
BAB III

TINJAUAN PUSAT REKREASI MARINA

3.1. Pengertian

Pengertian Marina bila dilihat dari asal katanya adalah marine. Menurut artinya

di dalam kamus WJS Purwadarmita diartikan sebagai angkutan laut Maksud dari

penambahan kalimat awal Pusat Rekreasi adalah sebagai kalimat penguat atau penjelas

dari arti Marina yang dewasa ini sering diartikan orang sebagai suatu fasilitas bagi
kapal-kapal untuk keperiuan rekreasi, menjadi arti yang lebih lengkap yaitu sebagai
suatu destinasi/ tujuan/ obyek wisata yang berada di tepian sebuah perairan baik itu

perairan laut, sungai dan danau. Sehingga dari pengertian di atas, maka suatu Marina

hams memenuhi beberapa kriteria faktor utama dari kelangsungan kehidupan
pariwisata, yaitu1:

a Faktor adanya sesuatu yang dapat dilakukan ("to do") yang dapat benipa :
adanya fasilitas olah raga, rekreasi atau entertainment

Dengan adanya faktor ini maka wisatawan yang berkunjung tidak hanya

bertujuan untuk berlayar dengan memakai kapal pesiar, namun ada suatu

kegiatan yang akan dilakukannya di Marina tersebut Dan bisa jadi itu
merupakan tujuan utamanya

b. Faktor sesuatu yang dilihat ("to see"), hal ini dapat benipa obyek atau atraksi

. Dra. Wing Haryono, M.ED, "Pariwisata, Rekreasi dan entertainment, ilmu publisher", Bandung
(1978), hal 43.
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wisata yang memiliki tingkat keunikan tertentu, khusus baik itu di dalam lokasi

yang benipa penampilan bangunan dan tata ruangnya maupun di luar lokasi

Marina yang benipa obyek atau atraksi wisata yang bersifat entertainment

Sesuatu yang dapat dilihat tersebut harus dapat menimbulkan kepuasan batin

bagi pengunjung umum dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat sekitar yang

mengunjungi Marina tersebut, karena daerahnya memiliki sesuatu yang dapat

dibanggakan.

c. Faktor sesuatu yang dapat dibeli, diperoleh ("to buy/ to shop/ to get") yang

dapat benipa cenderamata, keperiuan umum, penukaran uang, pos dan telephone

sehingga Marina tersebut dapat memberikan kesan puas setelah mengunjungi

marina tersebut Kesan yang didapat dari pengunjung dapat merupakan indikasi

berhasilnya suatu tujuan wisata tersebut

& Faktor adanya sesuatuwadah untuk menginap atau beristirahat ("to stay") hal ini

dapat benipa fasilitas akomodasi dan peristirahatan. Sehingga waktu tinggal

bagi wisatawan akan dapat lebih lama Namun hal ini harus juga ditunjang oleh

lengkapnya fasilitas serta sesuatu yang dapat dinikmati, sehingga penundaan

untuk meninggalkan lokasi tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu yang

mengganjal.

e. Faktor adanya sesuatu untuk dimakan, diminum dan penyegaran kembali ("to

eat/ to refresh") yang dapat benipa restoran, bar ataupun nigth blub. Sehingga

sifat dari perjalanan wisata yang bukan suatu yang menyengsarakan namun

menggembirakan dapat tercapai.

Sehingga dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Marina

disini adalah suatu fasilitas umum di tepian sesuatu perairan yang fungsinya selain
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sebagai pangkalan bagi kapal-kapal pesiar namun keseluruhan fasiltas yang ada lebih

ditujukan sebagai suatudestinasi/ tujuan/ objekwisata.

3.2. Tinjauan Umum

Suatu fasilitas umum seperti Marina keberadaannya amat ditentukan oleh

kondisi alam (dalam hal ini tepian sungai). Adakalanya suatu kondisi atau perairan

sungai tertentu menuntut pula suatu fasilitas Marina yang tertentu pula Sehingga sifat

pokok yang relatiftersebut amat mungkin dikombinasikan dengan suatu fasilitas lainnya

seperti cottage, olah raga air, pertamanan, souvenir shop dan Iain-lain yang

perencanaannyatergantung dari potensi dan kondisi lokasi.

Dalam merencanakan suatu Marina ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan

sehubungan dengan keadaan fisik lokasi dan tuntutan utama marina sebagai suatu

pangkalan kapal :

a Kejelasan mengenai jenis,bobot dan kondisi kapal

b. Lebarjalanmasukmaupunkeluar pangkalan

c. Kedalaman perairan untuk peluncuran kapal.

Sedangkan dari segi perancangan arsitektural, hal yang amat perlu diperhatikan

adalah :

a Bagaimana fasilitas rekretif yang diinginkan dalam Marina tersebut

semaksimal mungkin dapat melayani pengunjung yang datang.

b. Fasilitas penunjang jenis apakah yang digunakan untuk keberadaan

Marina tersebut sebagai suatu fasilitas rekretif

c. Berhubungan dengan lingkungan seldtarnya
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Keberhasilan dari suatu Marina dapat dipandang dari dua aspek :

a Terpenuhinya tuntutan fungsional secara optimum. Hal ini mencakup

fasilitas tersebut di dalam memenuhi standar-standar fisik suatu

pangkalan kapal

b. Kemampuan dari fasilitas tersebut untuk memberikan nilai rekreatif bagi
pemakainya

Dari tinjauan umum di atas, pengaruhnya di dalam perancangan suatu Marina

adalah sangat ditekankan pada penzonningan, orgainasi antar fasilitas, sirkulasi,

orientasi gubahan massa, penampilan bangunan serta perencanaan tapak.

3.3. Standar Perencanaan Lokasi

3.3.1. Orientasi

Suatu perencanaan Marina memang sudah selayaknyamenghadap perairan baik

itu perairan laut, sungai dan waduk sebagai orientasinya, karena memang didalam
aktifitasnya akan selalu berhubungan dengan air. Seperti peluncuran kapal,
pemangkalan kapal, aktifitas olah raga maupun aktifitas rekreasi lainnya

Walaupun memang selayaknya berada di suatu tepian perairan, orientasinya

harus juga menghindari daerah yang mudah terkena banjir dan badai. Namun bila di

dalam mengorientasikan Marina tersebut terdapat adanya kendala yang memang tidak >

dapat dihindari, maka pemecahannya diupayakan semaksimal mungkin tanpa menibah
(

onentasi tersebut yaitu dengan pemecahan secara arsitektural. Sehingga hal semula

yang merupakan kendala dapat menjadi faktor perancangan yang kreatif
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3.3.2. Area peluncuran kapal

Melihat dari adanyakekhususan tersendiri dari aktifitas peluncuran kapal, maka

area tersebut perlu dipisahkan dari area sirkulasi utama guna menghindari gangguan

pada aktifitas lainnya di dalam lokasi. Kekhususan tersebut dapat benipa kegiatan

peluncuran dan pengangkatan kapal yang harus ekstra hati-hati. Karena dikawatirkan

dapat merusak kapal tersebut.

Fasilitas peluncuran ini biasanya dilengkapi dengan ramp yang menghubungkan

bagian pangkalan dengan air. Untuk dimensi ramp minimal cukup untuk meluncurkan

dua kapal sekaligus. Letak ramp diupayakan dekat dengan area parkir, untuk

mempersingkat waktu peluncuran dan diupayakan pula dekat dengan bengkel atau

gudang kapal, sehingga kapal-kapal yang memerlukan perbaikan dan perawatan dapat

langsung di kerjakan.

Untuk memudahkan sirkulasi mobil, maka hubungan sirkulasi antara area parkir

dan ramp peluncuran dibuat melingkar, sehingga sirkulasi antara mobil masuk dan

keluar dapat dipisahkan dengan jelas. Demikian juga dengan jenis angkutan yang

digunakan harus dapat ditampung padajalan masuk tersebut

Kemiringan ramp harus tetap antara 12 - 16 %. Ini sudah termasuk tempat bertambat

dan lalu lintas perahu sehingga kegiatan peluncuran tidak tergganggu.

Kedalaman minimum untuk peluncuran sebuah perahu dari trailer adalah 4 kaki.

Petunjuk optimum untuk penghitungan angka lerengan peluncuran di perairan sempit

adalah sebagai berikut:

a Ski air - satu perahu per 5 acre (1 acre = 4840 yard atau 0,4646 Ha).

Dengan asumsi bahwa maksimum 10 % perahu yang ada digunakan

untuk ski air
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c.

d.

Pemancingan atau wisata air - satu perahu per 2acre

Kano/ perahu dayung - satu perahu per 1acre

Setiap lerengan dapat menangani sekitar 40 peluncuran per hari.
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Gambar EL 1. Pola sirkulasi mobil atau trailer terhadap ramp 2.

De Chiara, Yoseph &Callender John, Time-Savers Standards for Building", Mc Graw, 1983, hal
j 216.
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Gambar UL2. Profil area peluncuran 3.

3.3.3. Pangkaian kapal

Ditinjau dari jenis strukturnya ada 3macam pangkaian yaitu :
1. permanen

2. semi permanen (floating dock)

3. alami.

Untuk jenis yang permanen biasanya melihat dari kondisi perairan dengan perubahan
ketinggian permukaan airnya >1ft dan struktur tanah perairan yang baik Sedangkan
untuk yang semi permanen digunakan apabila perubahan permukaan airnya berkisar
antara 1ft -5ft serta keadaan struktur tanah perairan yang kurang baik

Dan untuk pangkaian yang alami biasanya hanya berupa hamparan perairan yang
berpasir, sehingga hanya dapat di tambatkan kapal-kapal yang berukuran kecil seperti
kano, perahu layar kecil dan sejenisnya

Ditinjau dari kelengkapan fasilitasnya, pangkaian kapal dapat dibedakan atas :

3.Ibid,hal 1216.
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a Pangkaian kapal di air

b. Pangkaian kapal di darat

Untuk pangkaian kapal di air masih dibedakan atas 2 bentuk yaitu pangkaian

kapal di air yang tertutup dan pangkaian kapal di air yang terbuka, Yang dimaksud

dengan pangkaian di air yang tertutup yaitu bahwa kapal-kapal yang mangkal di Marina

disediakan pelindung kapal dari cuaca (angin dan terik matahari) benipa atap. Biasanya

fasilitas ini dipenintukkan bagi kapal-kapal yang frekuensi kegiatan tidak rutin.

Sedangkan untuk pangkaian di air terbuka yaitu penyediaan pangkaian tanpa pelindung

atap. Karena biasanya kapal-kapal jenis ini sering digunakan secara rutin.

Untuk pangkaian kapal di darat dapat disebut dengan gudang kapal (dry

storage). Dimana kapal-kapal tersebut hanya periode-periode tertentu saja

pemakainnya Dan dapat pula benipa kapal-kapal yang ringan, sehingga dapat dengan

mudah diturun-naikkan dari darat ke air.

3.4. Sirkulasi Peralatan dan Area Parkir

Untuk menciptakan suatu pola sirkulasi yang normal dari suatu area parkir,

maka hal-hal yang perlu diketahui terlebih dahulu pada masing-masing alat (mobil

maupun trailer) mengenai jenis dan dimensinya Mengenai prediksi jumlah mobil yang

dapat ditampung diusahakan dengan luas yang tidak lebih dari 30 % luas total dapat

ditampung secarakeseluruhan. Menurut standardnya luas ruangannya adalah lebar 10ft

dan panjang 40 ft
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Gambar IEL3. Area peluncuran kapal dan hubungan dengan jalan masuk. 4.

3.5. Perencanaan Fasilitas Marina

Sebelum merencanakan suatu fasilitas suatu Marina perlu diingat kembali

bahwa pengertian suatu Marina adalah suatu fasilitas umum ditepian perairan yang

tidak hanya berfimgsi sebagai pangkaian kapal-kaprl pesiar namun lebih sebagai suatu

destinasi/ tujuan/ objek wisata

Di pandang dari perencanaan tersebut maka perencanaan Marina dapat

digolongkan sebagai suatu pembangunan suatu tepian air ^. Sehingga perlu

dipertimbangkan beberapa aspek di dalam perencanaan fasilitas Marina tersebut:

4. Ibid, hal 1217.

3. Ir. Ali Topan, MSC, "Pemanfaatan elernen alami dalam pembangunan daerah tepian", Artikel
majalah arsitektur Imarta (sketsa), 1993, hal 49-53.
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TEMA

Dengan adanya tema, suatu pembangunan daerah tepian air akan mempunyai

kekhasan yang spesifik yang akan membedakan antara satu lokasi dengan lokasi

tepian lainnya Tema ini dapat berkenaan dengan kekhasan ekologi, iklim,

sejarah ataupun sosial budaya setempat Sehingga penentuan corak, bahan, tata

hijau dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang adapadadaerah masing-

masing.

Demikian pulameskipun fungsi yang ditentukan bagi suatu pembangunan daerah

tepian air dapat sama dengan lokasi lain, namun iklim dan kondisi setempat

(iklim: tropis-dingin, kondisi pantai: curam-landai-rawa, ataupun kondisi

lainnya) akan mempengaruhi perbedaan bentuk perencanaarmya

IMAGE

Menciptakan image/ citra terhadap daerah-daerah tepian air memang sangat

penting, dengan demikian berbagai fasilitas dan pelayanan kegiatan seperti

rekreasi, fasilitas akomodasi maupun restaurant serta dapat memberikan

keindahan visual yang khas, maka daerah tepian akan dapat membentuk image/

citra lingkungan yang baik dan menarik Di Indonesia aspek citra ini memang

menjadi tantangan yang cukup berat karena adanya berbagai citra buruk yang

telah terlanjur melekat pada daerah-daerah tepian air seperti citra sungai yang

terlanjur dikenal sebagai tempat buangan sampah raksasa, ataupun citra pantai

rawa-rawayang dikenal sebagai tempat jin buang anak, dan sebagainya

PENGALAMAN

Daerah-daerah tepian air haruslah mampu menawarkan dalam memberikan

suatu pengalaman mengasyikkan dan pengetahuan khas yang bertumpu pada
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karakter atau ciri-ciri khas air. Memberikan akses ke air dengan tempat-tempat

bermainnya, memelihara kehidupan flora dan fauna yang ada, menonjolkan

fasilitas-fasilitas yang berkenaan dengan pengendalian karakter air seperti

saluran-saliiran, pintu-pintu air, kanal, damn-danau buatan pengatur air dan

sebagainya

FUNGSI

Aspek ini menggambarkan tuntutan bahwa pembangunan daerah tepian air

haruslah dapat memberikan/ menjalankan fungsinya secara baik seperti

menjamin adanya aksesibilitas pencapaian, sirkulasi dalam parkir yang

memenuhi kebutuhan pada saat-saat puncak keramaian sekalipun, kemudahan

dan kenyamanan pergerakan pejalan kaki, memberi pengalaman mengasyikkan

bagi pengunjung, menciptakan lingkungan ekologis yang memenuhi syarat serta

menyediakan fasilitas (akomodasi, rekreasi, olah raga, perbelanjaan dan

sebagainya) yang memadai dan menarik untuk dikunjungi setiap saat

MEMBENTUK OPINI MASYARAKAT

Untuk menghindari tanggapan kurang baik dari masyarakat, maka pembangunan

tepian air juga harus dikoniirmasikan secara jelas/ transparan dan lengkap

(tema, citra, fungsi, manajemen, pembiayaan, ticket dan AMDAL), sehingga

masyarakat dapat mengerti manfaat pembangunan daerah tepian air serta dapat

memberikan masukan-masukan sesuai aspirasinya Melalui proses partisipasi

berbagai pihakini akan diperoleh suatu dukungan masyarakat yang besar artinya

bagi usaha-usahauntuk merealisasikan pembangunan daerah tepian air.

ASPEK TEKNOLOGI

Penggunaan/ penerapan teknologi serta pemilihan bahan yang akan digunakan
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khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian tepian/ pertemuan daratan

dengan perairan, pematangan lahan, penanggulangan buangan/ limbah,

pengaturan tata air, dan Iain-lain perlu disesuaikan dengan karakter air dan

lokasinya (di daerah berair tawar/ air laut). Hal tersebut dirasakan sangat

penting karena menyangkut keamanan dan keandalan pembangunan untuk jangka

panjang.

* PEMBIAYAAN

Aspek pembiayaan memang perlu menjadi perhatian karena menyangkut

masalah penyediaan dana, yaitu besar/ jumlahnya, asal dana, maupun

pengendalian modalnya Hal-hal yang terkait dalam masalah ini seperti

kebijakan moneter pemerintah serta kemampuan dan respon masyarakat harus

juga diperhitungkan karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup matinya

proyek tersebut Oleh sebab itu tidak dapat dihindari bahwa penyediaan

fasilitas Marina lebih di arahkan pada segi komersialnya

* PENGELOLAAN

Pengelolaan daerah tepian airharuslah dilakukan secara profesional, mengingat

kompleksitas masalah-masalah yang harus ditangani, dimulai dari bagaimana

mengelola fasilitas-fasilitas yang ada agar totap terawat dengan baik, membuat

promosi agar menarik pengunjung, sampai melakukan koordinasi dengan

lembaga-lembaga/ instansi-instansi terkait lainnya baik dari pihak Pemda

maupun swasta.

Berikut ini akan sedikit dibahas mengenai fasilitas-fasilitas pokok yang

mendukungoptimasi sebuah Marina
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3.5.1. Penataan ruang (Floor space allocations)

Suatu penataan ruang yang mampu mencapai aspek-aspek di atas dapat menjadi
salah satu indikasi keberhasilan sebuah marina dalam kelangsungan aktiiitasnya
Dimana penataan ruang yang baik dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi
orang yang mengunjunginya Penataan niang untuk setiap daerah Marina memang

memiliki ciri khas sendiri. Namun adabeberapabagian yang secara prinsip sama untuk
penataannya, yaitu :

a Space penerima (termasuk didalamnya penjualan ticket, informasi dan

staf pengurus sewa) haruslah berada pada pintu masuk utama dan

langsung berhubungan dengan sirkulasi menuju ke pangkalan kapal.

b. Dalam gedung penerima perlu dipisahkan antara pemberi informasi,
penjualan ticket dan pelayanan sewa

c. Khusus ruang pelayanan sewa, haruslah langsung berhubungan dengan
gudang tempat penyimpanan barang sewa Sedangkan gudang harus

berdekatan dengan ruang bongkar pasang peralatan dan ruang peralatan
sukucadang.

d. Ruang istirahat harus mudah dicapai dari pangkalan kapal.

Gambaran mengenai kebutuhan ruang-ruang untuk sebuah Marina dapat dilihat

pada lampiran. Demikian pulamengenai standard-standard umum dimensi ruang.

3.5.2. Fasilitas umum dan pengelola

Fasilitas ini akan sangat bervariatif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

keadaan topografinya serta berhubungan juga dengan aspek-aspek perencanaan diatas.

Rincian mengenai kebutuhan ruang-ruangnya dapat dilihat pada lampiran.
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3.5.3. Fasilitas penjualan dan pelayanan (service)

Pada dasarnya marina bukanlah suatu fasilitas perakitan kapal atau servis kapal,

sekalipun di dalam suatu fasilitas Marina ini harus ada Kegiatan service atau

perbaikan kapal-kapal besar biasanya bersifat emergency (darurat). Sementara disini

lain aktifitas perbaikan dan pengujian motor kapal-kapal untuk olah raga merupakan hal

yang rutin.

Fasilitas penjualan dan service ini secara umum lebih kelihatan sebagai suatu

kompleks kemersial daripada suatu area rekreasi.

Fasilitas toko peralatan yang melayani kebutuhan perbaikan kapal haras

menyediakan suku cadang yang lengkap meliputi mesin motor dan perlengkapan serta

harus pula mempunyai saranakhusus untuk pengangkutannya

Apabila fasilitas service ini menjadi satu dengan fasilitas lainnya, ataupun

berdiri sendiri harus disediakan suatu ruang santai dan lavatory tersendiri.

3.5.4. Fasilitas pompa dan ruang mesin

Lokasi fasilitas ini harus terpisah dari fasilitas-fasilitas lainnya dan disediakan

ruang yang cukup luas. Hal ini untuk menghindari kecelakaan yang dapat berupa letupan

bahan bakar. Untuk konstruksinya haras dibuat yang tahan api dan atap yang ringan.

3.5.5. Gudang tertutup (dry storage)

Fasilitas ini memliki ruang yang bebas kolom, dimana bentuknya lebih

memanjang sehingga mempermudah fleksibilitas dan maksimalitas penggunaan. Untuk

menghemat ruang, kapal-kapal yang berukuran kecil seperti kano dapat disusun

bertingkat 3. Satu hal yang perlu dip?rhatikan dalam fasilitas ini adalah kemudahan
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sirkulasi perietakan dan pengambilan. Sehingga perlu dibuatkan pintu geser yang saling

berhadapan dalam satu ruangan karena pemakaian ruangnya sedikit (lihat lampiran).

3.5.6.Fasilitas Berenang(swimming dock)

Mengingat ada beberapa jenis perairan yang dapat digunakan sebagai Marina,

maka khusus untuk area renang di oerairan sungai dibuatkan tempat khusus seperti

kolam renang di daratan. Ini mengingat bahwa keadaan lokasi dan topografinya yang

memang tidak memungkinkan untuk melakukan aktifitas renang secara rutin di sungai,

(kecuali untuk event-event khusus seperti lomba triathon dan sejenisnya).
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