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PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DI SUNGAI KAPUAS  

KOTA PONTIANAK 

 

Abstrak 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki 

Provinsi “ Seribu Sungai” julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang 

mempunyai ratusan sungai besar dan sungai kecil yang diantaranya dapat dan 

sering dilayari. Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat 

memiliki potensi sumberdaya air yang sangat besar karena dialiri oleh Sungai 

Kapuas. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia yaitu 1.086 

Km dan juga daerah aliran sungai memiliki luas catchment 98.249 Km2 , dimana 

terdapat 33 sungai induk dan 11 cabang. Sungai Kapuas ini memiliki nilai dan 

fungsi strategis bagi masyarakatnya serta mempunyai peran yang sangat besar 

dalam era pembangunan di daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan 

mengembangkan potensi objek wisata Sungai Kapuas ini sehingga menarik bagi 

wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dengan ramainya kunjungan 

wisatawan tersebut akan membawa dampak positif bagi masyarakat yaitu rumah 

makan akan ramai dan souvenir akan laris. Disamping potensi yang ada, Sungai 

Kapuas memiliki keterkaitan terhadap objek wisata/paket wisata yang ada di kota 

Pontianak dan cukup terkenal antara lain Tugu Khatulistiwa (skala internasional), 

Kraton Khadariyah, Masjid Jam'i Sultan dan makam Batu Layang, semuanya 

terletak di daerah tepian sungai yang dapat dikunjungi dengan angkutan Sungai 

river cruiser. Berdasarkan keterangan yang sudah dijelaskan di atas maka penulis 

mengambil judul Pengembangan Kawasan Wisata di Sungai Kapuas Kota 

Pontianak. Pengembangan Kawasan Wisata ini bertujuan agar lingkungan sekitar 

bantaran sungai akan nampak lebih indah apabila tidak ada sampah-sampah dan 

kotoran disekitar sungai jadi bisa dilakukan dengan pengerukan sungai untuk 

mengangkat sampah-sampah yang ada. 

Kata Kunci : Potensi, Sungai Kapuas, Pengembangan obyek wisata 

 

Abstract 

 

The West Borneo Province is one of the regions that can be dubbed the "Thousand 

River" Province. This nickname is in line with the geographical conditions which 

have hundreds of large rivers and small rivers which among them can and are 

often navigable. The city of Pontianak as the capital of the Province of West 

Kalimantan has a very large potential of water resources because it is drained by 

the Kapuas River. The Kapuas River is the longest river in Indonesia, which is 

1,086 Km and also the watershed has a catchment area of 98,249 Km2, where 

there are 33 main rivers and 11 branches. The Kapuas River has strategic values 

and functions for its people and has a very large role in the era of development in 

the area of West Kalimantan Province. By developing the potential of the Kapuas 
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River tourist attraction so that it is attractive to both local and foreign tourists. 

With the crowds of tourist visits will have a positive impact on the community, 

namely restaurants will be crowded and souvenirs will be in demand. Besides the 

potential, the Kapuas River has a connection to the tourist objects / tour packages 

in Pontianak and is quite well known, including the Equator Monument 

(international scale), Kraton Khadariyah, Jam'i Sultan Mosque and Batu Layang 

tomb, all located on the edge of the rivers that can be visited by the river River 

cruiser. Based on the information described above, the author takes the title 

Development of Tourism Areas on the Kapuas River in the City of Pontianak. The 

tourism area development aims to make the environment around the river banks 

look more beautiful if there is no garbage and dirt around the river so it can be 

done by dredging the river to remove the existing garbage. 

Keywords : Potential, Kapuas River, Tourism development. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Umum 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki 

Provinsi “ Seribu Sungai” julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang 

mempunyai ratusan sungai besar dan sungai kecil yang diantaranya dapat dan 

sering dilayari. Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat 

memiliki potensi sumberdaya air yang sangat besar karena dialiri oleh Sungai 

Kapuas. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia yaitu 1.086 

Km dan juga daerah aliran sungai memiliki luas catchment 98.249 Km2 , dimana 

terdapat 33 sungai induk dan 11 cabang. Sungai Kapuas ini memiliki nilai dan 

fungsi strategis bagi masyarakatnya serta mempunyai peran yang sangat besar 

dalam era pembangunan di daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

Kota akan selalu mengalami perkembangan baik secara fisik maupun non fisik. 

Perkembangan kota merupakan konsekuensi logis dari proses "urbaniasi” dalam 

arti yang sangat luas. Pertambahan penduduk kota di satu sisi, serta peningkatan 

jumlah fasilitas fisik kota merupakan suatu faktor yang mendorong perkembangan 

kota semakin pesat. Tuntutan akan pemenuhan fasilitas kota serta adanya 

"keterbatasan” lahan di perkotaan, menyebabkan pemanfaatan ruang kota 

mengalami dilema dalam pengendaliaannya. Alih fungsi ruang kota dan semakin 

tidak terkendalinya pemanfaatan kawasan-kawasan yang "tidak” terawasi seperti 
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Kawasan Tepi Air Sungai (KTAS) atau yang lebih umum dengan istilah bantaran 

/ stren sungai (wilayah sepadan tepi air sungai), merupakan salah satu masalah 

dihadapi oleh kota yang memiliki daerah aliran sungai. 

Sungai Kapuas ini memiliki nilai dan fungsi strategis bagi masyarakatnya serta 

mempunyai peran yang sangat besar dalam era pembangunan di daerah Provinsi 

Kalimantan Barat. Dengan mengembangkan potensi objek wisata Sungai Kapuas 

ini sehingga menarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dengan 

ramainya kunjungan wisatawan tersebut akan membawa dampak positif bagi 

masyarakat yaitu rumah makan akan ramai dan souvenir akan laris. Disamping 

potensi yang ada, Sungai Kapuas memiliki keterkaitan terhadap objek 

wisata/paket wisata yang ada di kota Pontianak dan cukup terkenal antara lain 

Tugu Khatulistiwa (skala internasional), Kraton Khadariyah, Masjid Jam'i Sultan 

dan makam Batu Layang, semuanya terletak di daerah tepian sungai yang dapat 

dikunjungi dengan angkutan Sungai river cruiser. 

1.2. Permasalahan 

1.  Bagaimana penataan kawasan wisata di Bantaran Sungai Kapuas Kota 

Pontianak menggunakan konsep arsitektur tepian air? 

2. Bagaimana perancangan tapak dan fasilitas edukasi dan rekreasi pada 

bentuk dan suasananya dengan memanfaatkan elemen air dalam 

menciptakan estetika visual yang khas di Bantaran Sungai Kapuas Kota 

Pontianak? 

2. METODE  

Metode Penelitian yang digunakan dalam laporan ini antara lain: 

2.1. Metode Studi Literatur 

Digunakan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai buku sebagai acuan 

dan untuk perkembangan. Mendapatkan data sekunder dokumen perencanaan 

sebagai acuan penyusunan laporan. 
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2.2.  Metode Survey Lapangan 

Metode dengan mengamati dan meneliti atau mengukur kondisi secara nyata 

dilapangan saat ini. Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya akan di analisa 

yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan atau gagasan dalam dasar-dasar 

perancangan Kawasan Wisata di Sungai Kapuas Kota Pontianak. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Lokasi Site 

Kota Pontianak Merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini dikenal 

dengan nama Kuntien oleh etnis Tionghoa di Pontianak dan identik sebagai Kota 

Khatulistiwa karena dilalui garis lintang nol derajat bumi. Kota Pontianak 

memiliki Luas Wilayah Sebesar 107,82 KM² dengan Jumlah Populasi pada Tahun 

2017 Sebesar 655,857 Jiwa. Ada Banyak Suku Bangsa yang mendiami Kota 

Pontianak, seperti Tionghoa, Melayu, Bugis, Jawa, Madura, Dayak, dll. serta 

terdapat beberapa Agama yang dianut Masyarakat di wilayah Kota Pontianak, 

seperti Agama Islam, Buddha, Kristen Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu. 

 

Gambar 1. Lokasi site 

Sumber: Google.com, 2019 

Wilayah  Kelurahan Dalam Bugis merupakan suatu wilayah yang termasuk dalam 

wilayah Kecamatan Pontianak Timur yang mempunyai luas wilayah  198 Ha. 

Kelurahan yang tidak begitu luas yang umumnya lebih dikenal dengan sebutan 

Kampung Dalam Bugis. Kampung Dalam Bugis mempunyai batas-batas sebagai 

berikut: 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Hilir. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Saigon. 

c.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tambelan Sampit. 

d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kapuas Kecil. 

Kelurahan Kampung Dalam Bugis dengan posisi ketinggian dari permukaan laut 

0,85-2,00 m, curahan hujan yang biasa terjadi dimulai pada bulan November dan 

Desember dengan curahan hujan kurang lebih 1.500 -2000 mm/th. Suhu dataran 

rendah yang merupakan topografi daerah ini berkisar antara suhu rata-rata 22 Co-

34 Co. Jarak Kecamatan Pontianak Timur dengan Wilayah Kelurahan Dalam 

Bugis tidak begitu jauh hanya sekitar 2 km, sedangkan menuju ke pusat kota 

Pontianak sekitar 3 km dari Kelurahan Dalam Bugis. 

Wilayah Kelurahan Dalam Bugis  yang merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian 0,85-2,00 m dari permukaan laut. Banyaknya Pendududk membangun 

rumah-rumah tempat tinggal yang berada di tepian Sungai Kapuas. Antara rumah 

penduduk yang ada cukup padat dan berhimpitan terutama di wilayah yang 

disebut dengan Kampung Beting dengan rumah- rumah yang cukup 

sederhana,  masyarakat yang mendiami wilayah ini dengan pasilitas yang 

sederhana. Kebersihan dan lingkungan yang asri menjadikan wilayah ini sebagai 

salah satu daerah Tujuan wisata. 

 

Gambar 2. Lokasi Site 

Sumber : https://www.google.com/maps 
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3.2.  Kondisi Lokasi Site 

Lokasi saat ini merupakan kawasan wisata di sungai kapuas yang masih dalam 

tahap pengembangan. Fasilitas pencapaian sudah lengkap yang meliputi jalur 

darat (jembatan) dan jalur air (Kapal dan perahu). Meski demikian, dampak 

positif pengembangan wisata budaya di sungai Kapuas belum menyentuh 

perbaikan kesejahteraan warga sekitarnya. Dalam rangka mengenalkan pada 

seluruh masyarakat tentang adanya wisata budaya di sungai Kapuas serta 

meningkatkan kesejahteraan warga sekitarnya, perlu strategi baru pengembangan 

kawasan wisata di sungai Kapuas. 

Lokasi dalam pengembangan WFC pada bantaran sungai Kapuas yang berada di 

Kelurahan Dalam Bugis di bagian Pontianak Timur dengan luas lahan 6 Ha. 

Pengembangan kawasan wisata tersebut akan diberikan pengembangan lebih 

lanjut demi meningkatkan fungsi dan kualitas ruang-ruang WFC. Menurut info 

dari BAPPEDA permukiman yang berada di sekitar site akan di relokasikan di 

karenakan tempat tersebut masih dalam lahan pariwisata dan budaya. Ekspansi 

wilayah WFC bertujuan untuk memanfaatkan ruang di tepi sungai sebagai ruang 

yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik serta penambahan instalasi dan 

fasilitas penunjang untuk area WFC. 
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Gambar 3. Kondisi Eksisting Lokasi 

Sumber : https://www.google.com/maps 

Lokasi Pengembangan kawasan wisata di sungai Kapuas ini berada di Kelurahan 

Dalam Bugis yang bersinggungan dengan Jl.Tanjung raya 1 dan Jl.Tritura. 

Keterangan yang berada pada pengembangan kawasan wisata di sungai Kapuas 

meliputi: 

1) Angkutan wisata di sungai Kapuas. 

2) Permukiman di Kelurahan Dalam Bugis. 

3) Permukiman rumah-rumah yang saling berhadapan. 

4) Waterfront city yang berada pada bantaran sungai Kapuas di Kel. Dalam 

Bugis. 

Analisa kondisi sungai Kapuas menggunakan analisa SWOT. SWOT adalah 

metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman 

(threats). 

a) Kekuatan (strengths), yang terdapat pada sungai Kapuas adalah: 

- Memiliki akses yang mudah untuk mencapai obyek kawasan. 

- Budaya kearifan lokal yang masih terjaga dengan baik. 

https://www.google.com/maps
https://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_strategis
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- Masyarakat mendukung perkembangan wisata di tepian sungai 

Kapuas. 

b) Kelemahan (weaknesses), yang terdapat pada sungai Kapuas adalah: 

- Di bagian sungai tertentu masih kurang bersih(terdapat sampah) 

- Arus sungai Kapuas terkadang tinggi/deras 

c) Peluang (opportunities), yang terdapat pada sungai Kapuas adalah: 

- Akses yang mudah,mampu membantu wisatawan untuk dengan mudah 

menemukan lokasi wisata. 

- Kearifan budaya yang masih terjaga membantu pariwisatawan untuk 

melihat atraksi yang ada di sana 

- Dukungan dari masyarakat sekitar yang mendukung perkembangan 

wisata di sungai Kapuas agar semakin maju. 

d) Ancaman (threats), yang terdapat pada sungai Kapuas adalah: 

- Terdapat perkampungan kumuh yang membuat sungai Kapuas di 

beberapa titik tercemar limbah 

3.3. Gagasan Perancangan 

Perancangan “ Pengembangan Kawasan Wisata di sungai Kapuas Kota 

Pontianak” akan di desain sebagai kawasan wisata yang berada di pusat kota 

Pontianak dengan memanfaatkan perairan Sungai Kapuas sebagai sarana 

transportasi di air dengan menambahkan unsur sejarah, kebudayaan, kuliner dan 

bangunan – bangunan yang ada di sekitar tapak serta dilengkapi sarana rekreasi di 

tepian Sungai serta sarana edukasi dan rekreasi. 

 

Gambar 4. Gagasan Pengembangan 

Sumber : Konsep penulis, 2019 
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Sarana rekreasi pada pengembangan wisata tepian air di sungai Kapuas berupa 

pasar, foodcourt yang dibuat dekat dengan pasar, dermaga, jembatan penghubung 

kali dan lain sebagainnya. Sarana edukasi pada pengembangan wisata tepian air di 

sungai Kapuas berupa tempat penyulingan air, museum yang di dalamnya 

menjelaskan sejarah Sungai Kapuas yang berkaitan dengan masjid jami’ Keraton 

Kadryah, Istana Kadryah, Rumah Betang Radang dan lain sebagainnya. Fungsi 

dari perencanaan antara lain:  

1) Menyediakan tempat rekreasi dan edukasi tepian air yang berada di pusat 

kota Pontianak.  

2) Menata potensi di sungai kapuas dengan mengaitkan sosial-budaya yang 

berada di lokasi tersebut.  

Sasaran utama adalah masyarakat Pontianak dan sekitarnya untuk datang 

berkunjung atau berwisata di tepian Sungai kapuas yang memiliki keterkaitan 

dengan sejarah perkembangan Kota Pontianak.  

Konsep arsitektur tepian air yang diterapkan pada pembangunan dan penataan 

kawasan atau kota yakni tidak mencemari lingkungan, merusak keanekaragaman 

yang berada di daerah tersebut dan menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk 

generasi penerus. Dari lingkungan yang menerapkan arsitektur tepian air, 

memiliki keterkaitan dampak untuk perekonomian dan sosial masyarakat yakni 

lingkungan yang tidak tercemar menjadikan masyarakat akan lebih kreatif untuk 

menjaga lingkungan disekitarnya, membuat inovasi seperti pemanfaatan solar 

panel sebagai energy listrik, memanfaatkan air yang masih bersih untuk 

kebutuhan sehari – hari, dan sebagai pembangkit tenaga air, dan mendaur ulang 

sampah, dalam hal – hal tersebut dapat menghasilkan dan meningkatkan 

perekonomian serta dapat mengirit pengeluaran. Dari ingkungan dan 

perekonomian yang meningkat, dari segi sosial akan tertunjang dengan 

produktivitas yang meningkat, perkembangan barang dan jasa, sosial perkotaan, 

pendidikan relatif lebih tinggi dan memiliki kreativitas dan inovasi yang lebih 

maju.  
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3.4.  Analisa dan Konsep Makro 

3.4.1. Analisa dan Konsep Pencapaian 

Tujuan dari analisa pencapaian adalah untuk menentukan Main Entrance (ME) 

dan Side Entrance (SE) dengan dasar pertimbangan yaitu kemudahan akses, arus 

kendaraan, potensi jalan dan tingkat keamanan. 

 

Gambar 5. Konsep Pencapaian 

Sumber : Penulis, 2019 

Analisa tapak:  

a) Lokasi bersinggungan dengan Jl.Tritura yang merupakan jalan utama 

menuju lokasi tapak. Jalan Tritura menerapkan 2 jalur, sehingga dapat 

dengan mudah mencapai lokasi tapak. 

b) Jl.Tanjung Raya 1 merupakan jalur kedua untuk mencapai ke lokasi 

kawasan wisata yang akan dikembangkan saat ini. 

Konsep: 

Konsep pencapaian tapak direncanakan dengan dua pencapaian, yaitu melalui 

main entrance dan side enterance. Main enterance adalah sirkulasi untuk pejalan 

kaki sedangkan side enterance diperuntukkan bagi kendaraan pengunjung. Dua 

fungsi jalur enterance ini lebih ditujukan untuk memudahkan pencapaian bagi 

pengguna bangunan. Fungsi pada main entrance memiliki karakter tersendiri 

dimana entrance pejalan kaki berupa plasa yang luas.  
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Tempat masuk lokasi tapak dibagi menjadi 2 lokasi yaitu dari Jl. Tritura (berada 

dibagian utara) dan di JL.Tanjung Raya 1 (dekat bagian selatan) dengan membuat 

jalur untuk melintasi sungai yang kecil. Sehingga disediakan area parkir, dan 

pengunjung dapat berjalan kaki melewati jembatan yang berada di atas sungai 

kapuas. 

3.4.2. Analisa dan Konsep View 

 Analisa: 

a) Pada bagian tapak yang memiliki view menarik terdapat di siku tepi 

sungai Kapuas karena bisa langsung bisa menikmati pemandangan sungai 

yang sangar luas. 

b) View kurang menarik berada di sebagian Jalan Tritura dan pemukiman 

warga pada timur tapak.  

Konsep: 

a) Beberapa fasilitas dibuat mengarah ke sungai Kapuas atau pinggiran 

sungai, seperti pedestrian dan taman.  

b) Bangunan-bangunan penunjang dibuat mengarah ke Jl.Tritura dan 

Jl.Tanjung Raya 1 sehingga menarik pengunjung atau orang yang 

melewati tapak tersebut.  

c) Terkait dengan analisa view, orientasi bangunan-bangunan pada tapak 

mengarah ke jalan raya.  
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Gambar 6. Konsep View 

Sumber: Analisis penulis, 2019 

 

3.4.3. Analisa dan Konsep Alur Kawasan Wisata di Sugai Kapuas 

Alur dan track Kawasan Wisata di Sungai Kapuas, di buat sedemikian rupa 

sebagai langkah dan strategi untuk mengontrol jumlah pengunjung, dengan 

memiliki beberapa alternatif program yang di harapakan tidak terjadi penumpukan 

jumlah wisatawan dalam suatu objek atau periode tertentu. 

 

Gambar 7. Jalur track Kawasan Wisata 

Sumber: Dokumen Pribadi 2019 
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3.4.4. Analisa dan Konsep Vegetasi 

Eksistensi keberadaan Kawasan Wisata di Sungai Kapuas erat kaitannya dengan 

keadaan atau kualitas lingkungan yang rindang, asri, sejuk, dan kesan kawasan 

wisata di sungai kapuas dengan adanya berbagai tanaman yang juga berfungsi 

indikasi baik kualitas seperti udara, air, tanah, dll. 

Analisa : 

Sebaran area hijau/ pepohonan/ pengikat O2 kawasan wisata di sungai kapuas 

tidak merata, mayoritas pengikat oksigen hanya berada di luar kawasan wisata 

sungai kapuas, seperti dibantaran kali dan tepi jalan, sehingga untuk menciptakan 

suasana yang asri,sejuk, nyaman, dan memiliki kualitas lingkungan yang baik 

perlu adanya hubungan antara tanaman pengikat O2. 

Konsep: 

Menambah sebaran area hijau dalam kawasan permukiman sebagai upaya 

pengendalian kualitas dan kenyamanan lingkungan. 

 

Gambar 8. Konsep Vegetasi 

Sumber: Analisa penulis, 2019 
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Gambar 9. Konsep Vegetasi 

Sumber: Analisa penulis, 2019 

3.4.5. Analisa dan Konsep Tanggul 

 

Gambar 10. Konsep kontur 

Sumber: Analisa penulis, 2019 

Analisa: 

Seperti diungkapkan oleh Forman dan Gordon (1985), bahwa bantaran sungai 

pada dasarnya merupakan habitat dari vegetasi riparian. Dengan demikian 

menelaah peranan fungsi bantaran sungai, bukan terbatas pada peranan fungsi 

fisiknya, namun demikian peranan fungsi vegetasi riparian juga memberikan 

informasi yang cukup berperan dalam mengungkap peranan fungsi jasa biologis 

dan hidrologisnya. 

Konsep: 
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Gambar 11. Konsep kontur Sungai Kapuas 

Sumber: Analisa penulis, 2019 

a) Pada bangunan – bangunan yang akan dibuat di pinggiran Sungai Kapuas 

di desain untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya banjir atau 

masuknya air ketika Sungai Kapuas meluap sewaktu – waktu, ketinggian 

dari teras masing – masing bangunan ditinggikan 1 meter.  

b) Pada bagian Sungai Kapuas dibuat tanggul miring yang berfungsi sebagai 

pengiring air hujan yang berada di tapak agar air hujan masuk ke dalam 

Sungai Kapuas. 

3.5. Analisa dan Konsep Ruang 

3.5.1. Rekapitulasi Peruangan 

Rekapitulasi total besaran tiap jenis Fasilitas 

  Fasilitas Utama  = 4.302,343 m2 

  Fasilitas Pendukung  = 2.415,847 m2 

Area Parkir   = 9.600 m2 

Sirkulasi 30%   = 4.895,457 m2 

Jadi Total Keseluruhan   = 21.213,647 m2 

Ketentuan umum peraturan daerah Kota Pontianak nomor 2 tahun 2013 zonasi 

pariwisata sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:  
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a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kunjungan, olahraga, rekreasi, 

pertunjukkan, hiburan, komersial, penginapan, pengamatan, pemantauan, 

penjagaan dan pengawasan; 

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan permukiman, 

perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan perkantoran serta 

pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan 

penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;  

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu 

aktivitas wisata dan rekreasi seperti kegiatan industri dan pergudangan;  

d. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:  

1. KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh) persen;  

2. KLB paling tinggi sebesar 4 (empat); dan  

3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen;  

Luas site : 59.500m2 

Luas Total Ruang : 21.213,647  m2 

a. KDB kawasan wisata maksimal 50% (Perda Pontianak) 

Luas Lantai Dasar Bangunan = KDB x Luas site 

     = 50% x 59.500m2 

     = 29,750 m2 

b. KLB     = Kebutuhan ruang / Luas lantai dasar 

                                                    bangunan 

            = 21.213,647  / 29,750m2 

                 = 0,71/1 lantai 
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3.6.   Analisa dan Konsep Bangunan 

3.6.1. Ide Bentuk Bangunan 

 

Gambar 12. Ide Bentuk Bangunan 

Sumber : Penulis, 2019 

 
Gambar 13. Ide Bentuk 3D 

Sumber : Penulis, 2019 
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Gambar 14. Khas ukiran Suku Dayak 

Sumber: Analisa Penulis, 2019 

 

Gambar 15. Lansekap dari konsep ukiran Dayak 

Sumber: Analisa Penulis, 2019 

3.6.2. Analisa dan Konsep Struktur dan Utilitas 

a) Bangunan di darat dan Sungai 

Pondasi yang digunakan untuk bangunan – bangunan yang dirancang 

di darat dan Sungai menggunakan pondasi tiang. Pondasi tiang  

dipilih karena sesuai dengan tanah yang tidak terlalu keras disekitar 

Sungai Kapuas dan dapat meminimalkan terjadinya penurunan 

pondasi yang berakibat dinding retak pada bangunan.  
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Gambar 16.  Pondasi Tiang 

Sumber: http://jumantorocivilengiinering.blogspot.com/2015/03/perencanaan-

pondasi-tiang-pancang.html, diakses pada 26 maret 2019, 14.56 WIB 
 

b) Bangunan di Air 

Pondasi kaison adalah pondasi tipe beton bertulang yang dibuat atau 

dicetak didarat, setelah beton mengeras kemudian peletakkannya 

dilakukan dengan mengapungkan pondasi Kaison tersebut. Ketika 

pembenaman ke dalam air hal yang dilakukan yakni mengisikan, 

pasir, kerikil, beton dan air ke dalamnya. Perhitungan permukaan air 

diperlukan untuk mencegah masuknya air kedalam.  

 

Gambar 17.  Pondasi Kaison 

Sumber : http://www.ilmutekniksipil.com/teknik-pondasi/tipe-tipe-kaison, 

diakses pada 27 maret 2019. 14.05 WIB 

 

http://jumantorocivilengiinering.blogspot.com/2015/03/perencanaan-pondasi-tiang-pancang.html
http://jumantorocivilengiinering.blogspot.com/2015/03/perencanaan-pondasi-tiang-pancang.html
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Gambar 18. Sistem Pengerjaan Pondasi Kaison 

Sumber : http://pagupon.blogspot.co.id/2014/01/pengetahuan-pondasi-

bangunan.html, diakses pada 27 maret 2019, 14.13 WIB 
 

c) Utilitas 

1) Skema air bersih 

Skema air bersih bersumber dari air sumur dan air penyulingan pada 

tapak. Skema air bersih yang berasal dari air sumur yakni sebagai berikut :  

 

Gambar 19. Skema Air Bersih 

Sumber : (Ir. Hartono Poerbo, 1992) 
 

Sedangkan air bersih yang berasal dari penyulingan air pada tapak yang 

berasal dari air Sungai Kapuas akan digunakan untuk menyiram tanaman. 

Skema air bersih yang beraal dari air penyulingan sebagai berikut :  

 

Gambar 20.  Skema Air Penyulingan 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
 

Air Sungai 

Kapuas 
  

Tabung  
Penyulingan   

Bak  
Penampungan    

Di  
distribusikan   

http://pagupon.blogspot.co.id/2014/01/pengetahuan-pondasi-bangunan.html
http://pagupon.blogspot.co.id/2014/01/pengetahuan-pondasi-bangunan.html
http://pagupon.blogspot.co.id/2014/01/pengetahuan-pondasi-bangunan.html


21 

 

 

2) Skema air kotor  

Skema air kotor dari masing – masing bangunan akan dikelola sebagai 

berikut: 

 

Gambar 21. Skema Air Kotor 

Sumber : (Ir. Hartono Poerbo, 1992)  
 

3.6.3. Analisa dan Konsep Penekanan Arsitektur 

Analisa konsep Pengembangan kawasan wisata di sungai Kapuas, konsep yang 

digunakan dalam pengembangan kawasan wisata ini adalah suatu koridor wisata 

yang memberi penekanan gambaran tentang sejarah dan budaya lokal yang 

berorientasi pada keberadaan sungai. secara arsitektural dapat memberi gambaran 

tentang bentuk-bentuk vernakular melayu. 

Disamping nilai histrorisnya, juga dapat keeksotisan bangunan masjid yang dibuat 

oleh sultan Syarif Abdurahman. Bangunan masjid jami’ memiliki dimensi 33 x 27 

Meter. Pada arsitekturnya, bangunan ini menggabungkan arsitektur budaya 

melayu, islam dan eropa. Bangunan ini seluruhnya dibuat menggunakan bahan 

kayu belian atau ulin. 

Waterfront Development adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu 

tepi pantai, sungai ataupun danau. Pengertian “waterfront” dalam Bahasa 

Indonesia secara harafiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan 

dengan air, daerah pelabuhan (Echols, 2003). Waterfront Development juga dapat 

diartikan suatu proses dari hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan 
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fisik dengan air dan bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan yang 

secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan 

pembangunan wajah kota yang terjadi berorientasi  ke arah perairan. Menurut 

direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pedoman Kota Pesisir 

(2006) mengemukakan bahwa Kota Pesisir atau waterfront city merupakan suatu 

kawasan yang terletak berbatasan dengan air dan menghadap ke laut, sungai, 

danau dan sejenisnya. 

Prinsip perancangan waterfront city adalah dasar-dasar penataan kota atau 

kawasan yang memasukan berbagai aspek pertimbangan dan komponen penataan 

untuk mencapai suatu perancangan kota atau kawasan yang baik. Kawasan tepi air 

merupakan lahan atau area yang terletak berbatasan dengan air seperti kota yang 

menghadap ke laut, sungai, danau atau sejenisnya. Bila dihubungkan dengan 

pembangunan kota, kawasan tepi air adalah area yang dibatasi oleh air dari 

komunitasnya yang dalam pengembangannya mampu memasukkan nilai manusia, 

yaitu kebutuhan akan ruang publik dan nilai alami.  

3.6.4. Hasil Rancangan 

Gambar 22. Site Plan 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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Gambar 23. Tampak mata burung 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 24. Tampak Galeri seni 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 25. Tampak Depan Galeri 

Seni Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 26. Tampak Workshop 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 27. Tampak Micro Library 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 28. Tampak Masjid 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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Gambar 29. Tampak Tempat Diskusi 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
Gambar 30. Interior Galeri Seni 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 31. Interior Workshop 

Tenun Sumber : Dokumen pribadi, 

2019 

Gambar 32. Interior Galeri Seni 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

4. PENUTUP

Kesimpulan dari perencanaan dan perancangan Pengembangan Kawasan

Wisata di Sungai Kapuas sebagai pusat  Wisata Edukasi dan Rekreasi Di

Kota Pontianak,Kalimantan Barat adalah wadah yang menampung di

dalamnya sebagai sarana dan prasarana untuk Edukasi dan Rekreasi

tingkat nasional maupun mancanegara.
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