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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

Laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) ini mengambil judul 

Pengembangan Kawasan Wisata di Sungai Kapuas Kota Pontianak. Setiap kata 

yang digunakan judul SKPA memiliki definisi sebagai berikut: 

Pengembangan :Proses, cara, perbuatan mengembangkan.(KBBI, 

 2018)  

Kawasan  :Daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti 

 tempat tinggal, pertokoan, dan industri. 

Wisata  :Bepergian bersama-sama (untuk memperluas  

                                   pengetahuan/bersenang-senang).    

Di   :Merupakan kata depan untuk menandai suatu tempat 

(KBBI, 2018) 

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. 

Kota Pontianak       :Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan 

Barat memiliki potensi sumber daya air yang sangat 

besar karena dialiri  oleh Sungai Kapuas. 

Jadi pengertian “Pengembangan Kawasan Wisata di Sungai Kapuas Kota 

Pontianak” merupakan kawasan tepian sungai Kapuas yang dikembangkan menjadi 

tempat wisata yang mewadahi kegiatan rekreasi dan edukasi di tepian Sungai Kapuas 

yang berada di Kota Pontianak dengan pendekatan konsep (waterfront architecture) 



2 
 

 
 

1.2.  Latar Belakang 

 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. 

 

Gambar 1. Peta kawasan Sungai Kapuas 

Sumber: BAPPEDA 2019-2031 

Masalah lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat telah menjadi issu 

pokok lingkungan yang berpengaruh terhadap penciptaan kualitas lingkungan dan pada 

gilirannya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat umumnya, 
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diantaranya kualitas peranan badan air Sungai Kapuas. Menunjukkan adanya 

kecenderungan penurunan kualitas sebagai akibat adanya buangan limbah industri, 

buangan limbah domestik (perumahan), pembukaan lahan, ekstensifikasi perkebunan 

dan hasil akhirnya berupa residu pupuk, pestisida dan lain sebagainya. Hal ini akan 

berakibat menurunnya daya tampung perairan sungai tersebut. Menurunnya daya 

tampung perairan sungai akan berdampak luas terhadap pemanfaatan air sungai, baik 

untuk keperluan perikanan, pertanian, air baku air minum, sarana industri, transportasi, 

rekreasi dan kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal diatas, maka kajian mengenai 

daya tampung perairan Sungai Kapuas sangat diperlukan, sehingga dapat diambil 

manfaat yang lebih besar dalam rangka memelihara kelangsungan fungsi sungai. Selain 

itu kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kualitas air Sungai 

Kapuas. 

   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 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. 

  Kawasan Tepi Air Sungai (KTAS) merupakan suatu kesatuan area/lahan yang 

letaknya berbatasan langsung dengan tepian air sungai, yang masih memiliki pengaruh 

dominan karakteristik lingkungan tepi air baik secara morfologis, maupun ekologis. 

Secara fungsional KTAS sebagai satuan wilayah dan atau bagian wilayah kota 

mempunyai fungsi utama sebagai fungsi ekologis. Kawasan TAS merupakan area 
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konservasi yang diharapkan akan mampu "memfilter” serta melindungi sumber daya 

air sungai. Pada kenyataannya fungsi ekologis KTAS saat ini sudah mulai hilang 

karena pemanfaatan KTAS semata-mata hanya diperuntukan bagi fungsi-fungsi 

hunian, perdagangan, tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan kelestarian 

lingkungan. Hal ini berimplikasi pada kecenderungan penurunan kualitas visual dan 

kualitas ekologi lingkungan kawasan. Oleh karena itu, perlu diikuti dengan 

peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengendalian dampak 

lingkungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Potensi Sungai Kapuas sebagai objek wisata kawasan tepian air memiliki potensi 

yang sangat bagus namun akan tetapi perkampungan padat membuat dampak negatif 

pada sungai Kapuas, yaitu tercemarnya oleh air limbah rumah tangga perkampungan 

sekitar sungai Kapuas.  

1.3.  Keadaan Alam 

1.3.1. Potensi   

      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. 
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Gambar 2. Angkutan Sungai Kapuas 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Sungai Kapuas memiliki potensi yang sangat besar sebagai tempat wisata dan 

sarana pengembangan olahraga air khususnya Dayung dan transportasi di bagian 

sungai Kapuas.  

 

Gambar 3. Pembangunan di Tepian Sungai Kapuas 

Sumber: Dokumentasi Pribadi,2019 

Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat melestarikan lingkungan yang ada 

setidaknya menyatu dan beradaptasi.  

1.3.2. Permasalahan 

Potensi Sungai Kapuas sebagai objek wisata kawasan tepian air memiliki potensi 

yang sangat bagus namun perkampungan padat membuat dampak negatif pada sungai 
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Kapuas, yaitu tercemarnya oleh air limbah rumah tangga perkampungan sekitar sungai 

Kapuas. Perkembangan Waterfront development tidak bisa lepas dari masalah 

lingkungan terutama pada lingkungan sekitar pengembangan. 

 

Gambar 4. Lokasi pengembangan Kawasan wisata yang berdampak negative 

Sumber: Analisa penulis, 2019 

 

 

Gambar 5. Tampak sampah yang berada di tepian sungai Kapuas 

Sumber: Dokumen pribadi, 2019 
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Salah satu contoh tentang kebersihan tepian sungai Kapuas, di beberapa tempat 

masih banyak terdapat limbah hasil rumah tangga, yang berada di lingkungan Kel. 

Dalam Bugis di bagian Pontianak Timur. 

 

Gambar 6. Tampak rumah yang berada di tepian sungai Kapuas   

Sumber: Dokumen pribadi, 2019 

Masih ada yang terlihat pada bagian sungai Kapuas rumah yang tidak menghadap 

ke sungai Kapuas, sehingga pemandangan pada sungai Kapuas tidak terlihat 

baik/bagus. 

1.4.   Rumusan Masalah 

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? 

 

1.5.   Tujuan dan Sasaran 

1.5.1. Tujuan 

Tujuan yang akan meliputi sebagai berikut: 
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1. Pemahaman mengenai dampak tinggal di Bantaran Sungai 

tempat yang jauh dari layak huni ini akan menyebabkan banyak masalah 

yang akan timbul misalnya masalah air. Setiap orang yang tinggal di 

bantaran sungai akan menggunakan air sungai untuk mandi, mencuci bahkan 

untuk memasak. Padahal air di sungai tersebut tidak bisa dijamin 

kebersihanya. Maka yang timbul nantinya adalah berbagai penyakit. 

2. Lingkungan sekitar bantaran sungai akan nampak lebih indah apabila tidak 

ada sampah-sampah dan kotoran di sekitar sungai jadi bisa dilakukan dengan 

pengerukan sungai untuk mengangkat sampah-sampah yang ada. 

1.5.2. Manfaat 

Adapun manfaat dari penyusunan dari laporan ini adalah: 

a. Hasil perencanaan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

oleh pengambil kebijakan pengelolaan wisata pada Sungai Kapuas. 

b. Hasil perencanaan dan perancangan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

Konsep yang di terapkan pada pengembangan di Sungai Kapuas. 

c. Pengembangan potensi fisik yang dimiliki Sungai Kapuas. 

1.5.3. Sasaran 

 Sasaran yang dicapai adalah mendapatkan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan sebagai fasilitas wisata yang kontekstual dengan lingkungan khususnya 

pada pola pemukiman daerah aliran sungai serta memanfaatkan potensi air dalam 

perancangan tapak dan fasilitasnya. 

1.6. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan masalah perencanaan dan perancangan kawasan “Pengembangan 

Kawasan Wisata di Sungai Kapuas Kota Pontianak” dilakukan dengan 

memperhatikan gagasan tentang perencanaan, analisa, dan konsep yang diterapkan. 

Konsep tersebut meliputi konsep kawasan, konsep bangunan penunjang, arsitektural, 

utilitas, dan lain sebagainya. Secara makro pembahasan yang dilakukan berkaitan 
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dengan penataan beberapa massa bangunan pada tapak atau lokasi perencanaan 

kawasan wisata tepian air sungai Kapuas. 

1.7. Keluaran/ Desain yang di Hasilkan 

Keluaran pada pengembangan desain Kawasan wisata di sungai Kapuas Kota 

Pontianak 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.  

3.     Mendesain lansekap yang menggunakan konsep waterfront city 

1.8.  Metode Pembahasan 

Metode pembahasan dibagi dalam tiga tahap, yaitu: 

1.8.1. Tahapan pengungkapan masalah yang meliputi: 

a. Issue:  Sebagaian besar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke     

Kalimantan Barat tertarik pada wisata air, pentingnya pembangunan tepian 

yang berwawasan lingkungan. 

b. Kajian Lingkungan Pariwisata: 

 Pengamatan fisik potensi wisata air di tepian Sungai Kapuas 

 Pengamatan data kunjungan wisatawan. 

 Pengamatan fisik “Penelitian Arsitektur dalam Berwawasan Lingkungan 

dan Identitas Penemuan kembali Arsitektur Khas Kal-Bar” oleh 

Universitas Tanjungpura, 1994, pada bentuk:, susunan dan suasana ruang, 

dan sistern sirkulasi. 

1.8.2. Tahap katagorikan dan spesifikasikan data 

Merupakan tahap pengidentifikasian dan spesifikasikan data yang meliputi : 

a. Studi Literatur 

 Tinjauan pada pembangunan tepian air (waterfront development). 
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 Tinjauan karakteristik/prilaku air dalam konteks arsitektural. 

 Tinjauan Preseden dalam Arsitektur 

b. Pengamatan 

 Pengamatan fisik 

Pengamatan potensi Sungai Kapuas dan kondisi pemukiman daerah tepian 

Sungai Kapuas dengan mengambil pada satu bagian daerah pengamatan 

dengan foto-foto sebagai data. 

 Pengamatan non fisik (tidak langsung) 

Kajian data pariwisata di Kalimantan Barat serta kajian kondisi daerah 

aliran Sungai Kapuas khususnya pada pemukiman tepian Sungai Kapuas. 

1.8.3. Tahap analisa  

Merupakan tahap mencari titik temu antara masalah dengan analisa 

pemecahannya dan perumusan konsep dasar perencanaan dan perancangan 

1.9.  Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah, permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan 

DP3A untuk mendasari penganalisaaan masalah. 

BAB III  GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

 Bab ini berisi tentang data lokasi 

BAB IV  ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 Bab ini berisi tentang hasil analisis konsep yang mendasari 

perancangan bangunan.  


