
BAB II

TINJAUAN KEPARIWISATAAN DI
KALIMANTAN BARAT

2.1. Perkembangan kepariwisataan nasional

Adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, tenitama dalam informasi,
komunikasi dan transportasi yang sejalan dengan semakin membaiknya tingkat
pendidikan dan perekonomian masyarakat dunia, sehingga memungkinkan
seseorang atau sekelompok orang mengunjungi hampir setiap tempat di dunia ini.
Situasi demikian membawa dampak bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan
periwisata, karena pariwisata sudah menjadi kebutuhan yang mutlak bagi setiap
orang1.

Maksud perjalanan dalam pariwisata itu sendiri bermacam-macam yang
kesemuanya dapat dilakukan tanpa hams mengorbankan terlalu banyak waktu.
Gejala ini semakin kuat dengan makin bertambahnya jumlah hari libur tiap
tahunnya dan tersedianya prasarana dan sarana yang cukup sehingga makin hari
bepergian ketempat-tempat jauh bukan lagi merupakan suatu pertualangan yang
mengandung penderitaan dan ketidakpastian, tetapi mempakan serangkaian
kegiatan yang relatifmudah dan murah2.

Berdasarkan Rate Of Growth proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara

^K^aXS'^ DinasPariwisataTKI
2. Ibid

Piisat Rekreasi Marina

II-l



kewilayah AsiaPasifik (temasuk Indonesia) akan mengalami perkembangan yang
sangat tinggi pada tahun 2000, seperti kita ketahui pada sepuluh tahun terakhir

nngka/data perkembangan menunjukkan kenaikkan rata-rata 11,12 % setiap
tahunnya 3.

Dan menurut World Tourist Organization (WTO) jumlah turis yang akan
mengunjungi Indonesia diperkirakan 5,4 juta orang, sedangkan menurut hasil studi

oleh Stanfort Research Institute (SRI) jumlah wisatawan yang akan mengunjungi
Indonesia diperkirakan 5juta orang, sementara itu Puslitbang Departemen Pos &

Telekomunikasi memperkirakan 8,5 - 9,5 juta orang dan dari Tim Penyusun
Pembangunan Jangka Panjang Tahap H(PJPT H) Depparpostel memperkirakan
7,7 juta orang wisatawan 4.

Pada Repelita V (1989-1993) jumlah wisatawan mancanegara yang
mengunjungi Indonesia diproyeksikan dapat meningkat rata-rata 15 %setiap tahun
sehingga pada tahun 1992 yakni tahun ke 4Repelita V, jumlah turis mancanegara
mencapai 3,5 juta orang target tersebut dapat tercapai5.

Apalagi angka kenaikkan jumlah kunjungan turis mancanegara sebesar
15% dapat dipertahankan terus menerus dari tahun ke tahun hingga tahun 2000,
maka pada tahun 2000 jumlah turis mancanegara yang mengunjungi Indonesia
mencapai 8,5 - 9,5 juta dan diperkirakan inilah nipanya jumlah arus turis

mancanegara yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2000 yang akan datang «.

3' ^S^T8 dekadC hmim«an indonesia, oleh Sumadji Sph, harian Akcaya 5desember
1993, hal 6.

4. Ibid
5. Ibid
6. Ibid
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2.2. Kebijaksanaan pemerintah di bidang pariwisata

Di Indonesia, meskipun kepariwisataan sebagai potensi ekonomi yang
baru dikenal setelah perang dunia Hdan oleh bangsa Indonesia baru digalakkan
secara teratur setelah tahun 1966, dalam waktu yang sesingkat itu oleh pemerintah
dan para pengusaha swasta diterima sebagai gejala dalam bidang sosial ekonomi
yang mempunyai prospek baik dan memberikan harapan besar untuk meningkatkan
kesejahteraanrakyat secara menyeluruh. Hal ini secara tegas dan jelas digariskan
dalam Tap MPR nomor ll/MPR/1988 tentang GBHN mengenai pengerahan
pembangunan sektor pariwisata yakni bahwa :

a- Kepariwisataan dapat ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan
penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan
kebudayaan bangsa

b. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap
memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional.

c Unuik itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan lebih terarah
berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu antara bidang produksi,
penyediaan fasilitas serta mutu dan kelancaran pelayanan.

d. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dalam negeri lebih ditujukan
pada pengenalan budaya bangsa dan tanah air7.

Dari penggarisan di atas tampak dengan jelas garis besar mission yang
diemban dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, antara lain :

a Mq^^^ negara benipa devisa dengan mengusahakan
7Srcsrr"daerahpropinsi Kai™°^ *«*•̂ ?™^ tk i
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peningkatan arus kunjungan wisatawan ke Indonesia, yang berarti in bound
tourism lebih diprioritaskan daripada out bound tourism.

b. Memperluas lapangan kerja

c Memperkenalkan dan mempertahankan kebudayaan bangsa8.
Selain itu dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan

mancanegara ke Indonesia dan mempererat persahabatan antar bangsa serta untuk
memperkenalkan obyek dan daya tank wisata di Indonesia maka pemerintah
melalui Keputusan Presiden RI nomor 60 tahun 1992 menetapkan bahwa tahun
1991 - 2000 adalah sebagai :dekade kunjungan Indonesia dengan tema-tema
sebagai berikut:

1. Tahun 1993 - tahun lingkungan hidup.

2. Tahun 1994 -tahun peranan Wanita dalam pembangunan pemuda dan olahraga
3. Tahun 1995 - 50 tahun kemerdekaan Indonesia

4. Tahun 1996 - tahun bahari dan dirgantara.

5. Tahun 1997 - tahun telekomunikasi.

6. Tahun 1998 - tahun seni dan budaya

7. Tahun 1999 - tahun kriya dan rekayasa

8. Tahun 2000 -tahun pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kwalitas hidup ».

2.3. Perkembangan pariwisata Kalimantan Barat dalam lingkup
kepariwisataan nasional

Perkembangan pariwisata di Kalimantan Barat dapat dilihat dari jumlah
8. Ibid
9

wTSST8 dCkadC kUnJUn8m Ind0nCSia, °leh SunMdji Sph'harian ***** 5*>««*«•
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kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalimantan Barat dari tahun 1985 - 1994
pada lampiran.

Hingga 4 tahun terakhir tersebut jumlah wisatawan mancanegara yang
mengunjungi Kalimantan Barat menunjukkan kenaikan rata-rata +50,12 %setiap
tahun, sehingga dengan kata lain dapat melampaui target 15 %dari rata-rata
nasional.

Dari data/tabel diatas menunjukkan temyata 75,32 % wisatawan
mancanegara yang datang ke daerah tujuan wisata Kalimantan Barat berasal dari
Malaysia Dan kebanyakan wisatawan yang datang dari Mancanegara tersebut
padaumumnya untuk tujuan:

a Berbelanja(shopping)

b. Mengunjungi kenalan/ family karena ada ikatan keluarga
c. Melakukan perjalanan muhibah (kesenian, olah raga,dll)
d. Mengunjungi obyek dan daya tarik wisataI0.

Dilihat dari pengeluaran biaya bagi wisatawan mancanegara yang datang
dapat dirinci sebagai berikut

1. Pengeluaran untuk hotel/penginapan 34,90%
2. Pakettour 6>9?%

3. Pengeluaran untuk angkutan lokal 2,36%
4. Penerbangan domestik g73 o/o

5. Pengeluaran untuk makan 17 66 %

6. Hiburan 508o/o

10'.Ibid
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7. Rekreasi 3>45 %

8. Pengeluaran untuk cenderamata 15,22%
9. Pemandu wisata 042%

10. Pengeluaranlain-lain 534 o/o

11. Kesehatan/kecantikan 037%

Sedangkan lama tinggal wisatawan mancanegara diperkirakan 5hari dan
pengeluaran perbelanjaan sebesarRp. 250.000.00 selama lima hari.

2.4. Kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan kalhnantan Barat
Kebijaksanaan Pemda untuk sektor pariwisata yang tertuang dalam

program pembangunan untuk Pelita Vadalah meliputi peningkatan pembinaan
terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
kepariwisataan. Berdasarkan Repelita VKotamadya Tic HPontianak dalam
rangka mensukseskan program nasional untuk mencapai peningkatan mutu
pelayanan, peningkatan pembinaan biro dan agent perjalanan serta penyuluhan
kepada masyarakat, maka dalam pembangunan prasarana kepariwisataan
dilakukan upaya antara lain :

1. Mempersiapkan Kotamadya Pontianak sebagai pintu gerbang
propinsi Kalbar yang merupakan wilayah E dalam kesatuan
wilayah Kalimantan.

2. Meningkatkan beibagai upaya terobosan untuk menjaring
wisatawan-wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri
maupun wisatawan-wisatawan yang berasal dari mancanegara
dengan meningkatkan promosi daerah.
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3. Strategi pemasaran ditujukan pada sasaran yang potensial seperti :
Malaysia, Singapura dan Brunei Darusallam.

4- Meningkatkan profesionalisme di kalangan industri pariwisata dan
dinas / instansi yang terkait

Dalam usaha pengembangan kepariwisataan di Kalimantan Barat pada
umumnya kegiafcm i«»ebut diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta Didalam
pengelolaan obyek-obyek wisata dibuhihkan keterlibatan pihak swasta sedangkan
pemerintah memberikan bimbingan dan pembinaan baik yang bersifat teknis dan
non teknis.

Pengembangan di bidang pariwisata tidak teriepas dari kerangka
pembangunan ekonomi yang pada dasamya berkaitan dengan upaya memacu
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sudah
tentu memerlukan pula peningkatan investasi. Dalam hal kegiatan investasi
termasuk investasi di bidang Pariwisata dapat ditempuh melalui pemanfaatan
fasilitas PMA/PMDN sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1970.

Investasi pada proyek-proyek pariwisata selain dapat menggunakan
fasilitas PMA/PMDN juga dapat ditempuh melalui non fasilitas. Bidang usaha
pariwisata bersifat karakteristik yang dalam pelaksanaannya secara faktual dapat
melibatkan secara langsung peranan ketiga golongan pelaku ekonomi yang terdiri
dari golongan ekonomi kuat, menengah, dan lemah.

Dengan demikian pengembangan bidang pariwisata di daerah Kalimantan
Barat, disamping dapat mengacu pertumbuhan ekonomi daerah, juga sekaligus
mencakup aspek pemerataan. Dalam hubungan ini dimaksudkan pemerataan
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kesempatan berusaha dan kesempatan kerja

Sehubungan dengan potensi daerah yang bersumber dari sumber daya
alam (natural resources), di daerah Kalimantan Barat terdapat sejumlah obyek-
obyek wisata alam yang dapat dikembangkan untuk menuju pengembangan industri
pariwisata di daerah ini.

Dalam menuju arah pengembangan industri pariwisata tersebut, disamping
bermodalkan adanya obyek-obyek wisdata alami (benipa keindahan alam) dan
adanya kelompok masyarakat yang masih berbudaya orisinil dan tradisional, juga
dalam beberapa tahun terakhir, laju pengembangan pembangunan prasarana dan
sarana perhubungan / telekomunikasi terhimng cukup tinggi. Oleh karena itulah
kegiatan pengembangan investasi pada sektor pariwisata, dapat diarahkan dalam
bentuk proyek-proyek yang sifatnya dapat menunjang atau mempersiapkan kondisi
dan iklim menuju industri pariwisata di daerah.

Proyek-proyek dimaksud antara lain :

1. Pengelolaan obyek Pariwisata

Obyek wisata yang potet«iai diKaiimantan Ba**, pa«a umumnya masih
bersifat alami dan belum dikelola dan dikembangkan secara profesional,
dengan nilai tambah yang bersifat ekonomis. Semibungan dengan ini
banyak para investor perlu di dorong untuk melakukan pengelolaan obyek-
obyek wisata yang potensial. Dalam hal mi selain mengembangkan dan
mengelola obyek wisata itu sendiri juga membangun fasilitas dan sarana
pemmjang. Sehingga para wisatawan yang berkunjung ke obyek-obyek
wisata di daerah ini dapat lebih menikmati dan dapat bertempat tinggal
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sementara secara lebih menyenangkan.

2. Perhotelan

Khusus pembangunan hotel di ibukota propinsi, direncanakan/diarahkan
bukan saja unutk memenuhi keperluan jasa penginapan, juga dapat
dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya, seperti kolam renang,
lapangan tenis, salon, dan fasilitas-fasilitas kesenangan/hiburan lainnya

3. Jasa rekreasi danhiburan

Untuk menarik para wisatawan baik wisatawan nusantara maupun
mancanegara lebih banyak membelanjakan uangnya, maka perlu
dibangun/didirikan proyek-proyek yang bersifat jasa rekreasi dan hiburan
(wisata iirta).

4. Biro perjalananumum

Dalam hal pengembangan BPU yang bam, kepada para investasi diarahkan
dan didorong agar lebih meningkatkan pengadaan fasilitas yang
menunjang, misalnya peningkatan jumlah armada angkutan dan sekaligus
meningkatkan pulafasilitas kenyamanannya (comfort facilities).

5. Kawasan pasar kerajinan rakyat

Disetiap pusat pengembangan pariwisata perlu didorong dan diusahakan
kepada para investor untuk menanamkan investasi dengan membangun
kawasan pasar yang menjual kerajinan rakyat (souvenir).
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2.5. Kondisi Prasarana dan Sarana Pariwisata di Kalimantan Barat

2.5.1. Prasarana

* Jalan

Menurut data yang ada pada tahun 1988, panjang jalan yang terdapat di

Kalimantan Barat yang meliputi jalan negara, propinsi dan Kabupaten /

Kotamadya mencapai 7.012,95 Km. Pada umumnya jalur jalan darat ini

sudah cukup baik, walapun di sana-sini masih terdapat jalan yang rusak,

terutama jalan-jaian Kabupaten. Di lain pihak jalan menuju perbatasan

Serawak Malaysia) dari Sanggau - Balai Karangan terus lewat pinfi

masuk Entikong diharapkan dapat dijadikan pintu gerbang lalu lintas ke

luar negeri, seperti halnya dengan daerah Kalimantan Timur. Dengan

terbukanya lintas darat intemasional itu, maka diharapkan Kalimantan

Barat dapat menarik perhatian negara-negara tetangga negara Asean untuk

berkunjung ke Kalimantan Barat karena lebih mudah dan murah. Dengan

demikian Kalimantan Barat mempunyai prospek yang menguntungkan bagi
Indonesia di bidang kepariwisataan.

* Jembatan

Menurut catatan pada tahun 1985 jembatan di Kalimantan Barat berjumlah

613 buah dengan panjang 11.359,1 meter. Melihat jumlah jembatan yang

ada di kalimantan Barat dan dihubungkan dengan nilai gunanya, maka

Kalimantan Barat pun dapat bersaing dengan daerah-daerah lain dalam

mengalihkan pandangan wisatawan, baik wisatawan nusantara mapun

wisatawan mancanegara
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* Terminal bus

Pemda telah membangun 15 buah terminal antar kota dan 8buah ten„inal
kota yang t^bar di beberapa kota Kabupaten dan Kotamadya Jumlah
armada pada tahun 1987 sebanyak 984 buah, pada tahun 1988 bertembang
menjadi 1.075 buah dan jumlah penumpang yang diangkut pada tahun 1988
sebanyak 8.7H.815 orang dan dimungkinkau dengan pertabahan-
pertambahan jumlah bus pada masa yang mendatang, maka tenninal.
terminal yang ada sekarang perlu ditingkatkan.
Pelabuhan udara

Kalimantan Barat telah memiliki satu pelabuhan udara internasional Idas I
(Supadio -Pontianak) dan empat lapangan terbang klas IV (Rahadi Usman
-Ketapang, Susilo -Sintang, Nanga pinoh dan Pangsuma -Puhissibau).
Perkembangan lain lintas udara melalui pelabuhan udara Supadio setiap
tahunnya menunjukkan angka kenaikan, baik jumlah penerbangan maupun
jumlah penumpang, pada tahun 1987 jumlah peneitangan 14.529 dan pada
tahun 1988 berkembang menjadi 15.645, sedangkan angkutan penumpang
pada tahun 1987 sebanyak 324.461 orang, pada tahun 1988 bericembang
menjadi 355.439 orang. Pelabuhan udara Supadio Pontianak merupakan
piatu gerbang utama Kalimantan Barat yang dapat melayani penerbangan-
penerbangan internasional seperti Singapura, Kuching (Malaysia) dan
sekaligus menjaring wisatawan mancanegara Disamping itu juga melayani
penerbangan domestik yaitu Jakarta, Pulau Batam, Balik Papan, Medan
yang dapat menjaring wisatawan nusantai-a.
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Pelabuhan laut

Kalimantan Barat yang berbatasan dengan laut Jawa, laut Cina Selatan dan
Selat Karimata mempunyai 9 buah pelabuhan laut yang menyebar
d>beberapa Kabupaten dan Kotamadya, yang berfungsi sebagai pelabuhan
samudra, lokal maupun intrisuller. Padaumumnyapelabuhan ini terletak di
moara sungai yang menjadi tumpuan arus lalu lintas barang dan
penumpang Peningkatan arus penumpang di pelabuhan Pontianak pada
Won 1987 mencapai 54.369 orang, pada tahun 1988 berkembang menjadi
70.327 orang dan ini membawa angin baik bagi pembangunan
kepariwisataan di Kalimantan Barat

Dermagaperairan daratan

Pada tahun .987 terdapat 799 buah alat angkutan sungai yang berfijngsi
«nmk mengangkut penumpang dan barang, pada tahun 1988 bericembang
menjadi 815 buah. Banyak ala, angkutan sungai ini dapat dimanfiatkan
-n<uk mengangkut wisatawan dari Pontianak ke daerah-daerah lain di
pedalaman. Dermagaperairan daratan di Kalimantan Barat sebanyak 11
buah yang terdiri dari dennagakapal pedalaman 5buah, tenninal induk 1
buah dan dermaga penyeberangan 5buah yang menyebar di beberapa
kabupaten dan kotamadya Fungs, alat angkutan sungai ini di samping
sebagai alat transport j„ga dapa, sebagai alat uuu* menikmati
panorama yang ada disepanjang sungai atau dapa, juga dtjadikan untak
menentang ombak lam (wisata bahari). Dalam hal ini pelabuhan daratan
Kalimantan Bara, perlu mendapa, perhatian yang senus. Kegiatan-keg,atan
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yang terjadi di pelabuhan perairan daratan tidak seimbang dengan luas
yang tersedia, sehingga menimbulkan pemandangan yang kurang enak.
Mungkin wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Barat tenitama kota
Pontianak akan melengkapi perjalanan wisatanya melalui angkutan sungai.
Justru itu untuk menarik simpati para wisatawan, maka demiaga perairan
daratan yang ada perlu dibenahi dan ditingkatkan dalam segala segi, agar
wisatawan merasa terjamin keamanan dan keselamatannya
Telekomunikasi

Pelayanan telepon otomat dan manual di Kalimantan Barat cukup
memadai. Untuk tahun 1987 sudah terpasang jaringan telepon dengan 4989
pelanggan. Sehingga unhik masalah komunikasi tidak menjadi kendalabagi
Kalimantan Barat dalam rangka pengembangan pariwisata
Pos dan giro

Data tahu 1989 terdapat 91 buah pos termasuk kantor pos pembanhi dan
kantor tambahan di samping fasilitas fisik pelayanan yang lain. Kantor pos
ini berlokasi di setiap ibukota kabupaten dan kotamadya, kecamatan dan
daerah transmigrasi.

Instalasi listrik

Di Kalimantan Barat listrik dikelola oleh PLN, tetapi ada juga yang
dikelola oleh perusahaan non PLN, yang da]am haJ ^ sebagian ^
pemakaian untuk penerangan rumah tangga.

Fasilitas listrik di Kalimantan Barat pada umumnya sudah memadai,
namun dalam pelita Vini masih perlu ditingkatkan dengan menambah
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fasilitasnya Dari data tahunl986 sejumlah 1.686 Kwh (PLN : 240 Kwh
dan non PLN : 1.446 Kwh).

* Instalasi air minum

Di Kalimantan Barat kebutuhan akan air bersih (air minum) merupakan
masalah yang cukup rawan, tenitama di kota Pontianak pada saat curah

hujan rendah. Menurut data 1986 terdapat 9penisahaan air minum yang
dikelola oleh PDAM dan BPAM yang berlokasi di setiap kabupaten dan
kotamadya, kapasitas produksi 540 liter per detik dengan jumlah
pelanggan 81.248 pelanggan.

2.5.2. Sarana

* Pusat perbelanjaan

Pusat-pusat perbelanjaan dapat dijumpai di ibukota propinsi yang telah
bertaraf internasional. Dan sementara saat ini sedang dibangun mall yang
sudah tentu semakin menambah daya tarik wisatawan tenitama yang
bertujuan berbelanja

* Tempat hiburan

Di Kalimantan Barat tersedia beberapa fasilitas bersantap yang cukup
memadai yang pada umumnya menyadiakan makanan Indonesia, Arab,
Cina, Eropah serta masakan khas Kalimantan Barat

Jumlah rumah makan yang ada saat ini 161 buah dengan perincian
dihalaman berikut:
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Kodya Pontianak 55 buah

Kabupaten Pontianak 53 buah

Kabupaten Sambas 25 buah

Kabupaten Sanggau 12buah

Kabupaten Sintang 3 buah

Kabupaten Ketapang 8 buah

Tempat hiburan bioskop telah tersebar di beberapa kabupaten dan
kotamadya bahkan kecamataa Fasilitas olah raga khususnya yang berada
di Pontianak ada 8 buah.

Akomodasi

Hotel yang ada saat ini di Kalimantan Barat sebanyak 98 buah yang
tersebar di daerah Tk Hdan kecamatan sebagai berikut:

Kodya Pontianak 27 buah

Kabupaten Pontianak 3 buah

Kabupaten Sambas 30 buah

Kabupaten Sanggau 19 buah

Kabupaten intang 13 buah

Kabupaten Kapuas Hulu 3 buah

Kabupaten Ketapang 9 buah

Kodya Pontianak memiliki 2hotel berbintang 3dan 1buah berbintang 2
serta sebuah berbintang 1.

Angkutan

Angkutan darat
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Berdasarkan data yang dapat disimpulkan sebagai beikut : Jumlah

penumpang yang diangkut dalam tahun 1988 adalah 1.582.006 orang. Jika

dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang sebanyak 10.883 buah

yang terdiri dari 8.705 mobil penumpang dan 2.178 buah bis, maka dapat

dikatakan bahwa mobilitas penduduk Kalimantan Barat cukup tinggi

sehingga merupakan unsur positif dalam pengembangan kepariwisataan.

Namun untuk menampung pertumbuhan jumlah penumpang dalam rangka

pengembangan pariwisata daerah, diperlukan penambahan alat angkutan

penumpang tenitama bis minimum separuh dari yang ada

Angkutan sungai

Oleh karena daerah Kalimantan Barat sebagian besar terdiri dari rawa-

rawa dan sungai, maka peranan angkutan sungai semakin penting artinya

untuk pengangkutan penumpang dan barang. Hal ini tercantum pada jumlah

kapal yang datang sebanyak 254 buah di tahun 1986 yang mengangkut

177.805 orang penumpang dan 513.471 ton barang, telah melonjak

jumlahnya menjadi 536 buah kapal di tahun 1988 yang mengangkut 25.148

orang penumpang dan 656.411 ton barang. Oleh karena sungai merupakan

salah satu asset wisata alam yang dapat dikembangkan, diperlukan adanya

kapal-kapal khusus penumpang tenitama untuk tujuan pesiar lokal.

Angkutan laut

Kegiatan angkutan penumpang kapal laut di pelabuhan Pontianak pada

umumnya hanya melayani kawasan nusantara yang ditangani oleh PELNI.

Oleh sebab itu usaha untuk menarik kapal-kapal pesiar dari luar negeri
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untuk menyinggahi pelabuhan Pontianak dan kapal berbendera asing yang

berlabuh perlu digalakkan.

Angkutan udara

Propinsi Kalimantan Barat dilayani oleh Bandara Supadio Pontianak yang

sudah ditetapkan sebagai pelabuhan pendaratan internasional. Dalam tahun

1989, jumlah penumpang yang dilayani oleh bandara Supadio Pontianak

adalah sebanyak -t- 169.004 orang. Dengan rute Pontianak-Jakarta,

Pontianak-Batam-Singapura dan Pontianak-Balik Papan serta Pontianak-

Kuching. Sedangkan rutepenerbangan perintis adalahPontianak-Ketapang,

Pontianak-Sintang, Pontianak-NangaPinoh dan Pontianak-Putussibau.

Travel biro

Di Kalimantan Barat ada 9 buah travel biro yang bergerak di bidang

pemesanan tiket (paket wisata), Penjualan tiket (booking agencis) dan

penyediaan armada angkutan.

Handicraf

Khusus di Dati II Pontianak ada 10 tempat yang menjual hasil-hasil

kerajinan tangan yang merupakan souvenir yang unik dan spesifik seperti

miniaturtugu khatulistiwa, anyam-anyaman dari akar keladi, rotan, bambu,

pandankeramik manik-manik, kerang dan tenunan tradisional dengan harga

yang bervariasi dan relatifmurah.

Bank dan Money changer

Pontianak memiliki beberapa buah bank pemerintah seperti BNL BRI dan

BPD sertatempat jual beli matauang asing.
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* Pramuwisata dan pengatur wisata

Pramuwisata (Tour guide)

Di Kalimantan Barat telah terdapat 63 orang yang berstatus payroll (tetap)

maupun freelence (bebas) yang terhimpun dalam Himpunan Pramuwisata

Indonesia (HPI) Kalbar.

Pengatur wisata fTour leader)

Di Kalimantan Barat telah memiliki tenaga pengatur wisata sebanyak 22

orang.

2.6. Wilayah Pengembangan Pariwisata

Wilayah pengembangan pariwisata di Kalimantan Barat dibagi menjadi 4

wilayah pengembangan pariwisata (WPP) sebagai berikut:

1. WPP I yang meliputi Kodya Pontianak, sebagian Kabupaten Pontianak dan

Kabupaten Sambas.

2. WPP II meliputi sebagian Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau dan

Kabupaten Sintang.

3. WPP lU meliputi Kabupaten Ketapang.

4. WPPIVmeliputi Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk lebihjelasnyalihat petapadalampiran.

Menurut pertimbangan Kotamadya Pontianak ditetapkan sebagai pusat

utama pengembangan pariwisata Dengan demikian berarti Kotamadya Pontianak

berperan sebagai pusat utama pertumbuhan pariwisata di selunih wilayah

Kalimantan Barat Kotamadya dianggap cukup memenuhi persyaratan yang
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diperlukan, baik ditinjau dari segi strategi wilayah maupun dari segi lingkungan
yang menarik.

Dari segi permintaan wisata, Kotamadya Pontianak terletak pusat wilayah-

wilayah pengembangan dan berfungsi sebagai pintu gerbang utama ke Kalimantan

Baratmelalui pelabuhan laut Dwikora dan Bandara Supadio Pontianak.

Selain itu Kotamadya Pontianak merupakan ibukota propinsi Kalimantan

Barat, pusat pemerintahan dan perdagangan. Posisinya selain penghubung dengan

dunia luar, juga merupakan pusat penyebaran arus wisatawan menuju daerah-

daerah wisata Sedangkan dari segi pemasaran wisata, di Kotamadya Pontianak

cukup tersedia sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas memadai yang diperlukan

wisatawan seperti hotel, penisahaan perjalanan, rumah makan, tempat rekreasi,

olah raga dan Iain-lain. Daya tarik wisata yang amat menonjol di wilayah

pengembangan pariwisata I adalah kebudayaan, airaksi alam dan rekreasi.

2,7. Sekflas Tentang Obyek Wisata Yang Potensial di Kotamadya Pontianak

a. Tugu Khatulistiwa

Tugu Khatulistiwa merupakan bukti /tanda kota Pontianak tepat dilalui

garis Khatulistiwa Tugu tersebut terletak pada garis lintang 0 derajat,

sehingga setiap tanggal 21-23 Maret dan tanggal 21-23 September

setiap tahun, pada tengah hari bayangan Tugu dan benda-benda tegak lain

di sekitarnya akan hilang (tanpa bayangan). Dengan adanya pertamanan

yang dibuat oleh pihak Pemda, sehingga menjadi salah satu taman kota

yang sering dikunjungi para wisatawan nusantara dan mancanegara
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Keraton Kadriyah

Letaknya yang berada di persimpangan sungai Kapuas Kecil dan sungai

Landak merupakan saksi sejarah kebesaran kerajaan Pontianak yang

didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771 (14 rajab 1185 H) oleh Syarif

Abdurrakhman. Keraton ini sering dikunjungi orang baik yang datang dari

dalam maupun luar Kalimantan Barat Dengan menggunakan sampan dan

perahu motor yan£ menyeberangi sungai atau dengan menggunakan

kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, Keraton ini dapat dicapai

dengan mudah.

Desa Wisata Kampung Beting

Merupakan salah satu perkampungan penduduk yang masih mencerminkan

suatu perkampungan tradisonal masyarakat atas air yang merupakan ciri

khas kota Pontianak yang dikenal sebagai Kota Air. Dengan masuknya

programHKSN dan dijadikannya kawasan desa ini sebagai suatu kawasan

wisata air, maka pameo kawasan yang dulunya dikenal sebagai tempat

kemaksiatan, mulai berangsur-angsur sirna Dan kawasan ini merupakan

andalan Kotamadya Pontianak dalam penggalakkan wisata air yang baru-

baru ini sedang trend.

Snngai kapuas

Dengan posisinya yang persis membelah tengah kota Pontianak menjadi

tiga bagian daratan, membuat keberadaan sungai Kapuas ini dijadikan

sebagai sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat kota yangmemang
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sebagian besar segala aktifitasnya membutuhkan sungai tersebut seperti

untuk transportasi, kebutuhan air bersih dan mata pencaharian. Karena

begitu pentingnya arti sungai Kapuas bagi kahidupan masyarakat kota,

maka oleh Pemda saat ini mulai digalakkan suatu pembangunan kota yang

berwawaskan lingkungan.

Rumah Betang

Rumah betang merupakan suatu ciri bangunan tradisional dari suku Daya

di Kalimantan pada umumnya Salah satu keunikan dari konstniksi

bangunan ini adalah tidak digunakannya alat sambung (seperti paku dan

begel) pada setiap pertemuan kolom dan balok, alat sambung yang

digunakan hanya berupa ikatan rotan yang diikat mengelilingi sambungan

tersebut Untuk rrumah Betang yang ada di kota Pontianak hanya

merupakanmodel saja dan tidak ada aktifitas kehidupandi dalamnya.

Museum Negeri Pontianak

Pada museum negeri Kalimantan Barat yang berada di Pontianak ini di

samping menyelenggarakan pameran tetap (koleksi museum) juga

melakukan pameran khusus yang dilakukan saat tertentu dengan tema

tertentu pula Bangunan gedung yang berada di dalam kompleks museum

negeri Kalimantan Barat yang ada pada saat sekarang ini keselunihannya

dirancang dengan alih arsitektur bangunan rumah masyarakat suku Daya

dan suku Melayu. Letak museum ini berada di Jl. Ahmad Yani Pontianak

Selatan. Pengunjung museum sebagian besar terdiri dari pelajar dan

mahasiswa, turis asing dan mayarakat umum. Sedangkan sebagian lagi
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adalah terdiri dari pejabat pemerintah / tamu daerah yang kebetulan

berkunjung ke daerah Kalimantan Barat

Dari 6 data obyek tersebut, 4 tempat pertama dapat dikunjungi melalui

jasa angkutan sungai. Karena memang letaknya yang persis dipinggiran perairan
sungai Kapuas. Dengan mudahnya pencapaian ketempat-tempat wisata tersebut,
makajasa angkutan sungai sangat potensial untuk dikembangkan kearah yang lebih
baik Dan mengingat bahwa angkutan sungai yang ada saat ini hanya diperuntukkan

bagi angkutan barang dan penumpang non wisatawan, maka perlu adanya suatu

penggalakkan suatu jasa angkutan sungai yang khusus untuk tujuan wisata.
Untuk mempermudah dan memperlancar wisatawan yang akan

menggunakan suatu jasa angkutan sungai untuk tujuan wisata tersebut, maka perlu
adanya suatu fasilitas khusus untuk mewadahi aktifitas wisatawan yang akan
mengunjungi obyek wisata yang ada dengan menggunakan jasa angkutan sungai
tersebut Salah satu alternatiffasilitasnya adalah MARINA. Selain sebagai suatu

sarana pariwisata, Marina juga dapat menjadi salah satu asset wisata yang

menarik untuk dikunjungi.
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