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BAB. IV 

PENDEKATAN KONSEP DASAR 

PERENCANAANDANPERANCANGAN 

4.1. PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN 

4.1.1.Pendekatan Konsep Tata Lingkungan. 

Dari berbagai macam elemen alam pantai yang ada, untuk perencanaan dan 

perancangan secara garis besar dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

1.	 Elemen alam pantai yang dapat ditata dalam perancangan untuk mendapatkan 

suasana yang dibutuhkan, misalnya : pepohonan, batuan dan air. Elemen ini 

berfungsi sebagai elemen penunjang. 

2.	 Elemen alam yang tidak dapat ditata, misa]nya : ombak, angin laut, sinar matahari. 

Elemen ini tidak dapat ditata dalam perancangan, oleh karena itu perancang hams 

menyesuaikan diri terhadap elemen alam ini. 

4.1.1.1 Kontur. 

Keadaan topografi pantai Ade Irma mempunyai kontur tanah yang landai. 

Daerah dengan kontur landai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan laut, 

dimal1a tidak mempwlyai pasir dan langsung bel'hubungan anlara perairan dan tanah 

daratan. Kondisi tanah yang landai ini cocok untuk penempatan fasilitas pelayanan dan 

service atau fasilitas bersama, karena jarak pencapaian yang mudah dan relatif kurang 

dalam membutuhkan pandangan lee panorama. 

4.1.1.2. Angin dan Sinar Matahari. 

Angin dan sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk mendukung sarana dan 

prasarana. Sebagai sarana, angin dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, misalnya 

berselancar, sedangkan sebagai prasarana angin dan sinar matahari dapat dimanfaatkan 

untuk penghawaan dan pencahayaan alami. 
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4.1.1.3. Ombak. 

Elemen ini dibiarkan secara alamiah, guna keseimbangan ekosistim alam pantai. 

Oleh karenanya dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan rekreasi alamo 

4.1.1.4. Vegetasi 

Vegetasi/tanaman adalah elemen alam yang dapat memberikan kesegaran 

lingkungan yang merupakan bagian dari pembentuk suasana Iingkungan di daerah 

wisata alam pantai. Pendekatan penggunaan tanaman untuk menciptakan aspek 

kesegaran adalah melalui tata hijau. Untuk memberi suasana teduh dan segar, maka 

penataan tanaman baik kualitas maupun kuantitas perlu diperhatikan. Terutama jenis 

tanaman yang cukup tinggi, seperti jenis Pahnae dan pohon kelapa perietakannya perlu 

diperhatikan agar tidak menghalangi view, misalnya dengan memberi jarak tanam 

antara tanaman tersebut sejauh ± 20 m, dimana dapat dipakai untuk barier terhadap 

kebisingan. 

Tanaman dalam elemen tata hijau mempunyai fungsi : 

- Efek Visual. 

Efek visual yang ditimbulkan oleh tanaman yaitu ; bentuk, warila, tekstur, aksen 

skala, kesatuan (efek estetik). Wama dari suatu tanaman dapat menimbulkan efek 

visual, tergantung pada refleksi cahaya yang jatuh pada tanaman tersebut. Secara 

umum wama tanaman memberikan nilai estetis, menllmhah kualitas lingkungan 

dan efek psikologis pada kita berupa aspek kesegaran. 

Untuk mencapai aspek ini, dipilih jenis pohon : Perdu, semak, Ground cover dan 

rumput. 

Perietakannya mempertimbangkan "kesatuan dalam desain" yaitu antara lain 

Variasi, penekanan keseimbangan, kesederhanaan dan urutan. 

. Efek fisiko 

Efek fisik yang ditimbulkan oleh tanaman untuk mengendalikan ikIim untuk 

kesegaran suasana Iingkungan dan pengunjung, melalui bentuk tanamannya. 

Faktor iklim yang mempengaruhi kesegaran suasana adalah ; suhu, radiasi 

matahari, angin, kelembaban dan juga sebagai filter. Selain itu hal yang 

mempengaruhi kesegaran suasana adalah suara dan bau. 
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Untuk menciptakan suasana yang tidak monoton, maka diperlukan beberapa 

jenis tanaman yang disesuaikan dengan karakter dan fungsinya. 

TabeI4.1.
 
Pemilihan Jenis Tanaman
 

1 I Sepanjangjalan l* Kontrol Visual * Berdaun rimbun 
mobillkendaraan • Pembatas Fisik * WamaIndah 

* Peneduh * Mudah perawatan 
* Penyejuk * Tahan cuaca 
*Kontrol angin * Tidak merusak 
* Pengendali Polusi Konstruksi 
*Estetika *Tin imaks. ± 12m 

2 J Tepian Pedestrian *Estetika *Berdaun rimbun 
* Pembatas fisik * Wamaindah 
*KontroI suara *Mudah perawatan 
* Kontro1 visual * Tahan cuaca 
*Kontrol polusi *Berupa semaklperdu 

-Tin . ± 120 em. 
3 I Barier sungai I* Penahan Erosi *Berakar menjalar 

dan Abrasi *Perawatan mudah 

I*
* 

Penangkap Lwnpur 
Saringan udara 

4 I Ruang terbuka * Landscape * Indah
I* Penghasil 02 * Tahan Cuaca
 rl Tepian Gertak
 *Estetika * WamaIndah 
* Pengarah pergerakan * Perawatan Mudah 

I I I * Tinggi ± 120 em 
Sumber : Pemikiran penyusun. 

Gambar 4.1. Vegetasi menciptakan kesegaran secara alami. 

FasiJitos Rekreasi Marina di Taman Ade Irma SU1')'ani NasutWn Cirebon 



57 

4.1.2. Pola Sirkulasi dan Aksesibilitas. 

Dalam area rekreasi pantai, terdapat pembagian zona-zona kegiatan yang 

berdasar dari karalcteristik kegiatan dan sifat dari wadah kegiatan rekreasinya. 

Zona-zona kegiatan yang ada dalam Marina sebagai rekreasi pantai adalah : 

a. Zona parkir e. Zona rekreasi sekunder 

b. Zona Penerima f. Zona pengunjung 

c. Zona pengelolaJadministrasi g. Zona service 

d. Zona Rekreasi Primer h. Zona pelldukung. 

Secara bagan Zona-zona kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut : 

Zona 
Service 

Zona 
Parkir 

Zona I ~ 
Penerima 

Zona 
Pengelola 

Zona rekTeasi 
SekunderJdarat 

Zona 
penunjang 

Zona rekreasi 
PrimerJIaut 

4.1.3. Pendekatan Tata Ruang Luar 

4.1.3.1. Pola Lay Out. 

Faktor-falctor yang mendukung tata ruang luar dalam pendekatan lingkungan 

fisik hams mempertimbangkan : 

- Pola layout mempunyai relevansi terhadap pola air dan pola sirkulasi dari kegiatan 

yang ada pada area rekreasi pantai. 

- Orientasi setiap bangunan tarhadap lingkungan sekitar hams memberikan pengarahan 

yangjelas bagi pencapaian pengunjung. 

- Bentuk bangunan/massa disesuaikan dengan karalcter kegiatan dan fungsi kegiatan 

dengan mempertimbangkan kondisi fisik setempat. 
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4.1.3.2. Sistim Parkir dan Sirkulasi Luar. 

Pola kegiatan yang ada bersifat kontinue, dimana pengunjung maksimal yaitu
 

pada hari libur dan siang hari. Faktor-faktor yang hams dipertimbangkan adalah:
 

- Pintu masuk dan pintu keluar hams jelas agar sirkulasi tidak terganggu, terutama
 

akibat ramainya sirkulasi yang ada.
 

- Membedakan entrance pejalan kak.i dan kendaraan, serta pendistribusian pengunjung,
 

mengingat lokasi terletak di pusat kota.
 

4.1.3.3. Orientasi.
 

- Terhadap Lingkungan.
 

• Public Use, Orientasi diarahkan pada pencapaian utama pengunjung. 

• Parkir,Orientasi diarahkari pada sistim transportasi yang ada, 

. - Terhadap Laut. 

Dntuk kegiatan rekreasi terutama yang memanfaatkan potensi pantai, orientasi 

diarahkan secara bebas (Laut dan daratan). 

4~2. PENDEKATAN KONSEP RUANG. 

4.2.1. Kegiatan dan Fasilitas Kegiatan. 

4.2.1.1. Penentuan Fasilitas Kegiatan Rekreasi. 

Penyelesaian wadah kegiatan rekreasi ditentukan oleh potensi alam pantai yang
 

disesuaikan dengan klasifikasi pelaku kegiatan dalam hal tingkatan umur. Pada tabel
 

dibawah ini dapat dilihat jenis dan wadah kegiatan yangdilakukan oleh pengunjung
 

pada tempat rekreasi pantai.
 

Pola Dasar penentuan wadah kegiatan. 

Tuntuan
 
Pengunjung
 

Kondisi~ Macam Wadah I 
Pantai
 

Potensi
 
Alam Pantai
 

Kegiatan 

I' 
I' ~ 
Ii 

Fasilitils Rekreosi Marilla di TallUlII A.de 11'11Ul Suryani Nasutioll Oreboll tJl
I 
I _ 

1 



59 

TabeJ.4.2. 
Jenis dan Wadah Kegiatan yang Dilakukan Pengunjung. 

Anak-anak Rasa ingin tabu, Avonturis, Bennain, jalan-jalan di tepi pantai, 
dinamis, kreatif, aktif pengenalan laut, naik perahu, sepeda 

air 
Remaja Berani, dinamik, kreatif, Mernancing, berenang, selancar, 

avonturis, idealis, optimis, berlayar, berperahu, ski air, duduk
semangat, agresif, suka duduk, sepatu roda, jalan-jalan, jajan 
keria sarna makan-makan 

Dewasa Dinamik, optimis, privacy, Memancing, olahraga, berperahu, 
semangat, dewasa dalam berlayar, berselancar, duduk-duduk, 
berpikir, sabar, kreatif, ski air, berjalan-jalan, kegiatan usaha 
mental dan fisik telah (bisnis) 
matan 

Orang Tua Tenang, berpikir jauh, IFasilitas yang bersifat refreshment dan 
pandangan' luas, tenaga relakxation. 
berkuran 

Sumber : Pemikiran Penyusun. 

Potensi alam pantai yang dapat dijadikan sebagai wadah kegiatan rekreasi 

adalah: 

• Laut merupakan potensi pantai yang dapat berfungsi sebagai : 

- Obyek visual, sebagai kegiatan rekreasi pasif yang mengarah pada kegiatan 

refreshment dan relaxation. 

Olahraga, merupakan olahraga air, misalnya berlayar, berselancar, ski aIr, 

memancing. 

Untuk mendukung kegiatan diatas harus didukung dengan kondisi dengan 

gelombang ombak yang tidak besar. 

4.2.1.2. Penentuan Fasilitas Pelayanan. 

Dalam area rekreasi selalu memberikan wadah kegiatan rekreasi, dimana faktor 

pelayanan dan pengontrolan yang mengelola sangat menunjang semua kegiatan dan 

fasilitas rekreasi yang ada. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat hubungan jenis 

kegiatan, kebutuhan pelayanan dan scope pelayanan. 
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TabeI4.3. 
Hubungan Kebutuhan Fasilitas dan Kegiatan. 

Pelayanan Informasi, 
pelayanan: aministrasi, 
pengelolaan area 
rekreasi 

Wadah administrasi 
pengelola 

Semua pengunjung 
dan semua fasilitas 
kegiatan relaeasi. 

Pelayanan terhadap alat 
transportaSi karyawan 
dan nemruniun 

Area parkir penge
lola dan pengunjung 

Zona pintu gerbang 
area relaeasi pantai 

~engawasipengunjung 

berekreasi, mengontrol 
keamanan pengunjung 
berekreasi 

Menara Pengawas 
dan keamanan. 

Zona rekreasi 
utamaJ relaeasi laut 

~elayani kegiatan 
makan dan minum bagi 
pengunjung dan 

engelola 

Restoran Semuazona 

Melayani kegiatan 
minum dan makanan 
ringan 

Cafetaria Semua zona dan 
area pedestrian 

Zona pintu gerbang 
dan nenerima 

Kios souvenir Penjualan hasil 
kerajinan/benda laut ! I r I 

Sumber : Pemikiran penyusun 

4.2.2. Macam Tempat Kegiatan 

Dari analisa potensi alam pantai dan fasilitas kebutuhan pengunjung serta 

faktor-faktor pendukung, hasilnya dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan 

wadah kegiatan tempat rekreasi, yang dikelompokan pada jenis dan sifat kegiatannya, 

yaitu : 

a. Kelompok Ruang Umum 

- Area Parkir - Informasi dan ticket box 

- Entrance Hall - Lavatory 

b. Kelompok Ruang Pengelola 

- Ruang Direktur - Ruang Ahli Pameran 

- Ruang Tamu - Ruang Operator 

- Ruang Wk. Direktur - Ruang Kabag. 
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- Ruang Administrasi
 

- Ruang Kabag
 

- Ruang Seminar
 

c. Kelompok Ruang Rekreasi Utama (primer). 

- Outdoor 

* Area Mancing 

* Olahraga Layar 

* Pangkalan Kapal
 

* Ruang Bilas
 

- Indoor 

'" Ruang Istirahat
 

'" Restoran di atas air
 

d. Kelompok Ruang Rekreasi Penunjang (sekunder). 

- Outdoor
 

* Area Refreshment
 

'" Area Relaxation
 

- Indoor 

'" Shoping arcade (kios souvenir) 

* Cottage 

'" Rg. Hiburan 

e. Kelompok Ruang Penunjang 

- Bengkel Perahu 

- Garasi perahu 

- Rg. Elektrikal & Mekanikal 

- Rg. Jaga/kearnanan 

- Gudang. 

f. Kelompok Ruang Service 

- Ruang Sewa 

- Ruang Bilas 

- Musholla 

- Rg. Tunggu 

- Ruang Kearnanan 

- Lavatory 

- Gudang. 

'" Area Ski air 

* Panggung Terbuka 

* Lavatory 

* Rg. Pengawas 

'" Cafetaria di atas air 

* Lavatory 

* Shelter tempat duduk 

* Lavatory 

* Cafetaria 

* Rg. Serbaguna & Rg. operator 

'" LavaLury 

- Ruang pemeliharaan 

- Area parkir even khusus 

- Ruang pompa 

- Lavatory 

- Gudang 

-RuangPPPK 

-RuangJaga 

- Lavatory 

Fasilitas Rekreasi Marina di Taman Ade Irma Silryani Naslltion Cirebon 



62 

4.2.3. Besaran Ruang. 

4.2.3.1. Perkembangan Jumlah Pengunjung. 

Jumlah pengunjung yang dapat ditampung pada fasilitas rekreasi taman Ade 

Irma, merupakan perkembangan jumlah pengunjung maksimum sampai tahun 2000, 

yang berdasarkan perkembangan jumlah pengunjung pada tahun terakhir dati data yang 

ada. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Diketahui : - Perhitungan kenaikanjumlah pengunjung adalah 3,91 % per tahun. 

- Jumlah wisatawan pada tahun 1994 beIjumlah 421396 orang. 

Sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung di tahun 2000 yang akan datang adalah : 

Rumus: Mn = Mo [ 1 + b.n. ] 
100 

Mn = 421396 [ 1 + 3,91 x 5 ] 
100 

Mn = 503778,918 orang 

= 503779 orang 

Mengingat Taman Rekreasi Pantai Ade Irma adalah tempat rekreasi yang 

mempunyai lingkup pelayanan dalam skala kota, maka prosentase wisatawan yang 

mengunjungi tempat ini diasumsikan sebesar 20 % dari jumlah keseluruhan, maka : 

= 503779 x 20 % = 100755,8 orang/tahun
 

= 100756 orang/tahun
 

= 100756: 365 = 276 orang/hari
 

Sedangkan jumlah masyarakat kota Cirebon yang akan mengunjungi diasumsikan 

mencapai 50 orangihari, sehingga total pengunjung per hari adalah : 

= 276 + 50 = 326 orang 

Untuk asumsi pembagian pengunjung berdasarkan pada kelompok umur adalah : 

- Anak-anak : 35 % = 114 orang 

- Remaja : 35 % = 114 orang
 

- Dewasa : 20 % = 65 orang
 

- Orang Tua : 10 % = 33 orang
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4.2.3.2. Standar Besaran Ruang. 

Karena banyaknya jenis kegiatan, baik kegiatan indoor maupun outdoor dan 

akibat banyaknya aktifitas kegiatan, maka disini hanya mengajukan beberapa standart 

besaran ruang yang memerlukan tinjauan khusus, yaitu aktifitas-aktifitas yang ada 

hubungannya dengan kegiatan rekreasi didalam tuang. Standar besaran ruang 

diasumikan sesuai dengan jumlah pengunjung berdasarkan katagorinya dan pemakai 

kegiatan. 

Standart besaran mang. 7 

- Parkir bus : 3,5 x 12,5 m2 
= 43,8 m 2 

- Parkir mobil : 2,5 x 5 m2 = 125, m2 

- Parkir roda 2 : 1 x 2 m2 = 2 m2 

- Rg. Direktur ....................................... 34 m2 

- Rg. Ka. Bagian ................................... 5,4 m2 

- Rg. Duduk (Cafetaria) ....................... 2,89 m 2/4 seat 

- Area Makan (Restoran) ..................... 2,15 m2 

* Diasumsikan 40 % menggunakan mobil. 

30 % menggunakan sepeda motor. 

20 % menggunakan Bis. 

10 % pejalan kaki. 

4.2.3.3. Besaran Ruang Kegiatan. 

• Area Parkir. 

- Area parkir pengunjung. 

Jumlah pengunjung diasurnsikan padajumlah kunjungan padat, yaitu 326 orang. 
2	 2*Bus : ( 20 % x 326) x 43,8 m = 2855,8 m
2 2* Mobil : ( 40 % x 326) x 12,5 m	 = 1630 m
2	 2* Roda 2 : ( 30 % x 326) x 2 m	 = 195,6 m

-	 Parkir pengelola, diasumsikan beIjumlah 50 orang. 

* Mobil : (40 % x 50) x 12,5 m2 = 250 m2 

2	 2*Roda 2 : (30 % x 50) x 2 m	 30 m

7 .Neufert Ernst; Architedts' Qata, Crosby Lockwood Staples 
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- Parkir penyewa area perahu dan even khusus. 

Diasumsikan jumlah pengunjung dan jumlah penyewa 

berjumlah 500 orang. 

.* Mobil : (40 % x 500) x 12,5 m2 2500 m 2 

* Roda 2 : (30 % x 500) x 2 m2 300 m2 

* Bus : (20 % x 500) x 43,8 m2 4380 m 2 

= 121414 m 2 , 

Sirkulasi 60 % 7284,8 m 2 

19426,2 m 2 

2~ 19426 m
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* R. Pengawas 

*Lavatory 

: (6 x 5,4 ) + 20% 

- Pria 

- Wanita 

Sirkulasi 20 % 

= 

= 

389m2 , 

13,7 m 2 

13,7 m2 

422,2 m2 

884m2 , 

510,6 m2 

• Zona Rekreasi Primer. 

Indoor 

- Restoran 

Diasumsikanjumlah pengunjung: 150 orang. 

* Area makan : 150 x 2,15 

* Area service 35 % 

* Area dapur 20 % 

*Lavatory : - Pria 

- Wanita 

Sirkulasi 20 % 

= 

= 

= 

322,5 m2 

112,9 m2 

645m2 , 

13 7 m2 , 

13,7 m2 

526,3 m2 

1053 m2 , 

631,6 m2 

- Cafetaria 

Diasumsikan jumlah pengunjung 100 orang. 

* Area duduk : ( 100: 4) x 2,89 m2 

*Area service 30 % 

* Area dapur 20 % 

Sirkulasi 20 % 

= 

= 

= 

723m2 , 

217m2 , 

145m2 , 

21,7 m2 

130,2 m2 

- Rg. Pengawas : 3 x 4 = 12 m2 

- Ruang Bilas 

Diasumsikan 3 kamar/mang. 

* Shower : - Pria : ( 2 x 2 ) x 3 

- Wanita : ( 2 x 2 ) x 3 = 

12 

12 

m 2 

m 2 
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- Sampan	 10 bh : 10 x 2,4 m2 = 24 m2 

Sirkulasi 20 % = 95,8 m2 

= 574,8 m2 

- Area Mancing 

Diasumsikan jumlah pcmancing 20 oranng. 
2*Area mancing : (2 x 2 ) x 20 = 80 m

- Area Pandang dan Berjemur 

Diasumsikanjumlah pengunjung 300 orang. 

Berdiri 225 orang, duduk-duduk 75 orang	 I 
2	 I

*Besar area : - Berdiri : 1 m2/orang	 = 225 m 
I

- Duduk-duduk : (3 x 3)/5 orang = 135 m2	 
I 
I 

2= 360 m 
2	 

I 
Sirkulasi 30 % = 108 m 

2= 468 m 

66 

>I< Lavatory : - Pria = 13,7 m2 

- Wanita = 13,7 m2 

2*Kamar Ganti : ( 1,5 x 2 ) x 6	 = 18 m

= 69,4 m2 

Outdoor 

- Pangkalan Kapal. 

*Asumsi jumlah kapal adalah 30 buah, dengan perincian : 

- Kapal motor untuk rekreasi : 2,8 x 12 ,= 336m2
 

- Kapal motor untuk olahraga : 2,5 x 4,75 = 11,9 m2
 

- Sampan : 0,8 x 3 = 24, m2
 

- Kapal pribadi
 

*Asumsi jumlah kapal adalah : 5 buah rekreasi, 5 buah olahraga
 

* Luas Area
 
2- Kapalmotor rekreasi, 10 bh : 10 x 33,6 m2 = 336 m 
2- Kapalmotor olahraga. 10 bh : 10 x 11,9 m2 - 119 m 
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• Zona Rekreasi Sekunder. 

- Gertak, lebar 3 m yang merupakan ruang pergerakan utama 

penghubung antar unit-unit bangunan di tepian perairan. 

- Area taman untuk refrehment dan relaksasi diasumsikan 

± 2000 m 2 2000 m 2 

- Shelter duduk. 

Diasumsikan 6 buah : ( 2 x 3 ) x 6 36 m2 

2036 m2 

• Ruang service. 

* R. Sewaltunggu = 24 m 2 

* R. Jagalkeamanan = 9 m 2 

* R. PPPK = 12 m 2 

* Musholla = 12,5 m 2 

* Shower : - Pria :(2x2)x3 = 12 m 2 

- Wanita : ( 2 x 2 ) x 3 = 12 m 2 

* Lavatory : - Pria = 13,7 m 2 

- Wanita = 13,7 m 2 

* Kamar Ganti : ( 1,5 x 2 ) x 6 = 18 m 2 

= 126,9 m2 

Sirkulasi 20 % - 25,4 m 2 

-
= 152,3 m 2 

• Ruang Penunjang. 

* Bengkel perahu/pemeliharaan = 120 m2 

* R. Mekanikal & Electrical = 24 m2 

* Ruang pompa 16 m2 

* Garasi kapallperahu 

Asumsi jumlah kapal adalah 30 buah, dengan perincian : 

- Kapal motor untuk rekreasi : 2,8 x 12 = 33,6 m 2 

- Kapal motor untuk olahraga : 2,5 x 4,75 = 11,9 m 2 

- Sampan : 0,8 x 3 = 2,4 m 2 

- Kapal pribadi : 
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Asurnsi jumlah kapal : 5 buah rekreasi. 5 buah olahraga 

- Kapal motor rekreasi. 10 bh : 10 x 33.6 m2 = 336 
,

m-
J-

- Kapal motor olahraga. 10 bh : lOx 11.9 m2 = 119 m2 

- Sampan 10 bh : 10 x 2,4 m2 = 24 m 2 

= 639 m 2 

Sirkulasi manusia 20 % = 127.8 m2 

Sirkulasi antar kapal. 20 % = 127.8 m2 

Sirkulasi air 40 % = 255.6 m2 

= 1150,2 m2 

- Kios Souvenir 

Jumlah kios 20 buah. 20 x 12 m2 = 240 m2 

-Motel 

Jumlah unit 20 buah kamar. 1 unit di peruntukan oleh 2 orang. 

Luas 1 unit: 24 m2
• Luas total: 24 x 20 = 480 m2 

Sirkulasi 20 % = 96 m2 

576 m2 

4.2.4. Hubungan Antar Ruang 

a. Untuk gedung Pengelola. 
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Restoran 
Cafetaria 
Pengawas 
Lavatory 
shower/r. bilas 
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b. Untuk gedung rekreasi primer. 

c. Untuk gedung rekreasi sekunder 

Rekreasi primer 

d. Untuk gedung service
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e. Untuk gedung penunjang. 

Pola hubungan ruang dapat digambarkan sebagai berikut : 

1.Untuk gedung pengeIoIa. 

Teras 
Hall 
R. Tainu 
R. Keamanan 
R. Administrasi 
R. Direktur 
R. Wk. Direktur 
R. Kaba 
R. Raoat 
Lavalo 
Gudan 

2.Untuk gedung rekreasi primer. 

terbuka 
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c. Untuk gedung rekreasi sekunder. 

Plaza 
Hall 
Reseosionis 
Keamanan 
R. Serbalruna 
R Ooerator 
R. Cafetaria 
R. Restoran 
Motel 
Lavato 

d. Untuk gedung service. 

R Keamanan 

Kios souvenir 
Musholla 

R. PPPK 

RTun 

Pangkalan kapaJ 

R. Sewa 
Teras R Tun 

Lavato 
R. Bilas 

Gudan 

e. Untuk gedung penunjang. 

Keterangan : 

Berhubungan langsung : • 

Tak berhubungan langsung: 0 
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4.2.5. Persyaratan Ruang. 

4.2.5.1. Penghawaan. 

Pengaturan sistim penghawaan terhadap fasilitaslbangunan yang direncanakan 

hams mempertimbangkan : 

• Kondisi fisik lingkungan yang relatif tidak terpolusi, dan kecepatan angin yang relatif 

tinggi. 

• Jumlah udara yang dialirkan kedalam ruang persatuan waktu per orang, untuk 

ventilasi sehat dibutuhkan 0,003 m3/dtk dan untuk ventilasi nyaman dibutuhkan 

0,05 m3/dtk. Perhitungan lubang ventilasi memakai rumus : 

A=Q
v: 

Kecepatan aliran udara didalam ruang sesuai dengan tuntutan adalah 1 m1dtk. 

• Posisi dan luba,ng ventilasi terhadap arah angin yang datang. Pengaturan lubang 

ventilasi mampu mereduksi kecepatan angin yang datang. 

4.2.5.2. Pencahayaan. 

Untuk: menentukan sistim pencahayaan yang akan digunakan dalam ruang-ruang 

yang ada pada area rekreasi, yang harus diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas 

cahaya yang dituntut oleh masing-masing mang. 

- Pencahayaan alami. 

* Ruang adminstrasi 116 - 118 luas lantai. 

* Ruang service 115 - 1110 luas lantai. 

- Pencahayaan Buatan. 

* Ruang administrasi 8 - 10 lumenlsq ft 

* Ruang Service : 5 - 8 lumenlsq ft 

4.3. PENDEKATAN KONSEP BENTUK FISIK BANGUNAN.
 

4.3.1. Pola Tata Massa.
 

Beberapa faktor ya:ng harus dipertimbangkan dalam penataan massa adalah :
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• Pola pengelompokan ruang. 

Pengelompokan ruang berdasar sifat dan hubungan kegiatan didapat dengan jalan . 

menerapkan maeam kebutuhan ruang yang direneanakan berdasarkan jenis kegiatan 

dan pola aktifitasnya. 

• Besaran Massa. 

Adalah merupakan besaran bangunan yang terdiri dari satu atau penggabungan 

beberapa kegiatan. yang ditentukan oIeh : 

* Kepentingan dan sifat kegiatan 

* Nilai praktis/ekonomis 

* Karakter fasilitas rekreasi 

* Luasan tiap unit kegiatan 

* Kapasitas alat dan manusia 

* Kemampuan bahan dan teknoIogi 

Untuk ruang dengan luas lantai keeiI dan mempunyai hubungan dan sifat kegiatan 

sejenis dapat dikelompokan dalam satu massa. Besaran massa ini adalah merupakan 

unit dasar dari pola tata massa keseluruhan sehingga besarannya barns dilandasi 

dengan karakter dasar rekreasi. 

• BentukMassa. 

* Abstraksi. 

Ungkapan dari hentuk massa bangunan suatu fasilitas kegiatan dapat ditinjau dari 

flmgsi fasilitas. yaitu berupa fasilitas kegiatan rekr~asi yang memanfaatkan potensi 

alam pantai dan kegiatan pendukung sebagai obyek rekreasi. Sedangkan ungkapan 

bentuk dari fasilitas ditinjau dari : 

a. Unsur kegiatan yang ada.
 

Unsur kegiatan yang dapat menunjang fungsi berdasarkan atas :
 

- Maeam kegiatan
 

- Sifat kegiatan
 

- Frekuensi kegiatan
 

b. Suasana dan kondisi bangunan. 

Suasana area rekreasi pantai dengan adanya bentuk fasilitas kegiatan haruslah 

menampilkan suasana keleluasaan yang terarah pada gerak pengunjung. Dengan 
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bentuk: fisikdapat mengekspresikan kesatuan fungsi. kegiatati yang berlangsung 

dan mengintegrasikan dengan karakter lingkungan. 

* Karakter Bentuk. 

Karakter bentuk dapat diungkapkan berdasarkan fungsi kegiatan dan sifat kegiatan 

sehingga dari hal ini dapat diuraikan bahwa tamanrekreasi Ade Irma : 

., Sebagai pelayanah pengunjung akan acJanya rekreasi pantai. 

-Mampu menarik lebih banyak.pengunjung.. 

- Bersifat pelayanan aktif 

- Terbuka dan menerima. 

Dengan melihat karakter' fasllitas kegiatan, maka bentuk yang memungkinkan 

adalah bentuk yang dinamis, dimana sesuai dengan keadaan ahun yang ada.. Bentuk 

yangdinamis diambil dari unsur elemen alam pantai yang ada, yaitu : 

a. Angin dan Ombak 

== ~ =======D 
.l 

l!l~~ ,., ~ I" ~~, ~./~:C ~ 

Mempunyai Karakter: .
 
, 'Bergelombang
 
'Dinamis .
 
'Bergerak
 
, Bebas
 

b.Kontur . 

.~ 

"I~... 

Mempunyai Karakter : 
• Stabil 
, Lua$lbebas 
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c. Vegetasi 

Mempunyai Karakter : 
•Lentur 
• Ornamental 

• Gubahan Massa 

Elemen-elemen alam menentukan gubahan massa, untuk itu pertimbangan terhadap 

eIemen alam hams mampu rnemenuhi tuntutall agar terlihat menyatu dengan alamo 

Bentuk gubahan massa yang bisa dijadikan altematifyaitu : 

1. Gubahan Massa Terpusat. 

T Terdiri dari sejwnlah bentuk-bentuk 
sekunder yang mengitari bentuk asal 
yang dominan dan berada di tengah

~.«-{] tengahnya. 

2J 
2. Gubahan Massa Linier. 

~*i=rtil 

Terdiri dari 
yang teratur 
berulang. 

sejwnlah bentuk-bentuk 
dalam suatu deret dan 

. -===----00:::::.=--lEl 
§I ~ 

~~"""i" 

!I ~ 
. '5i 

Berasal dari perubahan proporsi 
dimensi suatu bentuk atau pengaturan 
sederetan bentuk sepanjang garis. 
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3. Gubahan Massa Radial. 

Komposisi dari bentuk Iinier yang 
berkembang dari bentuk-bentuk 
terpusat searah dengan jari-jarinya 

4. Gubahan Massa Kluster. 

Terdiri dari bentuk-bentuk yang saling D): I 
berdekatan atau sarna-sarna menerima 
kesamaan visual. ~091~1' Q

U 
~ 

5. Gubahan Massa Grid. 

Bentuk modular, dimana hubungan 
satu sarna lainnya diatur oleh grid-grid 
tiga dimensi. 

Namun bila melihat gubahan massa yang ada pada taman Ade Irma suryani 

sekarang ini, dimana gubahan massa yang ada mengikuti pola KIuster, maka untuk 

pengembangan yang direncanakan adalah mengikuti gubahan massa yang telah ada, 

yaitu gubahan massa dengan pola Kluster. 

4.3.2. Pola Tata Ruang Terbuka. 

Faktor-faktor penentu dalam perencanaan tata ruang terbuka yang hams 

dipertimbangkan adalah : Potensi Ruang Terbuka. 

Yang dimaksud dengan ruang terbuka adalah ruang diantara massa yang mana ruang ini 

dapat dimanfaatkan sebagai pendukung terhadap kegiatan yang ada, dimana dapat 

bermanfaat untuk : 

Fasilitas Rekreasi Marina di Taman Ade Irma Sllryani Naslltion Cirebon 



77 

- Memberi jarak antara ruang satu dengan lUang yang lain, sehingga tidak saling 

mengganggu. 

- Memberi kesempatan penyinaran kepada ruang lain. 

- Memberi keleluasaan penghawaan. 

- Memberi suasana tertentu terhadap lingkungan dengan eara-cara pengisian khusus. 

4.4. PENDEKATAN KONSEP SISTIM STRUKTUR. 

Untuk menentukan sistim struktur bangunan yang sesuai dengan kondisi fisik 

bangunan, dimana dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan dan tuntutan ungkapan 

fisik bangunan. 

- Tuntutan fisik bangunan meneakup : 

'" Penampilan fisik bangunan yang dinamis, geometris dan menyatu dengan alamo 

* Tinggi bangunan tidak melebihi dua lantai, kecuali untuk menara pengawas.
 

'" Setiap ruang menuntut suatu kondisi yang nyaman sesuai dengan kondisi iklim.
 

* Ruang-ruang dengan luasan lantai yang relatif keeil, sehingga tidak memerlukan 

suatu bentang yang lebar. 

- Kondisi fisik Iingkungan pantai meneakup : 

'" Kondisi dan struktur tanah yang merupakan tanah padat, dimana unsur pasimya 

sanga1. kurang.
 

'" Udara dengan kelembaban yang sedang serta eurah hujan yang tinggi.
 

'" Keadaan topografi dengan kemiringan tanah yang reIatiflandai.
 

Dengan tuntutan ungkapan bangunan dan kondisi fisik lingkungan, dapat 

ditentukan beberapa altematif sistim struktur yang sekiranya dapat memenuhi keadaan, 

yaitu: 

• Super Struktur. 

- Struktur rangka. 

- Kombinasi struktur rangka dengan struktur bidang geser. 

• Sub Struktur. 

- Pondasi tiang paneang. 

- Pondasi sumuran. 

- Pondasi Footplat 
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• Struktur Atap. 

- Struktur rangka. 

- Struktur plat. 

4.5. PENDEKATAN KONSEP SISTIM UTILITAS 

a. Electrical. 

Pengadaan kebutuhan Iistrik untuk penerangan dan pengkondisian ruang 

menggunakan sumber PLN/gen-set yang ada dalam ruang electrical yang terletak di 

darat. Pendistribusian ke bangunan yang ada di atas perairan menggunakan kabel 

berpelindung menuju ruang panel melalui jembatan. 

b. Pencegahan Bahaya Kebakaran. 

Mengingat ruang-ruang yang ada adalah area public maka dihindari pemakaian 

bahan yang mudah terbakar, terutama ruang untuk sekitar tangga, dengan demikian 

keselamatan pengunjung dapat teIjamin. Untuk penanggulangan bahaya kebakaran 

dapat menggunakan portable extinguiser yang diletakan pada kolom dan dinding 

yang mudah pencapaiannya. 

c. Sanitasi 

- Pembuangan air hujan dilakukan dengan cara ditampung dalam talang dan disalurkan 

ke laut melalui pipa yang tertanam dalam kolom bagian tepi. 

- Pcngadaan air bersih untuk keperluan lavatory yang l~rdapat diatas perairan dengan 

jalan menyalurkan air bersih dan menara air melelaui pipa air yang terletak dibawah 

jembatan/dennaga penghubung. 

- Pebuangan air kotoran dan air buangan, sebelum dibuang kelaut, terIebih dahulu 

ditampung dalam septic-tank yang terletak di luar bangunan, baru kemudian dibuang 

kelaut melalui pipa galvanis. 

4.6. PENDEKATAN SISTIM PEMBIAYAAN. 

Untuk menghitung besamya modal investasi/capital cost diperoleh penjumlahan II 

biaya yang harus dikeluarkan sebagai berikut ; 
II 
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a. Barga sewa tanah. 

Harga sewa tanah diperhitungkan keseluruhan site proyek tennasuk tanah untuk 

open space di hitung harga sewa per m2
, yaitu: 

Harga sewa tanah	 = a x sa:Luas kotor lantai
 

b b : Kepadatan bangunan
 

s : Harga sewa tanah persatuan tanah 

b. Harga bangunan. 

Meliputi harga keseluruhan bangunan, adalah sebagai berikut :
 

Biaya bangunan = a x n x u a: Luas kotor lantai
 

n: Jumlah lantai tingkat 

u : Harga satuan gedung 

c. Harga Konstruksi. 

Merupakan harga jumlah bangunan beserta perlengkapannya seperti : listrik, AC, 

jaringan air bersih/kotor, jaringan telepon, ruang tempat parkir dihitung per m2
• 

d. Sistim Pengembalian Modal. 

Pengembalian modal diperhitungkan atas dasar :
 

- Besar modal yang ditanam (Co)
 

- Jangka waktu pengembalian modal (P).
 

- Perhitungan modal pertahun (i).
 

Digunakan rumus pengembalian modal sebagai berikut :
 

A	 = i ( 1 +i )p • Co A : Besamya pendapatan per tahun 

( 1 + i t- l Co : Besarnya modal yang ditanam. 

: Besarnya bunga (%) per tabun. 

P : Waktu periode 

Dalam perhitungan pengembalian modal, faktor yang hams dipertimbangkan : 

- Besarnya A tergantung dari besamya harga sewa. 

- Besamya Co tergantung dari harga bangtman. 

- Jangka waktu pengembalian modal akan tergantung terhadap besarnya. pendapatan 

dan besamya modal yang ditanam. 
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