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BAB. V
 

KONSEPPERENCANAANDANPERANCANGAN
 

5.1. KONSEPSI DESAIN. 

Pada konsepsi ini, bukan sekadar penataan lansekap pada desain, melainkan 

pemanfaatan elemen-elemen alam sebagai faktor penentu dalam perancangan Marina 

sebagai fasilitas rekreasi pantai di taman rekreasi Ade Irma, yang membawa ke suasana 

alamiah (suasana tenang dan segar). 

Elemen alam yang dipakai sebagai faktor penentu perancangan adalah elemen

elemen alam yang tidak dapat ditata (pasit) seperti : topografi, angin, sinar matahari. 

Sedang elemen alam seperti : vegetasi. batuan dan air dimanfaatkan sebagai faktor 

penunjang dalam perancangan. (Blemen alam yang bisa dimanfaatkan dan ditata). 

Dengan melihat lokasi desain di daerah alam pantai maka diambil tindakan 

dalam pengolahan desain : 

- Mengikuti potensi alamiah, sejauh ini masih memungkinkan, melihat kondisi yang 

ada. 

- Memanfaatkan dan mengolah alam untuk perancangan, sejauh tidak merusak keaslian 

alamnya. 

Melihat konsepsi desain diatas, jelas potensi tapak merupakan faktor penentu 

dalam desain perancangan marina sebagai tempat rekreasi alam pantai di Taman Ade 

Irma. 

5.2. KONSEP DASAR PERENCANAAN. 

5.2.1. Lokasi. 

Telah ditetapkan bahwasanya lokasi Marina sebagai rekreasi alam pantai di 

Taman Ade Irma berada di daerah yang sarna dengan lokasi yang sudah ada sebagai 

taman rekreasi Ade Irma, yang memang berdasarkan Rencana Induk Pengembangan 

Obyek Wisata merupakan daerah pengembangan untuk kawasan industri pariwisata. 
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5.2.2. Pengolahan Site 

Site telah ditentukan, sehingga disini ditekankan pada konsep pengolahan site, 

yaitu dengan konsep : 

•	 Site di daerah alam pantai wisata yang masih alamiah, bentuk pengolahannya 

diarahkan untuk: penyesuaian (hannonisasi) antara Marina sebagai bagian d.ari 

rekreasi alam pantai Taman Ade Irma dengan Hngkungannya. 

•	 Agar kehadiran Marina di Pantai Ade Irma tidak merusak keharmonisan alam yang 

sudah ada, tetapi justru diusahakan bersama-sama dengan alam membentuk suatu 

keharmonisan baru. 

•	 Topografi sangat dominan dalam pengolahan site. Pengolahan. topografi diarahkan 

untuk menunjang dinamika keseluruhan desain. 

•	 Pemandangan alam pantai yang alamiah menjadi pusat orientasi. subyek dan obyek. 

sesuai dengan konsep bahwa Marina merupakan obyek wisata alam pantai bagi 
f'. 

pengunjung Taman Ade Irma. 

5.2.3. Pola Tata Ruang Luar. 

5.2.3.1. Aksesibilitas.
 

- Mempunyai space penerima yang berfungsi sebagai orientasi ke arah konsumen.
 

- Kebutuhan space penerima yang berfungsi sebagai fasilitas parkir untuk memperkuat
 

entrance dan pendukung sirkulasi luar. 

- Mempunyai Hall sebagai runng penghubung antara kegiatan formal dan infOimal. 

5.2.3.2. Sirkulasi Ruang. 

a. Sirkulasi kegiatan. 

Untuk sirkulasi kegiatan. ditekankan pada sirkulasi ruang terbuka. yaitu : 

- Pemanfaatan unSllr alam semaksimaI mungkin. 

-	 SirkuIasi diarahkan dengan space-space yang dibentuk: oleh vegetasi. kontur dan 

material alam lainnya. 

- Pola bentuk sirkulasi diarahkan secara bentuk informal. 

- Daerah sirkulasi merupakan pencapaian kesetiap fasilitas rekreasi. maka penonjolan 

massa bangunan dapat dipengaruhi oIeh pengaturan sirkuIasi. 
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- Sirkulasi pengunjung mencakup kelompok-kelompok ruang umum, rekreasi primer, 

rekreasi sekunder dan penunjang. 

b.	 Sirkulasi antar ruang, 

SirkuIasi antar ruang dibagi menjadi tiga kelompo~ yaitu : 

* Sirkulasi kapal. 

Antara area perairan, doch dan fasilitas penunjang kegiatan kapal harus 

berhubungan langsung, minimal harns disediakan jalur sirkulasi khusus. 

* Sirkulasi mobil dan sepeda motor. 

Mempunyai kemudahan -dalam pencapaian jarak parkir dan meninggalkan area 

parkir. Letak parkir harns dekat dengan jalan arteri utama kawasan dan dekat 

dengan fasilitas penunjang, agar memudahkan tuntutan kebutuhan dari fasiIitas 

yang ada. 

* Sirkulasi manusia. 

Untuk kenyaman di buatkan jalur tersendiri. Jalur sirkulasi di dalam tapak menuju 

objek disediakan pedestrian yang dilengkapi dengan tata hijau yang disesuaikan 

dengan karakter dan peruntukaannya, dengan disediakan shelter untuk istirahat. 

Sirkulasi antar massa-massa bangunan di dalam obyek di tepian perairan 

menggunakan gertak-gertak dari beton, dimana sirkulasi disini bukan hanya jalur 

penghubung antara massa yang satu dengan massa yang lainnya, tetapi merupakan 

ruang UDtuk melakukan kegintnn. Lebar jalur sirkulasi untuk ruang kegiat.an 

tersebut ± 3 m. 

5.2.3.3. PoIn Zoning. 

Penzoningan dapat ditentukan berdasarkan pada 

• Potensi alam dalam site. 

• Potensi lingkungan sekitar site 

• Tuntutan karakter kegiatan terhadap aspek kesegaran, alamiah dan rekreatif. 

• Tuntutan orientasi kegiatan. 

•	 Kegiatan Marina dalam kapasitas pelayanan rekreasi, pengelolaan, service dan 

penunjang. 

Fasi/i/as Rekreasi Marina di Taman Ade Irma Suryani Nasution Cirebon 
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Atraksi wisata air 

.:s;: ., .' '.. :..'; d·;S; ~.~ ""---'----"2•• :,••••~ ~:: , .. ,.~ .......
~ 

Zona Fasilitas 
sekunder 

Zona parlOr 
kendaraan 

Zona 

~ 
I' 

5.3. KONSEP PERANCANGAN. 

5.3.1. Kebutuban dan Pengelompokan Ruang. 

Macam pengelompokan dan besaran ruang merupakan penggabungan dan 

perluasan dari yang sudah ada (Taman Ade Irma) dengan pengembangan area tambahan 

berupa Marina, yang diuraikan sebagai berikut : 

a. Kelompok ruang umum. 
2*Area parkir . 19426 m

*Plaza . 500 m2 

2*Hall penerima . 300 m
2*Ticket box . 32,4 m
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* Plaza 

* Infonnasi
 

*Keamanan
 

*Lavatory : P"na
 

Wanita 

b. Kelompok ruang pengelola. 

:{< Hall ' 

* R. Direktur
 

:{< R. Wk Direktur
 

* R. Administrasi
 

* R.Tamu
 

*R. Kabag
 

*R. Rapat
 

*R. Keamanan
 

* Gudang 

* Lavatory : Pria
 

Wanita
 

* Sirkulasi 20 % , 

c. Kelompok ruang service. 

:{< R. Sewa 

* R. PPPK
 

:{< Musholla
 

*Kios souvenir
 

:{< Keamanan
 

* R. Bilas 

* R. Kamar ganti 

* Lavatory 

. 

. 

. 

. 

. 

Totalluas . 

. 

. 

. 

. 

.. 

.. 

. 

. 

. 

. 

. 

.. 

Luas total .. 

.. 

.. 

.. 

. 

. 

.. 

.. 

. 

2500 m
 

10,8 m2
 

21,6 m2
 

27,6 m2
 

272.6 m 2 

20846 m2 

236 m 
234 m


23 m2
 

2
252 m

2
18 m


38,9 m2
 

2
240 m 

227 m 
224 m
 

27,6 m2
 

27,6 m2
 

149,6 m2
 

897,7 m2
 

2240 m 
212 m
 

12,5 m2
 

2
240 m
 

12 m2
 

24,5 m2
 

218 m

27,4 m2 
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• Pangkalan kapal . 

* Sirkulasi 20 % . 

Luas total . 

d. Kelompok ruang penunjang. 

* Bengkel dan pemeliharaan .. 

• Garasi kapal . 

* Ruang pompa bensin . 

• R. Elektrikal dan mekanikal . 

• Lavatory ~.:.~~~~.::::::::::::: 

d. Kelompok ruang rekreasi. 

- Ruang rekreasi terbuka. 

• R. Pandang (panggung di atas air) 

• R. Refreshment dan Relaksasi 

- Ruang rekreasi tertutup. 

• Hall 

• R~sepsionis
 

*Restoran
 

• Cafetaria 

• R. Serbaguna 

• R. Operator 

• Motel 

• Lavatory 

. 

. 

. 

. 

. 

.. 

. 

. 

. 

. 

479 m2 

165,1 m2 

1230,5 m2 

120 m2 

110 m2 

16 m 2 

24 m2 

27,4 m2 

297,4 m2 

2816 m
22000 m

2144 m
224 m

599,9 m2 

108,5 m 2 

360
 

12
 

576
 

2m
., 

m~ 

2m

83,2 m2 

Luas total .. 4713,6 m2 

Totalluas kebutuhan lahan untuk zona fasilitas kegiatan Marina sebagai rekreasi 

alam pantai di Taman Ade Irma Suryani Nasution adalah = 27985,2 m2 
• 
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5.3.2. Penampilan Bentuk. 

Penampilan bentuk bangunan dirancang dengan menggunakan konsep . 

pendekatan bentuk alam pantai : 

- Keselarasan fisik bangunan dengan alam dicapai dengan menonjolkan potensi visual 

alam sekitar, yaitu dengan pedekatan : 

a. Posisilbentuk matabari. 

~ 

:::::::=======~ 
I, \,o • ~t~
\ ',,- --' / " ~ 
\" '

--•... -,. ~ 
~ -=- -~-. 

.. 
b. Gelombang ombak dan angin.
 

Di visualisasikan dengan pengulangan bentuk.
 

c. Kontur tanab.
 

Dengan permainan tinggi-rendahnya luasan lantai kegiatan
 

'~ 
~.~ 

d. Vegetasi. 

Dengan memberikan suatu bentuk tertentu yang dapat menjadikan ciri daTi area I
'Ii

rekreasi tersebut. (Landmark). 

.Fasilitas Rekreasi Marina di Taman Ade Irma Suryani Nasution Cirebon 
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- Mendukung keselarasan lingkungan, dalam arti memputiyai nilai tersendiri, tanpa 

meninggalkan keharmonisan dengan lingkungan. 

- Aspek fungsional, mendukung ruang lain. 

- Karakter rekreatifdicapai dengan bentuk-bentuk yang dinamis dan organis. 

5.3.3. Gubahan Massa. 

- Pengelompokkan massa didasarkanatas karakter dan macam kegiatan yang diwadahi 

masing-masing ruang. 

-	 Perletakan massa bangunan dipengaruhiol.eh· fungsi kegiatan yang ada dalam 

bangunan tersebut dengan ruang luar. 

f- ....... 
~ 

t\\\ 

Keterangan :
 
L Zona Rekreasi Primer
 
2. Zona Rekreasi Sel.:under 
3. Zona Service 

. 4. Zona Rekreasi SekunderlMotel 
5. Parkir Kendaraan 
6. Zona Penunjang 
7. ZonaPengelola . 
8: Ticket Box 

---0-+=-0
 
I 

. I 

~ 
I 
I 

5.3.4. Tata Hubungan Ruang.	 r. 

Hubungan ruang berdasarkan sifat kegiatannya' dibagi menjadi 6 zona, yaitu : 

*Zona umum. *Zona rekreasi Sekurider 

* Zona pengelola *Zona penunjang 

* Zona rekreasi primer *Zona service 

Konsep dasar tata hubungan ruang adalah : 

- Plaza sebagai area penerima utama terletak dibagian depan. 

- Kelompok ruang rekreasi primer diletakan pada daerah yang mempunyai' privacy 

tinggi, maksimal dalain pemanfaatan view yang berada di atas perairan laut.. 

- Kelompok ruang pengelola mempunyai fungsi sebagai koordinasi dari keseluruhan 

kelompok ruang lainnya. 
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- Kelompok service menyesuaikan dengan aktifitas kegiatan dan kebutuhan. 

- Kelompok ruang penunjang berada terpisah, karena bukan area rekreasi. 

5.3.5. Organisasi Ruang. 

Atraksi Rekreasi Pantai 

Pelayanan Umum : 
- Restoran • Cafetaria 
- R. Bilas - R. Pengawas---- • R. Shower - Lavatory -
• Panggung terbuka 

I~~ 
", ....... . ~";''''!:!'''''' .···r· ............. ;:----.. "or '"
 -"'"" 

~ 
'.~'ll.W· ~~t~,~_w : ,.~~~ 

~. t..t 

Pelayanan Umuni : 
-R Sewa 
Service: 

- Restoran 

- R Bilas - R. Hiburan 
• R. Rapatlseminar- R PPPK 

~~~~ • Cafetaria 
- R Tunggu 
- Musholla 

- Motel 
- Resepsionis 

- Lavatory 
• R. Keamanan 

- Lavatory 
- Pangkalan Kapal 
- Kios Souvenir. Iili 

Parkir 
Kendaraan--~~ 

B. 
~

•Pengelola: 
- R..Pimpman 

- R. PegawaiI Plj I - R. Pembekalan 
• R. Wk. DireI.11.1r'.

I 

I 

~ 

• 

- R. KlllJllg. 
- Gudang 

~.~"I.%~"I.~\"'~~ - Lavatory 

~ I 
~. 

.. 

IU Parkir Kendaraan I 
n Pengunjung 

I Parkir Kendaraan II Pengelola 
~ 

I J . 

Ticket Box: 
- R. Infonnasi. 
- R. Jaga 

Keterangan : )' 

Pengelola :_ 

•••••. ;,;,; .. ';;Z;; 

Penunjang: 
- Bengkel 
- Pemeliharaan 
• Garasi 
- Mekanikal & 
Elektrikal 

- Lavatory 
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5.3.6. Sistim Struktur. 

5.3.6.1. Super Struktur.
 

- Sistim struktur berupa rangka beton dan rangka baja.
 

- Bahan struktur berupa beton bertulang dan baja profil.
 

- Dinding bangunan berupa batu bata dengan plesteran.
 

- Lantai Bangunan berupa plat beton.
 

- Struktur atap berupa struktur rangka dan genting.
 

5.3.6.2. Sub Struktur. 

a. Bangunan Sekunder. 

- Dengan kondisi tanah yang ada, pemilihan bahan untuk konstruksi sub struktur yang 

cocok dipilih pondasi footplat, karena lebih efisien dan mudah dikeIjakan. 

b. Bangunan Primer. 

Bangunan primer adalah bangunan rekreasi alam pantai yang terletak diatas 

perairan. Konstruksi untuk sub struktur ini digunakan struktur tiang pancang, dengan 

alasan tumpuan jepit, karena harus tertanam kedalam laut dan dapat menahan beban 

vertikal dan beban horisontal yang terjadi, juga pencapaian ke tanah keras lebih 

tinggi jaraknya . 

5.4. KONSF.P ENVIRONMENTAL. 

5.4.1. Pencahayaan. 

Secara keseluruhan pencahayaan ruang menggunakan dua swnber cahaya yang 
, 

disesuaikan dengan \vaktu kegintan dan penggunaallya, yaitu : 

a. Pencahayaan alami. 

* Waktu penyinaran terbatas pada siang hari (antarajam 06.00-18.00)
 

J/l Pengaruh cuaca.
 

'" Sistim arahjatuhnya sinar,
 

'" Menghindari sinar jatuh langsung pada mata, karena dapat menimbulkan sHau.
 

Siatim pengendaliannya adalah :
 

• Penggunaan pohon sebagai isolasi sinar matahari.
 

• Orientasi bangunan.
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• Jarak antar massa. 

b. Pencahayaan buatan. 

Sistim ini digunakan pada waktu malam hari atau pada waktu pencahayaan alam 

tidak dapat berfungsi karena pengaruh cuaca. 

5.4.2. Penghawaan. 

Dipakai penghawaan alami. Penghawaan alami yang berhasil dalam sirkulasi 

bangunan adalah penghawaan yang dapat memberikan suasana segar dan nyaman dalam 

ruangan yang ada. Untuk ruang pimpinan dan ruang seminar menggunakan sistim 

penghawaan buatan berupa AC unit dan. AC sentral. 

5.4.3. Pengontrolan Suara. 

• Pcnyelesaian batas antara area kegiatan rekreasi dengan area non rekreasi sebagai 

sumber suara. 

• Menjauhkan ruang-ruang yang membutuhkan ketenangan dari sumber-sumber yang 

menimbulkan kebisingan. 

• Pemakaian barier dengan elemen-elemen alam pohon dan alam lainnya. 

5.4.4. Landscape. 

Penataan landscape terbentuk oleh ruang-ruang terbuka, yaitu menggunakan 

pendekatan alami yang dikombinasikan dengan sistim teknologi. Sistimatika penataan 

lanscape adalah : 

a. Penataan Tanaman. 

Dalam penataan dan perletakan jenis tanaman perlu diperhatikan pada segi : 

- Kebutuhan 

- Kecocokan 

- Penampilan pada semua musim 
, 

Penataan tanaman ditekankan pada kualitas jenis tanaman bukan pada kuantitas 

tanaman. Hal ini dimaksudkan perletakan dan penataan tanaman yang direncanakan 

tidak mengganggu terhadap pemandangan (view) yang ada, karena satu tanaman 

Fasilitos Rekreosi Marina di Ta11UlJl Ade IrllUl Suryani Nasution Cirebon 
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AL 01 DALAM SATU 
RANQKAIAN MENJADI 

yang diseleksi dengan baik, ditempatkan dengan baik Iebih efektif daripada 100
 

tanaman yang d.i tanamjarang-jarang dan bertebaran8
.
 

Penataan dan penggunaan jenis tanaman yang sesuai dengan fungsinya dapat dilihat
 

pada tabel 4.1. halamam 56.
 

Untuk penataan jenis tanaman di sepanjang pedestrian Galan setapak), 

perletakan tanaman menggunakan jenis jenis pepohonan perdu,. dengan ketinggian 

maksimum ± 120 em. Hal ini dimaksudkan agar tanaman perdu tersebut tidak 

menghalangi pemandangan pengunjung terhadap taman, fasilitas yang ada ataupun 

pemandangan terhadap Marina itu sendiri. Pemisahan antara tanaman dengan fisik 

diberi batas yang baik dan bentuk yang menyenangkan dan indah dimana pingginiya 

diperkeras (disemen), diberi penahan atau garis pemotong.9 

Untuk tanaman di sepanjang jalan dan tepian gertak, penggunaan jenis tanaman 

dengan ketinggian antara ± 8-12 m. Jenis tanaman yang dipakai adalah jenis palem

paleman,. termasuk palem raja sebagai peneduh, dimana jarak tanam antara palem 

satu dengan palem lainnya minimal berjarak 15 m. Hal ini dimaksud.kan agar 

suasana yang ada bisa meneerminkan suasana pantai, serta tidak mengganggu dan 

menghalangi pemandangan terhadap Marina dan obyek rekreasi pantai. 

Untuk tanaman yang terletak di ruang terbuka dan taman terbuka, tanaman yang 

digunakan adalah jenis rumput-rumputan, dimana rumput yang dipakai adalah 

rumput Bali, karena tahan terhadap panas sinar matahari. 

TANAMAN INDIVIDU
AL 01 DALAM SATU 
RANQKAIAN MENJADI 
PERDU 

,. 

PENQQUNAANDALAM BUKAAN _ 
TANAMAN INDIVIDU

PERDU ..
 
8. Simonds, lO. LondscapeArchitectul'e, Me. Graw Hill, New York, 1983, halaman 131. 
9. ibid. 
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Gambar 6-71 Ukuran dan bentuk tipikal dari berbagai pohon. ~ 

b. Papan Tanda Petunjuk. 

~ ! jjW!NPM1LL. ...ea.&..M. ~ 

- ~'2~. I ~::i.-~' 
s-~-.-.o· S_IO'1~ C.-20' 

Sebuah sistim infonnasi yang superior di desain sebagai sebuah "keluarga" 

tanda yang di koordinasikan dan saling melengkapi lokasi-Iokasi, bentuk-bentuk, 

ukuran-ukuran, bahan material dan grafik. 1O 

Papan tanda petunjuk lokasi meliputi : 

- Tanda jalan 

- Tanda Lokasi 

- Identifikasi tempat i 

- Petunjukjalan setapak 

Papan tanda petunjuk lokasi diletakan secara konsisten pada setiap 

persimpangan/perempatan jalan atau jalan setapak (pedestrian),dimana beberapa 

bagian perletakan dan bentuknya dikombinasikan dengan tianglpapan penerangan 

atau lampu jalan. Hal ini dilakukan untuk menambah daya tarik dan estetika bentuk. 

Untuk pedestrian (jalan setapak) perletakan papan tanda petunjuk ditempatkan pada 

jarak ± 50 m. dari pusat persimpangan. Sedangkan untuk papan tanda petunjuk 

pada tepi jalan ditempatkan pada jarak ± 75 m. dari pusat persimpangan. 

10 .ibid. 
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c. Sirkulasi, Pencapaian dan Parkir. 

Penentuan jenis sirkulasi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu : sirkulasi untuk. 

kendaraan. sirkulasi untuk pejalan kaki (pedestrian) dan sirkulasi yang berupa ruang 

aktifitas kegiatan. 

Untuk sirkulasi kendaraan, perkerasan jalan menggunakan aspal, dengan lebar 

perkerasan jalan 8 m. yang diikuti oleh jalur sirkulasi pejalan kaki (pedestrian) yang 

menggunakan paving blok dengan lebar 2 m. pada kanan-kiri jalan. Jalur sirkulasi 

kendaraan pada bagian tertentu bisa mencapai batas antara perairan dan daratan. 

Hal ini untuk menunjang pengunjunglpenyewa agar dapat menikrnati pemandangan 

langsung ke Marina ataupun untuk memudahkan bagi mereka yang membawa kereta 

derek kapaVperahu motor. 

FllSilitllS RekrellSi Marina di Taman Ade Irma Suryani Nasution C/I'ebon 



94
 

Perletakan saluran air hujan ditempatkan pada sisi kanan-kiri jalan yang 

dihubungkan menuju riol kota. 

Sirkulasi pejalan kaki (pedestrian dan trotoar) merupakan ruang penghubung 

antara fasilitas parkir-bangunan kegiatan, bangunan kegiatan-ruang terbuka, 

bangunan kegiatan-bangunan kegiatan dan bangunan kegiatan atau ruang terbuka 

dengan Marina. Penggunaan bahan untuk pejalan kaki (pedestrian) menggunakan 

paving blok yang diolah dengan permainan bentuk dan wama dengan lebar 2 m, 

dimana pada sisi kanan dan kiriya ditempatkan saluran air hujan (got) yang terbuat 

dari batu-bata. 

Tempat-tempat istirahat (kursi taman) diletakan di luar jalur pedestrian, 

sehingga akan menyenangkan dan membantu pejalan kaki, terutama para cacat fisiko 
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Untuk sirkulasi yang berupa ruang kegiatan, sirkulasi disini selain berfungsi 

sebagai penghubung antara satu fasilitas kegiatan dengan fasilitas kegiatan lainnya, 

juga berfungsi sebagai tempat aktifitas kegiatan, yang merupakanjalur gertak. Bahan 

perkerasan yang dipakai adalah semen beton dengan lebar 4 m. 
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Pada beberapa tempat jalur pedestrian dan ruang aktifitas kegiatan disediakan 

kantung-kantung tempat duduk (shelter/gazebo) yang selain berfungsi sebagai tempat 

istirahat juga berfungsi sebagai tempat untuk menikmati pemandangan. 

Pohon-pohon dengan mahkota tinggi 
dengan batang-batang, cabang dan Tempat terbuka diperluas dengan 
daun-daunan yang lebih herat. Cahaya, daun-daunan yang berkanopi 

udara. 

jpn~ .
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l1iP . ~~~ ~ . . .Dc=J . 
Peneapaian menuju dermaga kapal ataupun pada panggung area pandang 

terbuka di parairan pantai menggunakan gertak-gertak yang terbuat dari tiang-tiang 

beton dan alasnya menggunakan papan kayu yang ditata dengan lebar 1,5 m, 2,5 m, 

dan 3 m. Penataan dan perletakan parkir kendaraan ditempatkan pada dua lokasi, 

parkir kendaraan yang terletak dekat pintu gerbang (bis, mobil dan motor) dan parkir 

kendaraan yang terletak 6 m. dari batas perairan (mobil dan motor). Penataan dan 

perletakan parkir kendaraan dimaksudkan agar pengunjung dapat menikmati 

pemandangan Marina seeara langsung dari dalam kendaraan ataupun untuk 

memudahkan kedaraan yang membawa kereta derek kapal/perahu. Perletakan parkir 

kendaraan menggunakan sudut kemiringan 45° menggunakan garis pembatas dengan 

lebar 10 em. 
eo' ~..,~I Pada penanaman masal, diutamakan 

point-point dengan tanaman yang< dominan dan rendah dibuat teluk 
yang mundur. 
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Penggunaan sudut 45° pada tempat 
parkir akan memudahkan dalam 
pengaturan kendaraan. 
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d. Perlengkapan Jalan. 

• Penerangan Lampu Jalan. 

Penerangan luar ruangan mempunyai maksud untuk menerangi dan memberikan 

keamanan dari bahaya terhadap pengunjung. Perletakan dan penataan penerangan 

lampu ditempatkan pada ruang-ruang sirkulasi pejalan kaki yang padat, tempat

tempat yang membahayakan seperti tangga atau ramp dan persimpangan, sehingga 

orang yang beIjalan di malam hari dapat merasa aman dari gangguan dan bahaya. 

Perletakan dan penggunaan jenis penerangan lampu disesuaikan dengan kondisi 

dan situasi yang ada, dimanajenisnya dan bentuknya dibagi menjadi 3, yaitu : 

- Jenis perletakan penerangan Iampu rendah. 

Perletakan penerangan lampu dengan ketinggian rendah (dibawah batas pandang 

manusia) dimaksudkan selain sebagai daya tarik dan estetika, juga untuk 

mengarahkan pengunjung dari tempat-tempat berbahaya, seperti perubahan tanah 

yang tiba-tiba, ataupun kemiringan. Penggunaan penerangan lampu rendah 

berfungsi untuk menerangi suatu daerah, sehingga suatu benda atau seseorang 

dapat terlihat langsung, sehingga terlihat sebagai silhuet. 

- Jenis perletakan penerangan lampu sejajar (tengah). 

Perletakan penerangan lampu kurang lebih sejajar dengan tinggi manusia di 

tempatkan sepanjang jalur sirkulasi manusia Galan setapak/pedestrian), daerah 

parkir dan daerah gertak, yang berguna untuk penerangan daerah Iingkungan 

sekitamya. 
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- Jenis perletakan penerangan lampu diatas. 

Perletakan penerangan lampu di atas di tempatkan pada sepanjang jalan 

kendaraan bermotor dan trotoar. Perletakan penerangan lampu diatas akan 

memberikan penghematan dan distribusi penerangan yang lebih baik dan lebih 

luas. 
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• Kursi Taman. 

Perencanaan dan rancangan kursi taman dan bangku yang diusulkan 

diperlihatkan pada gambar dibawah, dimana 'pada beberapa tempat menggunakan 

gazebo/ shelter. 
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*Undak-Undakffangga dan Ramp. 

Umiak atau tangga taman menggunakan bahan alami dari batu-batuan yang 

diiringi oleh ramp disampingnya. Rancangan tangga dan ramp digambarkan seperti 

dibawah ini. 
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PERMUKAAN SELESAI 
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* Sclupture/patung. 

Perletakan sclupture ditempatkan di t.engah-tengah air mancur pada plaza, yang 

merupakan ruang terbuka. Penggunaan bahan sclupture adalah alumunium. 
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5.4.5. Keamanan. 

Keamanan pada lingkungan Marina dan Taman Ade Inna dalam lingkup yang 

lebih luas dengan lingkungan sekitamya, baik dari faktor manusia, binatang ataupun 

kejahatan, maka lingkungan komplek Taman Ade Irma di buat bentuk lingkungan 

tertutup, dengan pengendalian : 

• Rekreasi Marina sebagai penunjang kegiatan pengunjung Taman Ade Irma. 

• Penggunaan pagar keliling dengan menggunakan tembok ataupun tumbuhan. 

Keamanan terhadap bahaya kebakaran. 

* Pencegahan meliputi perlindungan terhadap ba,ngunan dan manusia. 

* Pencegahan langsung adalah dari komponen bangunan itu sendiri. 

* Peralatan yang digunakan : fire hidrant dan fire extinguiser. 

5.4.6. Utilitas. 

a. Air. 

* Kebutuhan air bersih dilayani dari pipa distribusi air dari PAM. 

* Sistim buangan kotoran cair dan padat dengan sistim septic tank dan peresapan. 

* Sistim pengaliran air hujan, pengaliran memanfaatkan kontur tanah, yaitu langsung 

dibuang ke laut. 

b. Listrik. 

Untuk memenuhi kebutuhan listrik, digunakan listrik dari PLN yang sudah terpasang 

di kawasan Taman Ade Inna dan generator untuk cadangan apabila saluran listrik 

dari PLN mengalami gangguan. 

c. Sampah. 

Untuk menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan alamiah terhadap sampah, 

disediakan tempat-tempat sampah pada tempat yang strategis, untuk kemudian 

diangkut oleh petugas pemeliharaan komplek Taman Ade Irma. 
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