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BAB. III 

FASILITAS REKREASI
 

DI TAMAN ADE IRMA SURYANI NASUTION
 

3.1. ANALISA KAWASAN WISATA PANTAI ADE IRMA. 

Kawasan wisata pantai Ade Inna merupakan daerah yang mempunyai potensi 

wisata lengkap dan menarik, yang memungkinkan iuntuk penyajian wahana bagi 

kegiatan kepariwisataan secara variatif. 

Dati hasil pengamatan yang dilakukan, beberapa masalah yang dapat di 

identifikasikan antara lain adalah : masalah aksesibilitas, pemanfaatan mang, kondisi 

fisik bangunan, elemen pantai dan faktor pencapaian. Masalah ini sengaja dimunculkan 

untuk menelaah kembali potensi yang belum tergali guna dimanfaatkan menjadi potensi 

yang dapat mendukung pengembangan wisata alam pantai dalam wadah Marina 

sebagai tempat rekreasi. 

3.1.1. Pemanfaatan Ruang. 

Dengan kondisi yang ada sekarang, kecenderungan teIjadi pemusatan 

pemanfaatan ruang, dimana fasilitas rekreasi yang ada banyak mengandalkan rekreasi 

darat (taman lalu lintas), yang dapat di golongkan menjadi : 

a. Ruang Penerima. 

Penampilan plaza yang ada sudah memperlihatkan bahwa tempat rekreasi yang ada 

cenderung untuk kegiatan rekreasi yang diperuntukan bagi mereka yang sudah 

berkeluarga dan mempunyai anak-anak. Perietakan ruang penerima yang berdekatan 

dengan area parkir kendaraan sangat mengganggu pengunjung dalam membeli tikct 

masuk menuju lokasi taman rekreasi. 

b.	 Area Parkir. 

Ruang parkir yang ada memberikan kesan yang seadanya, perlu penataan kembali 

perietakan jenis kendaraan dan besaran ruang yang ada, agar pencapaian menuju 

lokasi tidak terhalang oleh parkir kendaraan. Sebagai kelanjutannya perlu segera 
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dibangun kantong-kantong parkir pada beberapa tempat disekitar obyek wisata yang 

ada. 

c. Pemanfaatan Fasilitas Umum. 

Penyediaan fasilitas-fasilitas rekreasi yang ada diperuntukan bagi pengunjung yang 

sudah berkeluarga dan mempunyai anak. lni dapat dilihat dari jenis fasilitas yang 

ada, seperti : kebun binatang mini, komidi putar, permainan elektronik, sepeda air 

dan lain-lain. 

d. Pemanfaatan Area Pantai. 

Masalah yang muncul pada pemanfaatan area pantai, pada umumnya karena 

menyangkut adanya perbedaan periIaku dan kegiatan pengunjung yang berdasarkan 

faktor usia. Mengingat adanya perbedaan perilaku antar pengunjung, pemanfatan 

area pantai belum sepenuhnya dioptimalkan. Pemanfaatan area pantai yang tersedia 

hanya sebatas untuk menikmati udara dan alam yang ada, seperti tempat memandang 

yang menjorokke taut teras sepanjang ± 80 m. Dan pengamatan secara menyeluruh 

potensi alam pantai dan taut yang ada tidak/belum dimanfaatkan secara optimal 

untuk kegiatan: rekreasi. Pemanfaatan potensi yang dilakukan oleh pengunjung 

hanya sebatas menikrnati alam/udara pantai, tidak ikut terlibat langsung untuk 

merasakan potensi yang ada, seperti berperahu, memancing, berselancar dan lain

lainnya. 

3.1.2. Analisa Pengunjung. 

Pengunjung yang datang ke kawasan wisata pantai pada umumnya adalah 

wisatawan domestik yang sudah berkeluarga. Pada tabel 2.5. dapat dilihat bahwa 

jumlah pengunjung yang datang sampai tahun 1994/1995 mengalami penurunan. Hal ini 

dikarenakan penduduk kota Cirebon sudah mengetahui keberadaan taman rekreasi 

taman Ade Irma. Pengunjung yang datang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok 

yang karena sifatnya dapat membedakan jenis kegiatannya, yaitu : 

a. Kelompok Anak-anak. 

Pelaku katagori ini berusia antara 2 - 12 tahun. Dalam kegiatan wisata biasanya 

ditemani orang tuanya. Kelompok usia ini Iebih banyak pada kegiatan permainan. 
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Kegiatan tersebut selain untuk memenuhi kegiatan anak juga untuk mengembangkan 

daya kreatifitas anak. 

b. Kelompok Remaja. 

Pelaku kategori remaja ini berusia antara 12 - 20 tahun. Kelompok ini biasanya 

datang secara sendiri, bersama orang tuanya atau bersama teman-temannya. Kegiatan 

yang biasa dilakukan adalah menikmati pemandangan alam pantai dan jalan-jalan di 

lingkungan sekitarnya. 

c. Kelompok Dewasa. 

Pelaku kategori. ini berusia antara 21 tahun keatas. Kegiatan wisata sudah merupakan 

suatu kebutuhan misalnya untuk melepas lelah, mengendurkan syaraf dari 

ketegangan kerja, menyalurkan hobi, berkumpul bersama keluarga dan kegiatan 

lainnya. 

3.1.3. Analisa Pencapaian 

Kawasan rekreasi Pantai Ade Irma terletak didalam Kotamadya Cirebon 

disebeleh Utara, dimana pencapaian menuju lokasi sangat di tunjang oleh jalur 

sirkulasi dan transportasi kendaraan umum dan berbagai route yang ada di kota 

Cirebon. Begitu pula dengan jalur transportasi dari arah kota-kota disekitarnya seperti 

Kuningan, Indramayu dan Majalengka. Pada gambar dibawah dapat dilihat gambar 

pencapaian menuju lokasi Pantai Ade Irma dari berbagai daerah yang ada di wilayah 

kota Cirebon. 

Gambar 3.1. Pencapaian menuju lokasi Pantai Ade Irma di Kota Cirebon.
 

Sumber: Rencana Umum Tata Ruang Kota Cirebon 1984-2004 dan Pemikiran Penyusun.
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3.1.4. Analisa Fisik Bangunan. 

Ungkapan bentuk fisik bangunan yang ada pada kawasan Taman Ade Irma 

mencerminkan nilai-nilai integrasi terhadap Iingkungan alarn dengan mengungkapkan 

suasana alami, dalam wujud pemanfaatan potensi alam, namun bukan potensi alam 

pantai. Ungkapan fisik bangunan di tinjau dari beberapa Aspek, yaitu : 

a. Penampilan Bangunan. 

Dari sekian banyak unit bangunan, antara bangunan yang satu dengan bangunan yang 

lain tidak ada kesatuan (jarak antar bangunanjauh), namun ada satu kesamaan, yaitu 

fungsi bangunan yang ada sebagai fasilitas hiburan. Dimana penampilan bangunan 

mengambil prinsip "kejujuran", yaitu bentuk luar merupakan cermin dari kegiatan 

yang ada didalamnya. 

b. Gubahan Massa. 

Pola gubahan massa yang ada dipengaruhi oleh jenis kegiatan yang ada dalam 

bangunan, dimana kegiatan difokuskan pewadahannya dalam satu bangunan. 

Gubahan massa yang ada pada komplek ini adalah gubahan massa yang kompak dan 

dinamis, walau ;dilihat dari tapak bangunannya tak terdapat kesatuan bentuk antara 

satu bangunan dengan bangunan lainnya. 

c. Lay Out. 

Pola sirkulasi dan layout dirancang berdasarkan jenis kelompok kegiatan, dengan 

didukung pemanfaatan unsur alam yang ada ataupun buatan, yaitu dengan 

menghudirknn tanaman, batuan, air dan sebagainya. Pola layout yang aua dapal 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

I Parkir I 
L T 

R. Rekreasi R. Penerima R. Edukasi 

1 
IR. service! R. Pertunjukan

"l 

1 
R. Akomodasi 

••••••• , ••••••••• t ....... ". IT . . ,- .... ' ....... . ..... ... " .. 
- :::= ---- I R. Rekreasi I - -- -

Fasilitas Rekrea...i Marina di Taman Ade Irma Suryani Nasution Cirebon 



44 

dilihat pada gambar dibawah 

_ 

3.2. ANALISA PENGEMBANGAN KAWASAN. 

3.2.1. Pemilihan Lokasi. 

Dalam menentukan lokasi pengembangan kawasan wisata pantai Ade Irma 

dalam konteks Marina sebagai tempat rekreasi yang tepat. diperlukan beberapa kriteria 

pendukung agar lokasi dari marina sesuai dengan yang diinginkan. Kriteria tersebut 

meliputi: 

a. Lokasi yang berada di tepian perairan. 

b. Mempunyai faktor aksesibilitas yang mempermudah pencapaian ke lokasi. 

c. Lokasi yang belwn/kurang ada bangunannya (tanah kosong). 

d. Melihat potensi alamnya. 

e. View yang menarik. 

Sesuai dengan ruang lingkup wilayah. Dimana pantai Ade Irma yang berada 
, : 

disepanjang tepian Laut Jawa. altematifyang dipilih untuk daerah pengembangan dapat 

: Lokasi sekarang 
l1l11I : Rencana pengembangan 

[ 

GambaI' 3.2. Usulan pengembangan kawasan Marina eli Pantai Ade Inna 

Sumber : Pemikiran Penyusun. 

Lokasi yang dipilih merupakan masih satu daerah dengan taman rekreasi yang 

sudah ada. dimana Ietak lokasi adalah menuju arah kesebelah Timur dari taman rekreasi 

Pantai Ade Irma. dimana lokasi yang direncanakan terletak ditengah-tengah antara 
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kawasan Pelabuhan Cirebon dengan Rencana Kawasan Wisata Bahari yang diusulkan 

oleh DEPPARDA DATI. IT Cirebon yang tertuang dalam Draft Usulan Pembangunan 

FisikKawasan Wisata tahun anggaran 1997/1998 (tabel 2.4.). 

3.2.2. Pemilihan Site. 

Pemilihan site dan perencanaannya adalah menyusun suatu lingkungan fisik luar 

.dalam. detil yang lengkap. Sesuai. dengan perencanaan, yaitu mengembangkan Pantai 

Ade Irma menjadi suatu Marina yang berorientasi sebagai tempat wisata pantai, maka 

site yang dipilih hams merupakan Iingkungan yang baik, dimana potensi yang 

terkandung hams mampu, mendukung keberadaannya. 

Dalam menentukan site, terdapat beberapa kriteria yang hams dipertimbang


kan,yaitu :
 

- Site terletak dekat dengan prasarana transportasi, sehingga mudah daIam pencapaian.
 

. - Mengandung cukup banyak potensi alain pantai yang dapat mendukung kegiatan 

rekreasi, baik: potensi darat maupun laut. 

- Kondisi site sudah siap untuk dibangun area fasilitas Marina sebagai tempat rekreasi 

ditinjau dari segi pembiayaan. 

- Luasan site dapat memenuhi tuntutan kebutuhan. 

- Potensi budaya yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan. 

Dari krit~ria diatas, site yang cocok untuk dibangunFasiHtas Marina sebagai 

kegiatan rekreasi pantai Ade Irma adalah site yang lama, dimana faktor yang 

menurijang site tersebut adalah : 

1.	 Jalur transportasi internal (dalam kota Cirebon) maupun ekstemal (Jalur regional 

antara Propinsi Jawa Barat - Jawa Tengah) yang ada sangat mendukung keberada

.annya, sehingga memudahkan faktorpencapaian menuju lokasi. 

2.	 Masih banyak potensi alam yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai unit 

rekreasi, khususnya kondisiperairan pantai Ade Irma. 

. 3. Sudah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang fasilitas 

yang akan direncanakan. 

.i 
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3.2.3. Pemanfaatan Laban. 

Kawasan Pantai Ade Inna pad~ umumnya merupakan tanab kosong, dimana 

terbentuk oleh tanah daratan dengan hamparan rerumputan dan rawa-rawa disepanjang 

pinggir pantai. Taman rekreasi Ade Inna berada pada kawasan yang masih kosong, 

khususnya pada daerah Barat dan Timur, dan jauh dari usaha pertanian penduduk. 
, 

Untuk usaha pengembangannya bisa dilakukan ke arah kanan dan kirinya terhadap 

bangunan yang sudah ada (Barat dan Timur dari tapak sekarang). 

Namun untuk pengembangan ke arab Barat, luas laban yang ada sangat terbatas, 

karena berbatasan dengan Pelabuhan Cirebon dan Kompleks Marinir ABRI. Untuk 

pengembangan ke daerab Selatan dari tapak sudah tidak dimungkinkan lagi, karena 

sudah termasuk pusat kota, dimana merupakan sektor pertumbuhan kegiatan ekonomi 

kota Cirebon. Pemanfaatan laban yang bisa digunakan untuk pengembangan taman 

rekreasi Ade Inna adalab dengan perluasan lahan ke arah Utara dan Timur. 

Keterangan : 

_ 

I : Zona Militer 
2 : Pelabuhan Cirebon 
3 : Kawasan Pantai Ade Inna 
4 : Kawasan Pantai Pegambiran 
5 : Instansi Pemerintahan 

: Lokasi Taman Ade Inna 
.. : Rencana pengembangan 

Gambar 3.3. Pemanfaatan Laban di kawasall Tamau Ade llUla. 
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Pengembangan ke arah Utara adalah perluasan lahan dengan memanfaatkan 

kondisi perairan Laut Jawa. Dengan Kondisi laut jawa yang dangkal, dimana terjadi 

endapan lumpur yang dibawa oleh air sungai, solusi yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki kondisi perairan ini adalah dengan jalan melakukan pengerukan terhadap 

endapan lumpur yang ada kemudian dilakukan peng-urugan pasir untuk menjemihkan 

kondisi perairan yang nantinya bisa digunakan untuk penunjang atraksi wisata air pada 

taman Ade Irma. 

Pengembangan ke arah Timur adalah perluasan lahan dengan memanfaatkan 

kondisi daratan untuk perluasan sarana dan prasarana pendukung yang dapat menunjang 

fasilitas yang sudah ada maupun untuk fasilitas yang akan dikembangkan hingga 

prospek untuk masa yanga akan datang, kawasan wisata pantai Ade Irma tidak hanya 

mejadi pertumbuhan kegiatan periwisata saja namun dapat mendukung kegiatan sektor 

pertumbuhan ekonomi kota Cirebon melalui kegiatan wisata bahari. 

3.2.4. Aksesibilitas. 

Pada dasarnya Kawasan Wisata Pantai Ade Irma adalah salah satu inti 

kunjungan dan daerah tujuan, dimana Cirebon sebagai pusat kegiatannya. 

Pengembangan kawasan wisata pantai Ade Irma dapat diwujudkan dengan cara 

merangkaikan obyek-obyek wisata lain yang berdekatan dan berkaitan dalam 

lingkungannya. 

Merangkai Pantai Ade Irma dengan obyek wisata lain secara bertema akan 

memberikan kemungkinan pilihan seperti : 

a. Tema Wisata Pantai. 

Adalah dengan merangkai Pantai Ade Irma dengan obyek wisata pantai lainnya, 

(Pantai Pegambiran) merupakan satu paket bagi yang berminat untuk mengunjungi, 

membandingkan ataupun mempelajari karakteristik daerah Pantai Utara. 

b. Tema Wisata Peninggalan Sejarah dan Kebudayaan. 

Adalah dengan merangkai Pantai Ade Irma dengan beberapa obyek lain yang 

terdapat dalam satu daerah lokasi, mulai dari Keraton "Keprabonan" dan Keraton 

"Kanoman" ataupun obyek wisata yang ada di luar lingkungannya.. 
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3.2.5. Pemanfaatan Elemen Alam. 

Menyusun konsep tata lingkungan harns melihat lingkungan rekreasi sebagai 

salah satu sistem yang mencakup sarana dan prasarana fisik serta aktifitas 

peIayanannya. Aktifitas yang ada merupakan pengekspresian karakter alam pantai, 

sehingga karakter Iingkungan pantai mempunyai korelasi dengan aktifitas kegiatannya. 

Misalnya suasana yang dinamis dari geIommbang Iaut, angin pantai dan sebagainya 

harus dapat terwujudkan daIam setiap kegiatan rekreasi. Elemen-elemen lingkungan 

pantai ini merupakan pembentuk karakter dari suatu daerah rekreasi, yaitu : 

3.2.5.1. Kondisi Topografi. 

Kondisi topografi merupakan faktor penentu pola jaringan suatu kegiatan yang 

akan direncanakan untuk perletakan fasilitas dalam suatu marina. Dengan adanya 

topografi dapat memberikan visual image tertentu, dengan jalan memanfaatkan 

kemiriringan, ketinggian dan keadaaan tanah untuk penyajian benda-benda dan bentuk

bentuk visual yang'menarik secara bertahap. 

Tanah pantai Ade Inna merupakan dataran landai, dengan ketinggian ± 1 m dan 

permukaan laut, dan mempunyai kemiringan ± 0,01 0 
, dimana dengan kemiringan dan 

ketinggian tanah dapat membantu luasan pandang pengunjung dalam menikmati 

seluruh keindahan alam pantai dari kejauhan, sehingga akan membcrikan pandangan 

yang bebas dan lepas. Pengaturan penentuan tinggi rendah elemen-elemen penunjang, 

seperti pepohonan ataupun bangunan sudah mendukung keadaan topografi yang ada. 

:~. ~ 

-:::;
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3.2.5.2. Vegetasi. 

Vegetasi merupakan potensi alam pantai yang dapat digunakan untuk 

mengontrol kondisi alam, penataan bentuk estetika eksterior, sebagai pembatas 

mangan, pengarah ruang gerak sirkulasi dan sebagai obyek visual. Tumbuhan pantai 

yang ada adalah jenis callophylum, hemandia, akasia, tumbuhan perdu, rerumputan dan 

lain-lain. Perletakan berbagai jenis tanaman baik kualitas maupun kuantitasnya untuk 

memberi suasana teduh dan segar perlu diperbanyak, khususnya pada daerah tepian 

pantai. Untuk penataan tanaman, penataan yang telah dilakukan terletak pada zona-zona 

tertentu, yaitu zona penghubung antara ruang penerima dan zona primer. 

~ 

AJflIfJfnJ1IItI//fIIfiiL 

~ 

-::::
--=

3.2.5.3. Arab Angin dan Orientasi Lubang Ventilasi. 

Angin laut yang berhembus di daerah pantai Ade Irma mencapai 7 - 12 m/dtk, 

dimana hembusan angin ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai unsur penunjang 

suasana kegiatan rekreasi dan sebagai penunjang kegiatan olahraga di atas air. Namun 

potensi dan kondisi angin tersebut belum dimanfaatkan untuk kegiatan penunjang 

rekreasi. 

- Prinsip pengaliran udara didalam ruang adalah tekanan angin didalam. inlet lebih besar 

daTi pada tekanan angin didepan outlet. 
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- Kelompok-kelompok tanaman' dapat dimanfaatkan sebagai pengontrol suhu udara dan 

penghasil oksigen. Untuk angin yang datang dari daerah yang suhunya relatif lebih 

tinggi atau daerah pusat-pusat populasi. 

3.2.5.4. Air dan Ombak Laut. 

Air memberi efek tersendiri bagi kesegaran suasana kompleks tempat rekreasi 

pantai. Pada kawasan pantai. kondisi air yang dangkal disebabkan endapan lumpur yang 

dibawa oleh air sungai. sehingga tidak memungkinkan untuk dipakai berenang. Dengan 

kedalaman perairan pantai antara 6-8 m. dan ombak: pantai yang keeil bisa 

dimanfaatkan kondisi perairan yang ada sampai radius 150 - 200 m dari tepian daratan 

semaksimal mungkin. Pemanfaatan yang ada saat ini adalah menikmati pemandangan 

pantai yang menjorok ± 80 m dari tepian perairan. 
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3.2.5.5. Landscaping. 

Memperhatikan akan fungsi Marina sebagai wadah kegiatan dan pelayanan 

rekreasi, tentunya unsur-unsur landscaping adalah lIDsur yang mendukung dalam 

perencanaan fisik rekreasi pantai. Karena unsur landscaping banyak dipengaruhi oleh 

karakter dari fisik pantai dan keadaan alam sekelilingnya. 

Pengaruh keadaan angin, iklim dan tanah sudah banyak mempengaruhi akan 

unsur-unsur landscaping, faktor vegetasi mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

menyelesaikan landscaping ini. Vegetasi/tanaman yang cocok dengan suasana dan iklim 

pantai yang dapat tumbuh dengan baik adalah ; 

- Palem-paleman, tennasuk palem raja sebagai peneduh. 

- Pohon-pohonan, kihujan. cemara angin. angsana, bungur. 

- Pohon perdu, yang mana penanamannya sesudah adanya pohon-pohon yang tinggi 

tumbuh atau bersamaan waktu penanamannya. 

- Rumput-rumputan, yang baik adalah rurnput Bali, yang tahan akan panas matahari. 

Landscaping diolah agar dapat berfungsi sebagai pembatas ruangan, terutama 

untuk ruang eksterior, juga sebagai fasilitas penunjang yang dapat memenuhi tuntutan 

kebutuhan pengunjung. Dalam perletakan dan perpaduan pohon dengan perdu-perduan 

harus sedemikian rupa, sehingga susunan tanaman bisa dilihat secara keseluruhan. 

Dalam landscaping marina sebagai tempat rekreasi pantai, jalur sirkulasi bukan semata 

untuk jalan, tetapi lebih ditekankan jalur sirkulasi merupakan ruangan. Jalur 

sirkulasi/jalan disini berfungi untuk pedestrian agar pengunjung dapat bebas dan 

memberi keleluasaan yang dalam, baik untuk pengamatan atau jalan santai. Untuk 

menghin<lari kelelahan dan kebosanan. jalan perlu dilengkapi dengan gelembung

gelembung (kantung-kantung) jalan. 

3.3. KESIMPULAN. 

3.3.1. Umum. 

Kesimpulan umum ini merupakan tentang kebijaksanaan hasil analisa pada 

kondisi Taman Ade Irma dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 
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- Timbulnya tempat-tempat rekreasi karena tuntutan akan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat, sehingga masyarakat selalu menentukan corak dan macam tempat-tempat 

rekreasi, baik komersil maupun bukan. 

- Masalah yang harns dipecahkan dalam area rekreasi pantai adalah. bagaimana 

pewadahan kegiatan rekreasi itu bisa dikelompokan sesuai dengan sifatlkarakter dan 

masing-masing kegiatan rekreasi serta pengaturan land space- nya 

- Faktor-faktor yang berpengaruh dalam masalah ini adalah faktor pengunjung, kondisi, 

situasi pantai serta potensi pantai yang bisa diwadahi dalam area rekreasi pantai. 

- Karena tuntutan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berkembang, sifat dan 

besarnya tempat rekreasi akan berkembang, sehingga menimbulkan masalah 

kebutuhanl keinginan untuk berekreasi ketempat lain. Masalah yang timbuI adalah 

masalah jarak capai dan macam jenis kegiatan sebagai masalah yang paling menonjol. 

- Sifat rekreasi pantai dipengaruhi oleh jenis dan pelaku kegiatan rekreasi, yang pada 

umumnya selalu dikaitkan dengan kegiatan akibat adanya potensi pantai. Sehingga 

sifat-sifat yang ada pada elemen-elemen pantai secara psikologis dapat mencerminkan 

karakter rekreasi pantai. 

- Perencanaan fasilitas rekreasi pantai harns dipertimbangkan untuk prospek 

perkembangan dimasa yang akan datang, bagi penampungan tuntutan 

kebutuhan/keinginan yang semakin berkembang. 

3.3.2. Khusus. 

Kesimpulan khusus ini adalah kesimpulan yang berkaitan antara hasil analisa 

dengan pemanfaatan yang bisa digunakan untuk acuan bentuk fisik fasilitas rekreasi 

Marina yang akan qilanjutkan dalam proses perancangan selanjutnya. 

Kerangka yang bisa dijadikan acuan adalah : 

- Potensi alam pantai Ade Irma merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah 

pengunjung dan macam fasilitas kegiatan rekreasi yang akan disajikan dalam wadah 

rekreasi Marina. 

- Faktor-faktor potensi alam pantai Ade Irma merupakan parameter, baik dalam konsep 

wadah kegiatan rekreasi maupun sebagai penentu jenis kegiatan rekreasi pantai. 
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- Faktor pencapaian merupakan faktor yang berpengaruh pada jumlah pengunjung area
• 

rekreasi, baik di tinjau dari jarak capai, kemudahan janik capai maupun kemudahan 

sarana pencapaian. Adanya kemudahan faktor pencapaian ke area rekreasi Taman Ade 

Irma, baik dengan sarana transportasi umum maupun pribadi dapat mempengaruhi 

jumlah pengunjung yang datang. 

- Sesuai dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan 

mempengaruhi pada kualitas dan kuantitas kegiatan rekreasi pantai. Maka agar area
• 

rekreasi pantai Taman Ade Irma mampu melayani kegiatan rekreasi pantai, rekreasi 

Marina adalah jawaban dari fenomena tersebut. 

" 

Fasi/ilas Rekreasi Marina di Taman Ade Irma SUTyani Nasution Cirebon 


