerang 6 ruangan 

Sentra Medika Cibinong 9 ruangan 

Yayasan Dana Sosial Priangan 
Bandung 

5 ruangan 

Tionghoa Ie Wan Semarang 14 ruangan 

Thiongting Solo 9 ruangan 

Adi Jasa Surabaya 41 ruangan 

Yayasan Gotong Royong Malang 11 ruangan 

Yayasan Dana Pangrukti ( Gie Kie ) 
Kediri 

7 ruangan 

Tabel III.2 : Jumlah Ruang Persemayaman di Berbagai Rumah Duka 

Sumber : Studi Banding 

Krematorium Jumlah Krematorium 

Grand Heaven Jakarta 5 oven kremasi 

Sentra Medika Cibinong 2 oven kremasi 

Oasis Lestari Tangerang 3 oven kremasi 

Kedungmundu Semarang 8 oven kremasi 

Dana Pangrukti Kediri 2 oven kremasi 

Eka Praya Surabaya 2 oven kremasi 

Sentong Lawang Malang 1 oven kremasi 

Dadap Tangerang 10 oven kremasi 

Cilincing Jakarta 1 oven kremasi 

Tabel III.3 : Jumlah Oven Kremasi di Berbabgai Krematorium 

Sumber : Studi Banding 

Pemakaman Jumlah Pemakaman Luas Lahan 

San Diego Hills 
Karawang 

5000 makam 300 hektar 

Heaven Memorial Park 2500 makam 125 hektar 

Mount Carmel Memorial 
Park Ungaran 

3000 makam 100 hektar 

Graha Sentosa 
Karawang 

1500 makam 50 hektar 

Al- Azhar Memorial 
Garden 

2500 makam 25 hektar 

Tabel III.4 : Jumlah Lahan Pemakaman dan Luas Area Pemakaman 

Sumber : Studi Banding 

a. Kapasitas Ruang Persemayaman 

Berdasarkan studi banding yang telah penulis lakukan dari 

sejumlah rumah duka ternama di kotanya, maka setelah dirata – rata, 

jumlah ruang persemayaman yang akan di bangun adalah sebanyak 14 

ruangan. Dari 14 ruang ini, akan dibagi menjadi 10 ruang 
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persemayaman standar, dan 4 ruang persemayaman VIP.  

b. Kapasitas Oven Krematorium 

Berdasarkan studi banding yang telah dilakukan oleh penulis di 

sejumlah krematorium ternama di masing – masing kota, dan dilakukan 

rata – rata perhitungan, maka dalam krematorium yang ada di area 

memorial park ini berjumlah 3,78 oven kremasi, dan dibulatkan menjadi 

4 oven kremasi.  

c. Kapasitas Lahan Pemakaman 

Luas tapak total adalah 29 hektar. Dari lahan ini, pemakaman 

akan dibagi menjadi 3 bagian besar, yakni Christian Mansion ( Kristen 

dan Katolik ), Chinese Mansion ( Budha dan Konghucu ) dan Moslem 

Mansion ( Islam ). Dari ketiga cluster pemakaman ini, jumlah yang akan 

ditetapkan adalah sebagai berikut : 

Cluster Type pemakaman 

Single Double Family Siupan  

Christian 
Mansion  

1500 kavling 50 kavling 50 kavling 50 
kavling 

Chinese 
Mansion 

1000 kavling 50 kavling 50 kavling 100 
kavling 

Moslem 
Mansion 

400 kavling 50 kavling 50 kavling - 

TOTAL 2900 
kavling 

150 kavling 150 kavling 150 
kavling 

Tabel III.5 : Jumlah Kavling Pemakaman 

Sumber : Analisa Pribadi 

Jadi, jumlah kavling pemakaman yang tersedia di dalam 

memorial park ini ialah 3350 kavling pemakaman, dengan total orang 

yang dapat di makamkan adalah 5300 orang.  

d. Kapasitas Columbarium 

Dalam penentuan jumlah lemari abu yang ada di columbarium, 

tolak ukur yang digunakan ialah jumlah pemakaman yang tersedia di 

memorial park ini. Menurut analisa penulis, agama Hindu tidak akan 

menitipkan abu di columbarium. Penentuan lemari abu disediakan lebih 

banyak, sehingga berjumlah 2 x lipat jumlah makam yang ada.  

Cluster Type Columbarium 

Single box 
standar 

Double box  
Standar  

Single box 
VIP 

Double 
box  
VIP 

Christian Hall 1560 box 468 box 780 box 234 box 

Chinese Hall 1200 box 360 box 540 box 162 box 

Tabel III.6 : Jumlah Lemari Abu Jenazah 
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Sumber : Analisa Pribadi 

Jumlah pemakaman single Kristiani adalah 1500 kavling, dan 

juga pemakaman Chinese sejumlah 1000 kavling. Sehingga jumlah 

columbarium untuk Christian Hall adalah 3000 lemari, dan juga untuk 

Chinese Hall sejumlah 2000 lemari.  

Penulis telah mendesain lemari abu yang akan digunakan 

dalam columbarium. Dari penggambaran, diketahui dalam 1 lemari 

besar, dapat menampung 60 lemari single ukuran 30 x 30 cm, dan 18 

lemari couple ukuran 60 x 30 cm.  

 

Gambar III.7 : Layout Lemari Abu Jenazah  

Sumber : Dokumen Pribadi 

Sehingga, dalam columbarium Christian Hall tipe standar, 

diperlukan 26 lemari, untuk type VIP dibutuhkan 13 lemari. Sedangkan 

untuk Chinese Hall tipe standar dibutuhkan 20 lemari, dan untuk tipe 

VIP dibutuhkan 9 lemari. Sehingga total kotak abu jenazah yang ada di 

columbarium adalah 5.304 kotak abu. 

e. Kapasitas Penginapan  

Penginapan pada memorial park ini difokuskan untuk fasilitas 

penunjang bagi pengguna jasa rumah duka, yang mana dalam proses 

persemayaman membutuhkan waktu minimal 3 hari berada di rumah 

duka, sehingga jumlah kamar dalam penginapan merujuk pada jumlah 

ruang persemayaman yang ada di dalam rumah duka. Setiap runag 

persemayaman, telah secara otomatis mendapat kamar di penginapan 

untuk para keluarga inti. Namun, pihak manajemen telah 

mempersipakan kamar sebagai berikut ini untuk keperluan lain atau bagi 

sanak keluarga yang ikut dalam proses persemayaman : 

Type kamar Jumlah 

Standar room  10 ruang ( fasilitas ) 20 ruang 

single single couple 
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Type kamar Jumlah 

tambahan 

VIP room 4 ruang ( fasilitas ) 6 ruang 

tambahan 

TOTAL 40 ruang kamar 

Tabel III.7 : Jumlah Kamar Pada Penginapan 

Sumber : Analisa Pribadi 

Tambahan ruang juga untuk dapat menampung saat hari raya 

tiba, seperti cheng beng yang mana ritual dilakukan saat subuh hingga 

matahari terbit, sehingga keluarga dapat menyewa kamar dalam 

mempermudah melakukan ziarah makam keluarga.  
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3.5.2 Analisa Kebutuhan Luas Ruang 

a. Kebutuhan luas area pemakaman 

ASM : Asumsi Penulis 

Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

Memakamkan 
jenazah 

Christian Mansion ( Katolik dan Kristen ) 

Single burial 

 

1 orang 2,7 m x 1,3 
m ( ukuran 
makam ) 

 
4,6 m x 3,2 

m 

ASM 1500 
kavling 

14,72  
m2 

22.080 m2 + 
sirkulasi jalan 

30% 
28.704 m2 

Double burial 

 

 
 

2-3 
orang 

6 m x 6 m ( 
ukuran 
lahan ) 

 
7,2 m x 7,2 

m 

ASM 50 
kavling 

51,84 
m2 

2592 m2 + 
sirkulasi jalan 

30% 
3369,6 m2 

Family burial Maks 12 12,5 m x 10 ASM 50 125 m2 6250 m2 + 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 

orang m 
 
 

kavling sirkulasi jalan 
30% 

8.125 m2 

Siupan burial  

 

1 orang 3,3 m x 1,8 
m 
 

5,2 m x 3,6 
m 

ASM 50 
kavling 

18,72 
m2 

936 m2 + 
sirkulasi jalan 30 

% 
1.216,8 m2 

 Chinese Mansion ( Budha dan Konghucu ) 

Single burial 1 orang 2,7 m x 1,3 
m ( ukuran 
makam ) 

 
4,6 m x 3,2 

m 

ASM 1000 
kavling 

14,72  
m2 

14.720 m2 + 
sirkulasi jalan 

30% 
19.136 m2 

Double burial 2-3 
orang 

6 m x 6 m ( 
ukuran 
lahan ) 

 
7,2 m x 7,2 

m 

ASM 50 
kavling 

51,84 
m2 

2592 m2 + 
sirkulasi jalan 

30% 
3369,6 m2 

Family burial Maks 12 
orang 

12,5 m x 10 
m 
 
 

ASM 50 
kavling 

125 m2 6250 m2 + 
sirkulasi jalan 

30% 
8.125 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

Siupan burial 

 

1 orang 3,3 m x 1,8 
m 
 

5,2 m x 3,6 
m 

ASM 100 
kavling 

18,72 
m2 

1872 m2 + 
sirkulasi jalan 30 

% 
2.433,6 m2 

Moslem Mansion ( Islam ) 

Single burial 

 

1 orang 2 m x 1 m 
( ukuran 
makam ) 

 
2,6 m x 1,6 

m 

ASM 400 
kavling 

4,16 m2 1664 m2 + 
sirkulasi jalan 

30% 
2.163,2 m2 

Double burial 2-3 
orang 

6 m x 6 m ( 
ukuran 
lahan ) 

 
7,2 m x 7,2 

m 

ASM 50 
kavling 

51,84 
m2 

2592 m2 + 
sirkulasi jalan 

30% 
3.369,6 m2 

Family burial Maks 12 
orang 

12,5 m x 10 
m 

ASM 50 
kavling 

125 m2 6250 m2 + 
sirkulasi jalan 

30% 
8.125 m2 

TOTAL  88.137,4 m2 

Tabel III.8 : Tabel Kebutuhan Fasilitas Pemakaman 

Sumber : Analisa pribadi 

b. Kebutuhan Ruang Kremasi 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

Mengkremasik
an jenazah  

Ruang Oven Kremasi  

 

1 orang 7 m x 5 m ASM 4  35 m2 140 m2 

Ruang Persemayaman 

 

80 
orang 

13 m x 5 m  ASM 4 65 m2 260 m2 + 
sirkulasi jalan 40 

%  
364 m2 

Ruang pengemasan abu jenazah 

 

25 
orang 

4 m x 4 m ASM 2 16 m2 32 m2 + 
sirkulasi jalan 30 

% 
41,6 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

TOTAL 545,6 m2 

Tabel III.9 : Tabel Kebutuhan Fasilitas Krematorium 

Sumber : Analisa pribadi 

c. Kebutuhan Ruang Columbarium 

Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

Meletakkan 
abu jenazah 

Columbarium ( Christian Hall ) 

Single box ( Standar room ) 

 

1 kotak 
abu 

30 cm x 30 
cm 

ASM 26 lemari  
18, 6 m x 13,2 m  

245,52 m2 

Couple box ( Standar room ) 2 kotak 
abu 

60 cm x 30 
cm 

ASM 

Single box ( VIP room ) 

 

1 kotak 
abu 

30 cm x 30 
cm 

ASM 13 lemari  
18,6 m x 6,6 m 

122,76 m2 
 

Couple box ( VIP room ) 2 kotak 
abu 

60 cm x 30 
cm 

ASM 

Columbarium ( Chinese Hall ) 

Single box ( Standar room ) 1 kotak 
abu 

30 cm x 30 
cm 

ASM 20 lemari 
15,5 m x 12,6 m 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 

195,3 m2 

Couple box ( Standar room ) 2 kotak 
abu 

60 cm x 30 
cm 

ASM 

Single box ( VIP room ) 

 

1 kotak 
abu 

30 cm x 30 
cm 

ASM 9 lemari 
12,4 m x 6,6 m 

81,84 m2 

Couple box ( VIP room ) 2 kotak 
abu 

60 cm x 30 
cm 

ASM 

TOTAL 839 m2 

Tabel III.10 : Tabel Kebutuhan Fasilitas Columbarium 

Sumber : Analisa pribadi 

d. Kebutuhan Ruang Persemayaman ( Rumah Duka ) 

Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

Mengantar 
jenazah ke 
rumah duka  

Ruang transit jenazah  6 
jenazah 

8 m x 8 m ASM 1  64 m2 64 m2 m2 + 30 
% 

83,2 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 
Merawat 
jenazah 

Ruang mandi jenazah  

 

2 
jenazah 

14 m x 6 m ASM 1 84 m2 84 m2 + 30 % 
109,2 m2 

Ruang perawatan khusus 

 

1 
jenazah 

8 m x 6 m ASM 1 48 m2 48 m2 + 30 % 
62,4 m2 

Ruang pendingin jenazah 6 lemari 
pendingi

n 

6 m x 5 m ASM 1 30 m2 30 m2 + 30 % 
39 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 
Ruang duka VIP 

 
 

132 
kursi 

33 m x 18 
m 

ASM 4 594 m2 2376 m2 + 30 % 
3088,8 m2 

Ruang duka standar 

 

80 kursi 18 m x 9 m ASM 10 162 m2 1620 m2 + 30 %  
2106 m2 

Melihat desain 
peti mati 

Ruang show room peti mati 18 peti  10 m x 7 m ASM 1 70 m2 70 m2 
+ 30 % 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 
 

91 m2 

TOTAL 5579,6 m2 

Tabel III.11 : Tabel Kebutuhan Fasilitas Rumah Duka 

Sumber : Analisa Pribadi 

e. Kapastitas dan Kebutuhan Fasilitas Penunjang 

ASM : Asumsi Penulis 

NAD : Neufert Architect Data 

Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

Menerima 
tamu dan 
berkumpul  

Lobby rumah duka  

 

20 
orang 

13 m x 10 
m 

ASM 1 130 m2 130 m2 

Lobby krematorium 50 13 m x 6 m  ASM 1 78 m2 78 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 

orang 

Lobby Klinik/ R tunggu  

 

7 orang 4 m x 2 m ASM 1 8 m2 8 m2 

Lobby Penginanpan 

 

10 
orang 

13 m x 7 m ASM 1 91 m2 91 m2 

Berobat dan 
memeriksakan 

kesehatan 

Klinik kesehatan 

 

4 orang  6 m x 5,5 m ASM 1 33 m2 33 m2 

Ruang Dokter 3 orang 2,4 m x 2,4 
m 

ASM 1 5,76 m2 5,76 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 
Gudang Obat 

 

3 orang 2,4 m x 2 m ASM 1 4,8 m2 4,8 m2 

Menginap dan 
beristirahat 

Penginapan kelas standar 

 

4 orang 
 

6 m x 4 m ASM 30 24 m2 720 m2 + 
Sirkulasi jalan 

30 % 
936 m2 

Penginapan kelas VIP  

 

8 orang 6 m x 11 m ASM 10 66 m2 660 m2 + 
sirkulasi jalan 

30% 
858 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

Berolahraga 
dan  

Berenang  

Gymnasium 

 

15 
orang 

9 m x 7 m ASM 1 63 m2 63 m2 

  Swimming pool area 

 

50 
orang 

30 m x 15 
m 

ASM 1 450 m2 450 m2 

Ruang bilas dan  
Ruang loker  

 

10 
orang 

7 m x 5 m ASM 1 35 m2 35 m2 

Mini bar 10 
orang 

7 m x 5 m ASM 1 35 m2  35 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 
Pengurusan 
administrasi 

jenazah 

Sales office 

 

31 
orang 

16 m x 16 
m 

ASM 1 256 m2 256 m2 

Menyantap 
makan pagi, 
siang dan 

malam 

Restauran  

 

114 
orang 

28 m x 20 
m 

ASM 1 560 m2 560 m2 

Dapur restauran 10 
orang 

7 m x 7 m ASM  1 49 m2 49 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 
Ruang staff 

 

10 
orang 

 

5 m x 5 m ASM 1 25 m2 25 m2 

Gudang bahan  

 

5 orang 5 m x 5 m ASM 1 25 m2 25 m2 

Membeli 
bunga dan 

melihat contoh 
nisan 

Marchandise & Florist store 30 
orang 

12 m x 12 
m 

ASM 1 144 m2 144 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 
Membeli 

kebutuhan 
sehari – hari  

Minimarket 

 

30 
orang 

12 m x 12 
m 

ASM 1 144 m2 144 m2 

Gudang barang 5 orang 3 m x 4 m ASM 1 12 m2 12 m2 

TOTAL 3.942,5 m2 

Tabel III.12 : Tabel Kebutuhan Fasilitas Penunjang 

Sumber : Analisa pribadi 

f. Kapastitas dan Kebutuhan Ruang Service 

ASM : Asumsi Penulis 

NAD : Neufert Architect Data 

Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

BAB / BAK Toilet pria  7 orang 5 m x 4 m ASM 10 20 m2 200 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 
Toilet wanita 

 

5 orang 5 m x 4 m ASM 10 20 m2 200 m2 

Memeriksa 
dan merawat 
mesin genset 

Ruang genset 

 

1 buah 
mesin 
besar 

10 m x 9 m ASM 1 90 m2 63 m2 

Ruang trafo  

 

1 buah 
mesin 
trafo 

6 m x 4 m ASM 1 24 m2 24 m2 

Memeriksa 
dan merawat 
mesin pompa 

Ruang pompa 2 buah 
mesin 
besar 

3 m x 4 m ASM 1 12 m2 12 m2 



50 
 

Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

 
Memeriksa 

dan merawat 
AC central 

Ruang AC central 

 
 

1 buah 
mesin 
besar 

5 m x 5 m ASM 2 25 m2 50 m2 

Memeriksa 
panel listrik  

Ruang Panel  

 

Lemari 
panel  

4 m x 3 m ASM 3 12 m2 36 m2 

Memantau 
seluruh 

ruangan yang 
ada 

Ruang CCTV 

 

2 orang 3 m x 3 m ASM  3 9 m2 27 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

Beristirahat 
staff kemanan 
dan cleaning 

service 

Ruang cleaning service 

 

20 
orang 

9 m x 10 m ASM 2 180 m2 180 m2 

Pos satpam  

 

4 orang 11 m x 4,6 
m 

ASM 3 50,6 m2 151,8 m2 

Penerimaan 
dan 

penyimpanan 
peti mati 

Ruang gudang peti mati 

 

114 peti 16 m x 10 
m 

ASM 1 160 m2 160 m2 

Mengangkut 
peti atau 

penumpang 

Lift penumpang 12 
orang 

3 m x 3,4 m ASM 2 10,2 m2 20,4 m2 + 30% 
26,52 m2 
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Jenis aktivitas Kebutuhan ruang dan Layout Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luasan Luas Total 

menuju lantai 
selanjutnya 

dan sebaliknya 

 
Lift peti mati 

 

1 peti 
dan 8 
orang 

4,2 m x 4,3 
m 

ASM 1 18,06 
m2 

18,06 m2 + 30% 
21,5 m2 

TOTAL 1.151,8 m2 

Tabel III.13 : Tabel Kebutuhan Ruang Service 

Sumber : Analisa pribadi 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka total bangunan yang 

dilingkupi oleh atap, adalah 12.058,5 m2.  

 

 

 

 

 

 

   

  



53 
 

Kebutuhan Luas Lahan  

- Kebutuhan luas bangunan  : 12.058,5 m2 

- Luas lahan    : 12.058,5 m2 ( luas bangunan ) / 1,8 ( KLB ) 

   6.699,1 m2 

-     Luas Lantai Dasar  : 30% (KDB) X 6.699,1 m2 

       2.009,8 m2 

-     Luas Ruang Terbuka  : luas total pemakaman (Terbuka Hijau ) + luas lahan parkir ( Non Hijau ) 

       88.137,4 + 16.410 

       104.547,4 m2 

-     Total Luas Kebutuhan Lahan : luas lahan + luas ruang terbuka hijau 

       6.699,1 m2 + 104.547,4 m2 

       111.246,5 m2 + sirkulasi 10% 

       122.371,15 m2 
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g. Kapasitas Lahan Parkir 

Penentuan jumlah lahan parkir yang dibutuhkan berdasarkan pada  

ritual sembahyang kubur menjelang hari raya, seperti Cheng beng, Idhul 

Fitri, dan juga Natal, yang pasti dikunjungi banyak orang. Hal ini juga 

berdasarkan jumlah pemakaman, dan lemari abu yang ada di 

columbarium.  

Pemakaman Jumlah Jumlah Perkiraan Sebanyak 24% 
menggunakan 

online transportasi 

Mobil ( 5 orang ) 
80 % 

Motor ( 
2 

orang) 
20 % 

Mobil – 24% 

Christian 
Mansion 

1650 
kavling 

440 mobil (1 
makam 3 mobil) – 

20% tidak ikut 
352 mobil 

165 
motor 

352 – 24% 
268 mobil 

Chinese 
Mansion 

1200 
kavling 

320 mobil (1 
makam 3 mobil) – 

20% tidak ikut 
256 

120 
motor 

256 – 24% 
195 mobil 

Moslem 
Mansion 

500 
kavling 

133 mobil (1 
makam 3 mobil) – 

20% tidak ikut 
106 mobil 

50 
motor 

106 – 24% 
81 mobil 

Christian 
Hall 

5304 
kotak 
abu 

1414 mobil (1 
makam 3 mobil) – 

30% tidak ikut 
990 mobil 

530 
motor 

990 – 24% 
752 mobil 

Chinese Hall 

TOTAL 865 
motor 

1296 mobil 

Tabel III.14 : Kebutuhan Jumlah Lahan Parkir 

Sumber : Analisa Pribadi 

Luas Lahan Parkir TOTAL 

Mobil  1215 x 5 m x 2,5 m  
15.187,5 m2 

 

Motor 815 x 2 m x 0,75 m 
1.222,5 m2 

Tabel III.15 : Kebutuhan Luas Lahan Parkir 

Sumber : Analisa Pribadi 

Pada saat hari biasa, memorial park ini juga memiliki fasilitas rumah 

duka, dimana kebutuhan parkir dari rumah duka ialah sebagai berikut ini : 
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Rumah Duka Jumlah Jumlah Perkiraan Sebanyak 24% 
menggunakan 

online transportasi 

Mobil ( 5 orang ) 
80 % 

Motor ( 
2 

orang) 
20 % 

Mobil – 24% 

Type standar 10 
ruangan 

@80 
orang  
800 

orang 

160 mobil  80 
motor 

160 – 24% 
122 mobil 

Type VIP 4 
ruangan 
@132 
orang 
528 

orang 

106 mobil 53 
motor 

106 – 24% 
81 mobil 

TOTAL 133 
motor 

203 mobil 

Tabel III.16 : Kebutuhan Luas Lahan Parkir Rumah Duka 

Sumber : Analisa Pribadi 

Dari data di atas, yang diambil berdasarkan jumlah pengunjung 

terbanyak yang mengunjungi memorial park, berikut diagram penggunaan 

lahan parkir di dalam memorial park : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram III.2 : Penggunaan Lahan Parkir di Memorial Park 

Sumber : Analisa Pribadi 

Dari diagram di atas, terlihat bahwa kapasitas parkir untuk acara 

Cheng Beng, dapat pula dimanfaatkan untuk penggunaan lahan parkir 

rumah duka, dan juga nyadran atau ziarah kubur umat muslim untuk 

menyambut datangnya bulan Ramadhan.  

 

 

 

 

Nyadran 

Rumah Duka 

Cheng Beng 
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3.6 Analisa Persyaratan Ruang 

Dalam perencanaan suatu ruang, tentunya kita menganalisa terlebih 

dahulu syarat – syarat apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah ruang. 

Berikut ini merupakan persyaratan ruang – ruang yang ada di dalam 

memorial park ini : 

Jenis 

Ruang 

Akse

sibili

tas 

Pencahayaan Penghawaan Kete

nang

an 

View Keber

sihan 

SA

NI

TA

SI 

alami buatan alami buatan IN OUT 

Ruang 
perawata
n jenazah  

++
+ 

- +++ - +++ ++ + - +++ +
+
+ 

Ruang 
persemay
aman 
jenazah 

++
+ 

++ +++ + +++ + ++ +
+ 

+++ + 

Ruang 
show 
room peti 
mati 

++ + +++ + +++ - + - +++ - 

Ruang 
oven 
kremasi 

++
+ 

+ +++ + +++ + ++ +
+ 

+++ - 

Ruang 
pengema
san abu 
jenazah 

++
+ 

+ +++ + +++ + ++ +
+ 

+++ - 

Ruang 
doa 
(columbar
ium) 

++
+ 

+ +++ + +++ ++ ++ + +++ - 

Columbari
um 

++
+ 

+ +++ + +++ + ++ +
+ 

+++ - 

Lahan 
pemakam
an 

++
+ 

++ +++ +++ - + +++ + +++ - 

Lobby ++
+ 

++ ++ + +++ + + +
+ 

+++ - 

Klinik 
kesehatan 

++ + +++ + +++ ++ ++ +
+ 

+++ - 

penginap
an 

++ ++ +++ ++ +++ +++ ++ +
+
+ 

+++ +
+
+ 
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Jenis 

Ruang 

Akse

sibili

tas 

Pencahayaan Penghawaan Kete

nang

an 

View Keber

sihan 

SA

NI

TA

SI 

alami buatan alami buatan IN OUT 

Restauran ++ ++ ++ + +++ + ++ +
+ 

+++ +
+ 

Marchand
ise & 
Florist 
store 

++ + ++ + ++ - + + +++ + 

Kantor 
administra
si 

++ + +++ + +++ ++ + +
+ 

+++ - 

Ruang 
staff 
keamana
n dan 
kebersiha
n 

+ + + ++ + ++ + + ++ + 

Ruang 
mesin AC 
central 

++ - + - ++ ++ - - +++ +
+ 

Ruang 
pompa air 

++ - + - ++ ++ - - +++ +
+ 

Ruang 
genset 

++ - + - ++ ++ - - +++ +
+ 

Ruang 
CCTV 

+ + + + ++ ++ + + +++ +
+ 

Ruang 
gudang 
peti mati 

++ + +++ + ++ - + + ++ - 

 

 

 

  

 

Tabel III.17 : Analisa Persyaratan Ruang dalam 

Memorial Park 

Sumber : Analisa Pribadi 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 



57 
 

3.7 Analisa Hubungan Ruang Makro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERBANG MASUK 

POS SATPAM 

Ruang transit 

jenazah 

Ruang 

Pemulasaraan 

Jenazah 

Ruang 

Persemayaman 
VIP 

standar 

Ruang 

pendingin 

Show 

room peti 

mati 

Gudang 

peti mati 

Lobby 

penginapan  

restaurant  Swimming 

pool & gym  

Kamar 

penginapan  

Sales office  marchandise  

Lobby 

rumah 

duka  

Mini market  

Lobby 
Krematorium  

Ruang 

persemayaman  
columbarium 

Ruang oven 

kremasi  

Ruang 

pengemasan abu  

Pemakaman 

Moslem 

Mansion  

Pemakaman 

Christian 

Mansion  

Pemakaman 

Christian 

Mansion  

Ruang 
karyawan   

Ruang genset   

Diagram III.3 : Hubungan Ruang Makro  

Sumber : Analisa Pribadi 
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3.8 Analisa Hubungan Ruang Mikro 

 

 

 

RUMAH DUKA  

Lobby 

rumah 

duka  

Ruang 

Persemayaman 

Ruang transit 

jenazah 

Ruang 

Pemulasaraan 

Jenazah 

standar 

VIP 

Show 

room peti 

mati 

Gudang 

peti mati 

GERBANG 

MASUK 

Semi Publik 

Publik 

Semi privat  

KREMATORIUM  

GERBANG 

MASUK 

Lobby  

Ruang 

Persemayaman 

Oven kremasi 

Privat  

Ruang 

pengema

san abu 

columbarium 

Standar  VIP  

PENGINAPAN  

GERBANG 

MASUK 

Lobby  

Swimming 

pool 
gym 

Restauran  
Dapur  

Gudang makanan 

Kamar  
Standar  

VIP  

PUBLIC SERVICE  

GERBANG 

MASUK 

Mini 

market  

march

andise  

Sales 

office  

Adm. Rumah 

duka  

Adm. 

Krematorium   

Adm. 

Pemakaman    
Lobby   

Diagram III.4 : Hubungan Ruang Mikro  

Sumber : Analisa Pribadi 
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3.9 Analisa Tapak  

a. Analisa Pencapaian  

 

 

Gambar III.8 : Analisa Pencapaian 

Sumber : Analisa Pribadi 

                          Jl. Ungaran – Mranggen  

Tapak terletak di Jl. Ungaran – Mranggen yang merupakan jalan 

utama dan satu – satunya untuk menuju ke tapak. Lebar jalan ini adalah 5 

meter dan merupakan jalan 2 arah. Dikarenakan jalan ini merupakan jalan 

satu – satunya, maka entrance dan jalur keluar hanya dapat di arahkan 

pada jalan ini. Secara umum, tapak dapat dicapai melalui 2 akses jalan, 

yakni jalan baisa dan juga jalan tol Ungaran.  

b. Analisa Kebisingan 

 

Gambar III.9 : Analisa Kebisingan 

Sumber : Analisa Pribadi 

TAPAK

 

 TAPAK 

 TAPAK 

IN

 

 TAPAK 

 TAPAK 

OUT

 

 TAPAK 

 TAPAK 

TAPAK 
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Satu – satunya sumber bising terbesar pada tapak ini ialah suara 

kendaraan di jalan yang menjadi akses tapak. Jenis kendaraan dominan 

yang sering melalui tapak ini ialah truk pengangkut kayu, dan juga 

kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Dikarenakan sekeliling tapak 

masih berupa hutan, dan pemakaman Mount Carmel. Kebisingan ini pun 

tidak akan mengganggu proses persemayaman maupun pemakaman, 

dikarenakan letaknya akan lumayan jauh dari pintu masuk.  

c. Analisa View To Site 

 

Gambar III.10 : Analisa View to Site 

Sumber : Analisa Pribadi 

Dalam hal view, pada proyek memorial park ini penulis akan fokus 

dan mengarahkan view adalah dari dalam site, sehingga view dari luar site 

tidak diperlukan. Hal ini mempertimbangkan view di luar tapak yang tidak 

memiliki hal yang istimewa, dan pemanfaatan view dari dalam tapak dipilih 

karena usaha penghilangan kesan seram terhadap pemakaman, dengan 

konsep makam datar yang akan dijelaskan lebih lanjut di konsep 

perancangan. Sehingga, view dari dalam akan membuat pengunjung 

memiliki paradigma baru menegenai sebuah pemakaman.  

d. Analisa Garis Edar Matahari 

 

TAPAK 
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Gambar III.11 : Analisa Garis Edar Matahari 

Sumber : Analisa Pribadi 

Posisi tapak tidak secara tegak lurus menghadap ke utara. 

Sehingga, sinar matahari dapat menerangi semua bagian dari tapak. Untuk 

efek matahari barat, yang dapat menimbulkan panas yang dikeluarkan saat 

malam hari, akan diantisipasi dengan penempatan ruang terbuka sehingga 

tidak menimbulkan efek mendalam bagi penggunanya. Adapun jikalau 

terdapat bangunan, akan diantisipasi dengan penggunaan pepohonan dan 

juga memperhatikan sistem bukaan pada bangunan. 

e. Analisa Pemilihan Tapak Dengan Analisa SWOT 

 STRENGHTS WEAKNESSES 

- Ukuran tapak yang tergolong 

masih sangat luas yakni 29 

hektar 

 

- Kondisi lahan yang masih sangat 

alami dengan ditumbuhi semak 

belukar, sehingga memerlukan 

biaya pembersihan pada awal 

poyek 

- Kondisi tanah yang berkontur 

sehingga cocok sebagai tipe 

lahan pemakaman yang mana 

dipercaya sebagian besar 

makam berada di tempat tinggi 

lebih baik 

- Penempatan bangunan fungsi 

penunjang harus menyesuaikan 

dengan bangunan sehingga 

memerlukan sistem cut and fill 

- Berada di wilayah perbukitan 

dengan hawa sejuk  

- Belum terjangkau oleh moda 

transportasi umum seperti BRT 

dan angkutan umum 

 

IN
T

E
R

N
A

L
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EKSTERNAL 

OPPORTUNITIES STRATEGI SO STRATEGI WO 

Kondisi lingkungan tapak 

yang tidak terlalu padat 

dengan bangunan 

Luas tapak yang cukup 

luas dapat menampung 

segala kebutuhan akan 

ruang dan masing 

masing aktivitas yang 

diwadahi di dalamnya 

Letak tapak yang 

berada di perbukitan 

dan belum terjangkau 

oleh kendaraan umum, 

sehingga pemanfaatan 

sumber transportasi 

online akan lebih 

meningkat saat tertentu. 

Kondisi jalan yang baik 

serta cukup menampung 

bus dan juga kendaraan 

pribadi  

Ukuran tapak yang luas 

dapat menampung 

jumlah kendaraan yang 

datang untuk 

berkunjung pada hari 

raya cheng beng atau 

pun sebelum idhul fitri 

Lahan yang berkontur 

membuat sistem parkir 

kendaraan dapat dibagi 

sesuai dengan 

tingkatan lokasi makam 

almarhum/ah dan dapat 

langsung menuju 

makam tanpa harus 

berjalan jauh. 

Kebutuhan akan lahan 

pemakaman yang layak 

serta fasilitas pelayanan 

kematian modern demi 

perubahan paradigma 

masyarakat terhadap 

pemakaman 

Lahan pemakaman 

bertema taman atau 

memorial park, 

merupakan sebuah 

jawaban atas 

kesemrawutan 

pengolahan lahan 

makam oleh 

pemerintah. Dengan 

demikian masyarakat 

dapat dengan aman 

menempatkan sanak 

keluarga mereka yang 

telah meninggal di area 

yang terpercaya dan 

juga jauh dari kesan 

seram, sehingga 

nyaman dikunjungi 

setiap waktu. 

Biaya mahal yang 

dirasakan sejumlah 

pihak dapat dinikmati 

hasilnya dengan 

penataan dan juga 

sistem perawatan 

makam yang optimal 

dan juga sejumlah 

fasilitas bagi para 

peziarah sebagai 

tempat berkumpul 

keluarga besar saat hari 

raya 
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Pandangan masyarakat 

yang masih tabu 

menempatkan fasilitas 

seperti tempat 

penginapan dan sejumlah 

fasilitas penunjang 

lainnya dalam area 

pemakaman 

Pemilihan tapak yang 

memiliki ukuran yang 

cukup luas, sehingga 

pembagian zoning 

masing – masing 

fasilitas tentunya akan 

diperhitungkan dan 

direncanakan secara 

matang dan pembagian 

yang jelas, sehingga 

tidak menimbulkan 

kesan seram dan juga 

desain makam datar 

akan mengurangi 

bentuk visual dari 

pemakaman itu sendiri 

dan tersamarkan oleh 

taman dan hamparan 

bukit asri. 

Penempatan area 

rekreasi seperti 

swimming pool dan juga 

gymnasium di tempat 

penginapan, serta 

penambahan vegetasi 

di area pemakaman 

diusahakan seperti 

pada area hiburan 

lainnya, sehingga 

pemakaman bukan lagi 

sebagai pemerhati yang 

kentara dalam memorial 

aprk, namun kesan 

nyaman dalam 

berziarah yang akan 

ditonjolkan dan menjadi 

nilai jual.  

Tabel III.18 : Analisa Pemilihan Tapak SWOT 

Sumber : Analisa Pribadi 

Berdasarkan pemaparan di atas, kendala dan juga potensi 

berjalan seiringan, namun potensi dapat menutupi dan menjawab segala 

kendala yang ada di dalam memorial park ini. Sehingga, dari analisa di 

atas, maka lahan tersebut cocok sebagai lokasi memorial park ini akan 

dibangun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


