
BAB IV 
KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

 
1.1. Kesimpulan 

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan tentang 

perencanaan dan perancangan Kawasan Wisata Aquatic Sport di KKJS sisi Surabaya, sebagai 

berikut : 

1. Kawasan wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau 

memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh 

penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan 

budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta 

pertahanan dan keamanan. 

2. Pemilihan fungsi kawasan sebagai kawasan kompak Olahraga didasarkan hasil 

kajian BPWS sebagai badan yang berwenang dalam upaya pengembangan Kawasan 

Kaki Jembatan Suramadu, yang tertera dalam RTBL kawasan serta hasil analisis 

berdasarkan potensi yang terdapat pada site terpilih. 

3. Dasar pertimbangan awal perancangan Kawasan Wisata Olahraga di KKJS sisi 

Surabaya berupa fenomena awal daya tarik Jembatan Suramadu yang kini telah 

menjadi salah satu icon bagi perkembangan kota Surabaya dan pulau Madura. 

Banyak pengunjung yang melintas di atas jembatan Suramadu tanpa memiliki tujuan 

khusus. Untuk itu, animo masyarakat yang besar dalam mengunjungi jembatan 

Suramadu hendaknya diwadahi menjadi suatu kawasan kompak yang mampu 

mengakomodasi berbagai kebutuhan pengunjung termasuk sarana wisata yang 

berbasis aquatic sport. 

4. Kawasan Wisata Olahraga di KKJS sisi Surabaya diharapkan mampu mempercepat 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi disekitar kawasan yang dilalui Jembatan 

Suramadu sesuai dengan visi dan misi BPWS sebagai badan yang berwenang dalam 

upaya pengembangan KKJS. 

5. Pemilihan Aquatic center sebagai point of interest pada kawasan wisata didasarkan 

pada urgensi pemenuhan fasilitas aquatic stadium di Surabaya. Hingga saat ini, 

belum tersedia fasilitas yang mewadahi berbagai cabang olahraga air di Surabaya 

bahkan di Jawa Timur yang memiliki standard dan fasilitas berskala Internasional. 

6. Pemenuhan fasilitas aquatic sport berskala Internasional didasarkan pada letak kota 

Surabaya yang saat ini telah menjadi pintu Gerbang Internasional dengan 



infrastruktur pendukung yang baik. Selain itu, pemenuhan fasilitas Aquatic center 

dan kawasan olahraga ini dipersiapkan untuk menyambut even Asian GamesXVIII 

yang direncanakan diadakan di Kota Surabaya pada tahun 2019. 

7. Keberadaan Aquatic Stadium di dalam kawasan wisata Olahraga di KKJS sisi 

Surabaya diharapkan mampu mewadahi berbagai klub dan event-even baik regional, 

nasional bahkan internasional.  

 

1.2. Batasan 

Adapun batasan-batasan dalam perencanaan Sport and Recreation Area di Kawasan 

Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya ini adalah sebagai berikut : 

1. Sport and Recreation Area di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya 

direncanakan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana 

rekreasi dengan attraction of the destination yang dipusatkan untuk kegiatan 

olahraga terutama olahraga air. 

2. Sport and Recreation Area yang direncanakan meliputi fasilitas olahraga dan 

fasilitas wisata. Fasilitas olahraga yang direncanakan meliputi fasilitas kolam renang 

indoor, lapangan sepak bola, lapangan volly pantai, lapangan sepakbola pantai dan 

lapangan tennis. 

3. Fasilitas utama dalam Sport and Recreation Area di Kawasan Kaki Jembatan 

Suramadu sisi Surabaya adalah aquatic center dan kolam renang untuk wisata. 

4. Aquatic center yang akan dirancang memiliki fasilitas dengan kolam renang tipe 

Adengan standar Internasionaluntuk pertandingan, dan kolam renang standar 

nasional yang terdiri darikolam tipe B, terdapat pula fasilitas kolam untuk loncat 

indah, polo air dengan standard dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

5. Fasilitas wisata yang terdapat di Sport and Recreation Area di Kawasan Kaki 

Jembatan Suramadu sisi Surabaya antara lain adalah kolam free form untuk dewasa 

dan anak-anak, dermaga untuk aktifitas banana boat dan speed boat, taman dan 

jogging track.

6. Aquatic center hanya difungsikan sebagai pusat kegiatan pertandingan dalam skala 

regional, nasional maupun internasional, bukan sebagai basecamp cabang olahraga 

air di seluruh wilayah Jawa TImur. 

7. Pengelolaan Sport Area di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya akan 

diserahkan kepada KONI sesuai dengan RTBL kawasan yang digunakan untuk 

kawasan sport center.



8. Perencanaan Sport and Recreation Area di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi 

Surabaya diproyeksikan hingga tahun 2023 (sepuluh tahun ke depan). 

9. Masalah yang menyangkut disiplin ilmu di luar arsitektur tidak dibahas secara 

mendalam. 

 

1.3. Anggapan 

Adapun anggapan –anggapan dalam perencanaan dan perancangan Sport and 

Recreation Area di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya ini antara lain adalah : 

1. Tapak pengembangan berupa lahan kosong yang siap untuk di bangun secara teknis, 

dimana struktur serta daya dukung tanah dianggap memenuhi standar untuk 

dibangun suatu kawasan Sport and Recreation Area. 

2. Penyediaan dan pembebasan lahan untuk Sport and Recreation Area dianggap tidak 

memiliki masalah. 

3. Data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan perancangan dianggap 

memenuhi hingga sepuluh tahunn kedepan. 

4. Biaya perencanaan, pembangunan, dan operasional dianggap tersedia oleh pihak 

swasta yang bekerjasama dengan pemerintah. 

 



BAB V 
PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 
2.1. TITIK TOLAK PENDEKATAN PERENCANAAN 

Yang menjadi titik tolak pendekatan perencanaan Sport and Recreation Area di Kawasan 

Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya adalah rencana pengembangan kawasan di sekitar kaki 

jembatan Suramadu yang sesuai dengan rencana Pemerintah kota Surabaya. 

 

2.2. PENDEKATAN ASPEK KONTEKSTUAL 

2.2.1. Tapak 
Tapak terletak dalam kawasan pengembangan kaki jembatan Suramadu yang 

dikembangkan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan 

kaki jembatan Suramadu.Lahan yang disediakan oleh BPWS berdasarkan pembagian 

zonasi dan RTBL untuk kawasan wisata olahraga adalah sebesar 14, 51 hektar. 

Tapak terletak dikawasan binaan yang berbatasan langsung dengan pemukiman 

penduduk di sebelah barat, selat Madura disebelah utara, beberapa kolam tambak di 

sebelah selatan, dan berbatasan langsung dengan jalan tambak wedi di sebelah timur. 

Kondisi fisik berupa topografi tapak termasuk datar, hal ini dapat mempermudah 

pencapaian dan perancangan.Lokasi yang direncanakan telah sesuai dengan rencana 

pengembangan wilayah yang disusun oleh BPWS, badan yang berwenang dalam upaya 

pengembangan kawasan sekitar kaki jembatan Suramadu. 

Menurut RTBL yang telah disusun dan di analisis, lokasi termasuk dalam kawasan 

yang direncanakan menjadi kawasan dengan fungsi sebagai sarana pariwisata yang 

mendukung keberadaan jembatan Suramadu sebagai infrastruktur penggiat kegiatan 

ekonomi di kota Surabaya dan pulau Madura. 

Berdasarkan RTRW kota Surabaya KKJSS merupakan bagian dari unit 

pengembangan III Tambak wedi yang diarahkan untuk permukiman, perdagangan dan 

jasa, rekreasi dan konservasi dengan pusat pertumbuhan di sekitar jembatan Suramadu. 

RDTR KKJSS merencanakan konsep pengembangan Kawasan Wisata di KKJSS adalah 

pengembangan kawasan dengan konsep Waterfront city.



Gambar 4.1 Batas-batas lahan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

2.2.2. Pencapaian 
Pertimbangan kemudahan dalam pencapaian lokasi menjadi salah satu persyaratan 

dalam menentukan lokasi.Pencapaian menuju lokasi mempertimbangkan factor 

kemudahan, keamanan dan arus lalu lintas di sekitar lahan. 

Kawasan kaki jembatan Suramadu memiliki lokasi strategis yang dapat langsung 

dicapai dari jalan tol Suramadu. Akses menuju KKJSS akan semakin dipermudah dengan 

perencanaan pembangunan simpang semanggi di jalan tol Suramadu yang 

menghubungkan berbagai kawasan penting seperti Surabaya Barat, Surabaya Timur, 

Surabaya Selatan dan pusat kota Surabaya langsung ke Kawasan Kaki Jembatan 

Suramadu. 
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