
BAB IV

TINJAUAN KARAKTERISTIK PERKAMPUNGAN ATAS AIR
STUDI KASUS PADA PERKAMPUNGAN BETING

DI KOTAMADYA PONTIANAK

4.1. Latar belakang

Terpilihnya Perkampungan Beting sebagai bahan studi kasus

perkampungan atas air adalah karena beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a Lotaknya yang berada di Kotamadya Pontianak, sehingga:

- memudahkan melakukan survey / pengamalan

- diketahui merupakan salah satu ciri perkampungan atas air yang

ada di Kota Pontianak

- sesuai dengan lokasi Pusat Rekreasi Marina ini yang

direncanakan berada di Kota Pontianak

b. Dilihat dari sejarah Kampung Beting ini yang dibangun dari

fiolosofi Kota Air hingga saat ini masih eksis keberadaannya

c Kampung Beting dinilai cukup mewakili dari beberapa

perkampungan atas airyang adadi KotaPontianak

d. Pernah ada yang mencoba menggali potensi pariwisata di desa ini

yaitu konsultan perencanaan PT. Makara Adiyasa, dalam Proyek

Peremajaan Kampung Beting Kotamadya Pontianak, sehingga

hasil-hasil laporannya dapat digunakan sebagai bahan referensi.
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4.2. Pengertian

Suatu perkampungan atas air dapat diartikan sebagai suatu perkampungan

pendudukyang membangun ramah-rumah tinggalnyadi atas air, dimana air di sini

sifatnya bergerak secara alami. Dilihat berdasarkan lokasinya, maka

perkampungan atas air ini dapat dibedakan menjadi :

1) perkampungan atas air di tepian sungai

2) perkampungan air di tepian laut (pantai)

3) perkampungan atas air di tepian waduk/danau.

Kemudian jika dilihat berdasarkan bentuk rumahnya, dapat dibedakan

menjadi :

a bentukramah panggung

b. bentuk rumah terapung.

Yang dimaksud dengan bentuk rumah panggung adalah nimah-ramah

tersebut sengaja dibangun di atas tongkat-tongkat atau tiang-tiang yang berfungsi

juga sebagai pondasi bangunaa Tongkat-tongkat tersebut ditancapkan ke dalam

tanah yang tergenang air tersebut, yang tinggiannya diukur berdasarkan tinggi

maksimum kenaikan permukaan air yang ada dibawahnya

Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk rumah yang terapung adalah

bahwarumah-nimah yang dibangun tersebut sengaja dibangun di atas benda yang

bisa mengapung dan dapat dipindahkan ketempat lain. Biasanya bentuk rumah ini

dibangun diatas kapal tongkang (perahu besar) dan rakit-rakit (lihat gambar IV. 1)
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Gambar IV. 1. Gambar bentuk rumah perkampungan atas air.

Dari beberapa pengertian di atas, maka pada Perkampungan Beting ini
dapat di kategorikan sebagai perkampungan atas air yang lokasinya berada di
tepian suatu perairan sungai (sungai Kapuas dan Landak) dengan bentuk rumahnya
adalah rumah panggung.

4.3. Identifikasi Wilayah Terhadap Karakter Perkampungan

Untuk memahami secara jelas karakter suatu perkampungan atas air maka
faktor-faktor identifikasi wilayah perlu diketahui terlebih dahulu, karena adanya
hubungan timbal balik antara keduanya

4.3.1. Aspek fisik

4.3.1.1. Letak dan keadaan alam

Kampung Beting terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak
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Timur, Kotamadya Pontianak. Dengan posisi yang berada dipertengahan
Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Utara serta diapit oleh dua
sungai besar (sungai Kapuas dan Landak) membuat letaknya sangat strategis

J^?!^ dekat dengan pusat kota (pemerintahan dan komersial)
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Gambar IV.2 :Letak Kampung Beting dalam skala Kota Pontianak.

Dengan letaknya yang berada di tepian sungai yang ditandai dengan
topografi yang sangat datar serta terpengaruh oleh pasang surat permukaan air
sungai, sehingga pada saat air pasang seakan-akan perumahan di Kampung Beting
ini berada di atas air. Namun jika air surat, maka akan tampak tanah dibawahnya

Walaupun demikian ada juga daerah-daerah yang langsung berbatasan
dengan pinggiran sungai akan selalu terendam oleh permukaan air sungai. Ini
dikarenakan permukaan tanahnya lebih rendah dari permukaan air surat minimum.

Sehingga didalam pembuatan tongkat-tongkat atau tiang-tiang yang akan
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berfimgsi sebagai penopang utama bangunan haras memperhitungkan keadaan air

tersebut dan jaraknya dengan sungai. Karena semakin dalam permukaan tanah di

bawah permukaan air sungai, maka semakin panjang dan besar pula tongkat-

tongkat tersebut 1

•4

- A ;« !:
TflKlQl..

Sumber. Peirakiian

Gambar IV.3. Gambar panjang pendek tongkat terhadap jaraknya dengan permukaan
tanah dibawah permukaan air.

Secara umum wilayah Kotamadya Pontianak merupakan iklim tropis

dengan temperatur antara 22 - 34 derajat celcius dan curah hujan yang relatif

tinggi, berkisar antara 2000 - 3000 mm/tahun.

Sebagai suatu keadilan yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat

Pontianak pada umumnya, bahwa air hujan yang melimpah tersebut dapat di pakai

sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih (air minum) karena untuk air sumur

memang tidak dapat digunakan sebagai air minum karena umumnya daerah

Kalimantan Barat terdiri dari tanah liat, sepuk atau rawa-rawa yang tidak

memungkinkan untuk mendapatkan air bersih. Sementara di tempat lain seperti di

Jawa, air hujan tidak sehat untuk digunakan sebagai air bersih, sehingga

masyarakatnya menggunakan air sumur.
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Karena faktor alam yang demikian, maka untuk dapat menjaga persediaan

air hujan bagi kebutuhan sehari-hari, kebanyakan penduduk Kampung Beting ini

menyediakan tempat-tempat penampungan air bersih yang berupa tong-tong kayu,

drum-drum ataupun tempayan-tempayan, sehingga jika hujan tidak turun di waktii

yang lama, persediaan air bersih akan selalu tersedia

4.3.1.2. Pola perkampungan

Menurut Alvin I Bertrand dalam bukunya Rural Sociology, Book

Company, membedakan 3 bentuk pola perkampungan berdasarkan atas pemusatan

masyarakat desayaitu ':

a Pola perkampungan yang penduduknya hidup dan tinggal secara
mengerombol membentuk suatu kelompok yang disebut nucleus
(the nucleated agricultural village community)

b. Pola perkampungan yang penduduknya tinggal mengelompok di
sepanjang jalur sungai atau jalur lalu lintas yang membentuk
sederetan perumahan (the line village community)

c. Pola perkampungan yang penduduknya tinggal menyebar di suatu
daerah pertanian (the open country).

Untuk mengetahui pola perkampungan padaKampung Beting ini dapat dilihat dari

petapadagambar IV.4 di halaman berikut

Dilihat peta tersebut, maka pola Perkampungan Beting tersebut tergolong

kedalam polanomor dua di atas. Hal ini sangat jelas terlihat dari pengelompokkan

bangunan sepanjang kanal-kanal dan jaringan lalu lintas gertak-gertak yang

'. Arsitektur Tradisional Daerah Mimewa Yogyakarta, Drs. Sugiarto Dakunc, P % K
1983,halll.
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terdapat di setiap sisi kanal-kanal. Pola perkampungan yang demikian memang

sudah menjadi karakter dari Kampung Beting, mengingat kanal-kanal dan jaringan

lalu lintas gertak tersebut adalah salah satu prasarana pergerakan kawasan yang

sangat vital, yang menghubungkan dunia luar kampung dengan dunia dalam

kampung.

Selain itu juga, kanal-kanal dan gertak-gertak tersebut berguna sebagai

pembatas wilayah admininfratifRT-RT yang terdapat di Kampung Beting ini.

iVm»ivi»«iVi

T +

Sumber PT.Makara Adiyasa

Laporan Akhir PeTemaiaan Kota diKampung Beting Kotamadva Ponlianafc
1994. hal m-10.

Gambar IV.4. Peta pola Perkampungan Beting.
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4.3.2. Pola guna lahan

Dengan luas total kawasan 15 ha, pengunaan lahan kawasan saat ini
adalah:

- perumahan 77%

- pendidikan 3 %

- industri 3 %

- perdagangan 2 %

- ruang terbuka 15%

Yang menarik daripada pola guna lahan pada Kampung Beting ini adalah

adanya ruang terbuka benipa kanal-kanal dan jaringan gertak-gertak kayu yang
digunakan sebagai jalur lalu lintas di dalam kawasan. Hal ini merupakan salah
satu karakter yang dipunyai perkampungan atas air ini yang khas dan spesifik.

4.3.3. Aspek kependudukan

4.3.3.1. Gambaran umum

Kepadatan penduduk pada kawasan Kampung Beting ini adalah 330

jiwa/ha dengan jumlah penduduknya 4629 jiwa Dilihat dari prosentasenya
terhadap jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Kecamatan Pontianak Timur

adalah sebesar 9,4 % atau 1,08 % dari jumlah penduduk di Kotamadya
Pontianak2.

Mobilitas yang terjadi didominan oleh adanya perabahan jumlah penduduk

2. Lap0ran Akhir Program Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Peremajaan Kota di
Kotamadya Pontianak, Dept PU, Ditjen. Cipta Karya, Direktorat Perumahan, 1994, hal IV-
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yang disebabkan oleh kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) dari
penduduk setempat Sementara perp indahan yang disebabkan oleh migrasi dapat
dikatakan kecil sekali.

Pola penyebaran penduduk yang terjadi pada Kapung Beting ini sangat
dipcngaruhi dari tempat mereka bekerja yang kebanyakan hanya di sekitar
lingkungannya saja, seperti buruh pabrik dan jasa angkutan sungai (penambang
sampan).

4.3.3.2. Asal usul

Suku Melayu menipakan suku bangsa yang dominan di Kampung Beting
ini. Hal ini mungkin disebabkan dari sejarah kampung ini yang dulunya memang
dibangun oleh suku Melayu. Walaupun diketahui bahwa suku Melayu ini
merupakan kaum pendatang di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak,
tetapi karena suku Melayu ini sudah ada sejak berdirinya Kota Pontianak di masa
lalu, keberadaannya tidak lepas dari perkembangan kota hingga saat ini.

Karena asal usul penduduk yang lebih dominan pada suku Melayu, maka
di dalam segi-segi kehidupan masyarakamya tampak jelas sekali nafas pri
kehidupan Melayunya Suku Melayu dikenal dengan keramah tamahan orangnya,
dan ini akan selalu kitatemui di dalam masyarakamya

4.3.4. Latar belakang kebudayaan

4.3.4.1. Latar belakang sejarah

Kawasan Kampung Beting yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Dalam
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Bugis ini memiliki arti historis budaya dan religi yang tinggi bagi Kota Pontianak.
Karena dipercaya sebagai cikal bakal pertumbuhan Kota Pontianak Dimana bukti
sejarah yang sampai saat ini masih ada sebagai saksi peran daerah ini terhadap
kota masa lalu yaihi kompleks Keraton Kadriyah dan bangunan Masjid Jami'
dengan arsitekhir khas campuran antara Melayu, Arab, Bugis dan Cina

Kota lama ini pertama kali dikembangkan menjadi cikal bakal Kota

Pontianak adalah berdasarkan dasar religius agama Islam yang sangat tinggi oleh
Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie pada 23 Oktober 1771 Matau 14 Rajab
1185 H.

Selama perjalanan sejarahnya, kawasan Kampung Beting ini telah banyak
mengalami perabahan-perabahan. Semenjak datangnya kaum penjajah Belanda di
Kota Pontianak, kawasan ini menjadi daerah yang tertutup dan sering dijadikan
tempat persembunyian parapenjahat-penjahat di masa lalu.

Tetapi setelah daerah ini mulai terbuka, citra seram tentang daerah ini
mulai berkurang seiring dengan perubahan tatanan politik yang terjadi di
Indonesia Maka peran dan makna Keraton Kadriyah terhadap Kota mulai
memudar, hal ini berakibat pada kemampuan Keraton membiayai sendiri
eksistensinya

4.3.4.2. Sistemmata pencaharian

Matapencaharian penduduk di wilayah ini sebagian besar adalah buruh-
burah pabrik yang berada di sekitar wilayahnya Selain itu kegiatan mata
pencaharian lainnya adalah sebagai pelayanan jasa angkutan sungai dengan
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menggunakan sampan atau speed boat Mata pencaharian yang satu ini sangat
sesuai dengan letak dan keadaan alamnya yang sangat mendukung terjadinya
kegiatan ini.

Kemudian ada salah satu kegiatan mata pencaharian yang memang telah
tunin temuran dilakukan dari generasi ke generasi yaitu usaha penangkapan udang
/ ikan di Sungai Kapuas dan Sungai Landak dan pedagang di pasar dan toko-toko.
Tempat mereka melakukan kegiatan ini ada yang dekat dengan kawasan, ada pula
yang jauh. Oleh sebab itu tidak heran bahwa hampir setiap keluarga mempunyai
sampan sebagai alat mencari mata pencaharian tersebut

4.3.4.3. Sistem teknologi

Sebelum meninjau sistem teknologi yang terdapat pada kawasan ini, adu
baiknya kita lihat batasan pengertian dari sistem teknologi yang diberikan oleh
Drs. Pandil Sastrowardoyo dkk dalam bukunya Sistem Gotong Royong Dalam
Masyarakat Pedesaan Kalimantan Barat, dimana pengertian teknologi disini
adalah mengenai dasar-dasar, bahan-bahan dan cara-cara pembuatan atau
pemakaian dari alat-alat hidup serta benda-benda kebutuhan jasmaniah dari pada
manusia3.

Tuntutan hidup akan perumahan yang merupakan kebutuhan pokok bagi
setiap keluarga Umumnya kebanyakan dari penduduk yang bermukim di Kampung
Beting ini menggunakan bahan-bahan alam berapa kayu sebagai bahan pokok
dalam membuat ramahnya Hal ini memang beralasan karena bahan-bahan inilah

3. Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat, P&K, 1986, hal 37.
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yang cocok baik dari segi konstniksi maupun ketersedian bahan yang ada pada
daerah ini.

Mulai dari bagian bawali bangunan hingga bagian atasnya selalu

menggunakan bahan pokok kayu sebagai konstniksi rumahnya Walaupun
pengetahuan tentang teknologi telah berkembang didaerah ini seperti banyaknya
penduduk yang merenovasi rumahnya dengan menggunakan bahan-bahan modern

seperti semen dan bajapada dinding-dinding rumahnya, namun bahan pokok kayu
akan selalu dipakai dari setiap konstruksinya

4.">.4.4. Sistem kekerabatan

Mengingat bahwa pola hidup yang dianut banyak dipengarahi oleh asal

usul sukunya, maka di Kampung Beting ini umumnya masyarakamya mengenai
sistem kekerabatan sebagai orang Melayu. Dalam sistem kekerabatan orang
Melayu mengenai adanya ikatan-ikatan yang bersifat teritorial lokal (daerah asal)
yang biasanya ini terjelma dalam bentuk arisan dan halal bilhalal.

Sebagai ciri khas daripada suatu masyarakat tradisional di Indonesia yang
mengenai sistem gotong royong sesama warga, di kampung ini juga akan tampak
terlihat dengan jelas. Sifat dasar manusia yang selalu mempunyai kehendak untuk

saling berhubungan dapat dilihat dari penyediaan raangan di setiap nimah

penduduk, yaitu adanya teras depan nimah yang terbuka, sehingga memberikan

kesan terbuka dan menerima tamu untuk mengunjungi rumahnya Adanya teras
dapat dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antar sesama warga desa Inilah

saJah satu karakteristik dari perkampungan Beting tersebut
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4.3.4.5. Sistem religi dan sistem pengetahuan

Karakter keagamaan di wilayah Kecamatan Pontianak Timur menunjukkan

bahwa hampir selunih masyarakamya yang bermukim di sana beragama Islam,

dengan prosentase 93 % dari selunih jumlah masyarakat yang ada, disusul

kemudian 4 % dari golongan agama Kristen. Budha dan Hindu sedangkan 3 %

lainnyaadalah golongan kepercayaan yang lain.

Nafas ke-Islaman dari peri kehidupan masyarakamya sangat terasa sekali.

Hal ini juga didukung oleh latar belakang sejarahnya yang memang berdasarkan

religi Islam yang sangat kuat

4.3.4.6. Kesenian

Kesenian yang banyak diminati oleh masyarakat di sini adalah kesenian

yang berasal dari Islam seperti kasidah, hadrah dan tar. Ini dapat ditemukan

apabila ada event-event khusus yang menyajikan kesenian ini, seperti peringatan

maulid Nabi Muhammad saw dan syawalan yang diselenggarakan oleh pihak

Keraton Kadriyah.

4.4. Jenis-Jenis Bangunan

Jenis-jenis bangunan di sini adalah mengenai jenis-jenis bangunan yang

terdapat di kawasan Kampung Beting yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup
masyarakamya
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4.4.1. Rumah tempat tinggal

Dalam masyarakat Melayu, mengenai adanya nama-nama rumah Rumah
Potong Kantor Kawat, Rumah Potong Gudang dan Rumah Potong Limas.
Kebanyakan nimah-ramah yang dibangun pada kawasan ini adalah nimah potong
gudang. Ini disebabkan karena nimah inilah yang paling sederhana dan mudah
dibuat. Sementara yang lainnya sudah banyak menvariasikan antara ketiga benhik
nimah tersebut diatas.

Untuk lebih jelas mengenai bentuk ramah tersebut dapat dilihat pada gambar di
berikut:

Rumah potonc godartf

Rumah potng kawat

Sumber: P&K
Rumah potoni limai

ArsitefcturTradisionalDatrah Kalimantan IWat

1986,hal 37.

Gambar IV.5. Bentuk-bentuk rumah suku Melayu yang terdapat di Kampung Beting.
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4.4.1.1. Tipologi

Untuk semua jenis nimah yang ada di kampung ini memiliki tipologi yang
sama yaitu beibenhik empat pe^segi panjang yang pada dasaraya adalah
memanjang kebelakang. Dengan letaknya yang selalu berorientasi pada jalur
sirkulasi gertak, maka ada 2(dua) macam perletakan. Ada yang sejajar dengan
jalan dan ada memanjang tegak luras arah jalan (lihat gambar IV.6 dibawah) :

Sumber: HasilSurvey

Gambar IV.6. Perletakan bangunan terhadap jalur sirkulasi gertak

Pusat Rekreasi Marina

IV-15



4.4.1.2. Bentuk bagian-bagiannya

* Atap

Selain menggunakan bahan penutup atap sirap yang berasal dari kayu
belian, ada juga yang menggunakan daun nimbia (daun sagu yang disusun
dalam bentuk anyaman yang dipotong-potong sepanjang + 1,5 m). Namun
karena munculnya produk-produk baru yang dapat digunakan seperti
lembaran seng, banyak penduduk beraiih menggunakannya karena harganya
relatif murah dan mudah dipasang. Kemudian dari atap ini akan kita
jumpai penggunaan talang-talang sebagai penyalur air hujan ke tempat
penampimgannya Dan biasanya ditempatkan pada bagian belakang

bangunan. Sesuai dengan iklim tropis di wilayah ini, maka kemiringan atap
biasanya antara 30 sampai 40 derajat. (Untuk jelasnya lihat gambar IV.7di
bawah)

Sirap

Taldry

J-JATAPQ

Q Boic prriampung air

SunbenHasil Survey

Gambar IV.7. Bentuk atap dan bagian-bagiannya.
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Pus<

Dinding

Dilihat dari bahannya, dinding nimah-ramah di kampung ini ada. 2 yang

dominan yaitu dinding kayu dan dinding semen. Dinding kayu dibuat dari

papan kayu kelas II (meranti, mabang dan mentangor) dengan dimensi 18 -

20 cm lebamya dan 2 -4 mpanjangnya dan dipasangkan dengan paku pada

rangka dengan posisi yang bermacam-macam. (lihat gambar dibawah).

(frHorisontal

Sumber. Ha5ilSurvey

aloK. -vpdPan

0 Vertikal

Gambar IV. 8.Macam-macam pasangan dinding kayu.

Untuk dinding semen adalah dengan menggunakan tulangan pita baja yang

dianyarnkan pada rangka bangunan yang kemudian ditutupi kedua sisinya

dengan spesi semen.

r llano

~T*T i—t-Odl-OK S firs I Sfc)11*n

I—

xu\anaan

w

Tulanj><m
ft>q Io0;q

Sumber Hasil Survey

Gambar IV. 9. Pasangan dinding semen pada rangka bangunan.
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Pintu danjendeia

Istilah daun pintu dan jendeia bagi penduduk Melayu di Kotamadya

Pontianak adalah TUDUNG. Kebanyakan pintu-pintu dibuat dari kerangka

kayuyangkemudian dilapiri dengan lembaran tripleks. Selain itu ada juga

yang masih menggunakan lembaran-lembaran papan yang disusun

sedemikian rupa yang disebut dengan tupai-tupai. Jendeia dibuat dari

rangka kayu dengan tudung bervariasi seperti kaca dan papan berpyan

(lihat gambar di bawah).

\sC :T .

firrtu

t j

Jtndt\a

u
r—r

(C)
c 1—«.

1

1 '

___!••••] (t2)

Sumber: Hasil Survey

Gambar IV.10. Pintu-jendela dan bagian-bagiannya.

Hang

Tiang merapakan tempat unhik menempatkan dinding-dinding, baik itu

dinding kayu maupun dinding semen. Pemasangan tiang ini membentuk

penampang empat persegi sama sisi (bujur sangkar). Berdiri tegak pada

pondasi (gelagar) dan menumpu selunih beban nimah dari atas (atap).
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Bahan yang dipakai adalah berupa balok kayu belian dengan ukuran

biasanya 20/20 cm. Namun ada juga. yang menggunakan bahan kayu bulat

dari jeniskayu kelas H(lihat gambar di bawah).

P-A(,\jK ATA$

TIAAIg

ttASVK TCA/G^H

-I

Sumber. HasilSurvey :
t- M I

r"

M. Jk

j..-±4

6viA<2An.

TONS K AT

Gambar IV. 11. Tiang dan bagian-bagiannya.

Lantai

Sebagian besar jumlah lantai tiap nimah adalah satu lantai (tidak

bertingkat) dan sebagian kecilnya bertingkat Bentuk lantai menyesuaikan

dengan tipologi yang 4 persegi panjang. Untuk golongan yang mampu,

bahan lantai menggunakan dari kayu belian (kayu kelas I) sedangkan yang

sederhana adalah dari kayu kelas H (mabang dan tekam). Untuk

menghindari udara yang masuk dari kolong, maka konstniksi lantai dibuat

berpyan yang langsung menempel di lantai gelagar (lihat gambar di

halaman berikut).
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Sumber: Hasil survey

Gambar IV. 12.Lantai dan bagian-bagiannya.

Tongkat

Tongkat adalah inti daripada pondasi nimah yang langsung menancap di

tanah. Kuat atau tidaknya bangunan tergantug dari ukuran dan susunan dari

tongkat tersebut Bahan tongkat yang pokok adalah kayu belian, karena

jenis kayu ini mempunyai ketahanan yang lama baik didalam tanah maupun

diudara terbuka Untuk bangunan yang sifatnya tidak permanen, biasanya

tongkat tersebut menggunakan bahan kayu bulat Sementara itu bentuk

konstniksi dari tongkat ada yang langsung menjadi tiang, ada juga yang

hanya setinggi keep saja (lihat gambar di halaman berikut).
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Gambar IV, 13. Tongkat dan bagian-bagiannya.

Tangga

Fungsi tangga di sini kebanyakan berfungsi sebagai tempat mandi, mencuci

dan tempat turun naik ke sampan atau perahu lainnya Bahan pokok untuk

konstniksi tangga ini adalah kayu belian (lihat gambar di bawah).

Sumber: Hasil survey

Gambar IV. 14. Tangga dan bagian-bagiannya.
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4.4.1.3. Susunan ruangan

Susunan ruangan umumnya memanjag kebelakang, sehingga herarki ruang

pokok berderet dari muka kebelakang. Sebagai tambahan biasanya pada bagian

depan dibuat teras yang berfungsi sebagai raang penerima sebelum memasuki

dalam nimah.

Pada bagian dalam nimah, bagian depannya adalah raang penerima tamu,

bagian tengah raang tidur, serta bagian belakang adalah dapur dan gudang.

Sementara untuk keperiuan membuang hajat (raang WC) ditempatkan terpisah di

belakang bangunan utama (lihat gambar di bawah).
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RUANG TAMU"
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RUANG TIDUR
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RUANG TIDUR
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RUANG MAKAN KELUARGA*

Sumber. P & K

Arsitektur Tradisional DaerahkaHmantan Barat

1986, hal 41.

rS rn

Gambar TV. 15. Susunan ruangan rumah tinggal yang umum.
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4.4.2. Rumah ibadah

Karena sebagian besar penduduk yang berdomisili di Kampung Beting ini

memeluk agamaIslam, makanimah ibadah yang kecil-kecil yang banyak tersedia

adalah surau-surau atau langgar. Unhik bangunan nimah ibadah yang agak besar

seperti Masjid hanya terdapat satu, yaitu Masjid Jami' yang sekupnya mencakup

selunih Kelurahan Dalam Bugis. Pada bagian ini hanya akan dibicarakan rumah

ibadah yang kecil-kecil tersebut

4.4.2.1. Tipologi

Bentuk rumah ibadah ini ada yang 4 persegi panjang dan ada yang bujur

sangkar.

4.4.2.2. Bentuk bagian-bagiannya

Umumnya benhik dan bagian-bagian dari rumah ibadah sama dengan

bentuk dan bagian-bagian dari ramah tinggal, yang tenitama pada bahan yang

digunakan.

4.4.2.3. Susunan ruangan

Susunan ruangan suatu ramah ibadah umat Islam mempunyai pola tertentu,

seperti bagian depan (mihrab) adalah sebagai tempat imam dan tempat

berkhotbah. Pada bagian tengah adalah tempat ma'mum, sedangkan pada bagian

belakang tersedia serambi. Unhik tempat wudhlu ada surau yang menyediakan

kran-kran tapi ada juga yang hanya menyediakan tangga sebagai tempat bersuci
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pada air Sungai Kapuas yang mengalir di bawah bangunannya

4.4.3. Rumah tempat menyimpan

Karena sebagian besar penduduk memiliki perahu-perahu sampan maupun
perahu bermotor, maka ada beberapa penduduk yang sengaja menyediakan tempat-
tempat khusus untuk menyimpan sampan dan perahu bermotor mereka agar
terhindar dari cuaca, sehingga tidak akan cepat rasak.

4.4.3.1. Tipologi

Tempat menyimpan perahu ini biasanya hanya benipa bangunan semi
permanen, sehingga sewaktu-waktu dapat dibongkar. Tempat penyimpanan ini
terletak dikanal-kanal yang cukup lebar, sehingga tidak mengganggu sirkulasi
kanal-kanal tersebut Benhik tempat ini adalah 4persegi panjang yang disesuaikan
dengan benhik perahu yang panjang.

4.4.3.2. Bentuk bagian bagiannya

Bentuk bangunannya hanya berapa tongkat-tongkat yang berasal dari kayu
bulat yang langsung dijadikan tiang-tiang untuk menahan atap di atasnya Bahan
atap kebanyakan dari daunrumbia

4.4.3.3. Susunan ruangan

Karena fungsinya hanya sebagai pelindung perahu dari cuaca, maka
susunan ruangannya adalah ruangan tak berdinding (lihat gambar di bawah).
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Gambar TV. 16. Rumah tempat menyimpan perahu.

4.4.4. Rumah tempat mnsyawarah

Pada Kampung Beting ini tidak menyediakan secara khusus niamh-rumah
untuk musyawarah. Sehingga untuk musyawarah yang sifatnya tidak terlalu banyak
yang diundang, dapat menggunakan salah satu nimah penduduk yang dipandang
dapat menampung para undangan. Sedangkan unhik musyawarah yang sifatnya
mengundang banyak orang (termasuk juga resepsi peraikahan, dll) maka selain
diupayakan untuk membangun bangunan yang tidak permanen, dapat pula
menggunakan bangunan SD di hari libur belajar.

4.5. Jaringan Pergerakan Kawasan

Aksesibilitas yang dimiliki oleh kawasan Kampung Beting ini dinilai
sangat spesifik dan unik dari suatu perkampungan atas air. Hal ini dapat dilihat
dari eksisting

prasarana dan sarana pergerakan yang ada :
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4.5.1. Prasarana Pergerakan kawasan

* Jalan gertak kayu

Dari kondisi alam yang dicirikan oleh topografi yang sangat datar yang

terpengarah oleh adanya pasang surat sungai (rata-rata 2,1 m) serta

merapakan tanah endapan sungai, pada kawasan ini terdapat adanya

jaringan gertak kayu sebagai prasarana pergerakan di atas permukaan air.

Gertak-gertak tersebut merapakan salah satu ciri khas dari suatu

perkampungan atas air yang ada di Kota Pontianak. Dimana dengan

kehadiran jaringan ini, sirkulasi pergerakan kawasan dapat menjadi

lancar. Apalagi dengan tersedianya gertak-gertak di setiap sisi kanal

membuat suatu pemandangan yang menarik yang hanya dimiliki kawasan

Kampung Beting ini (lihat gambar di halaman berikut).

Sumber. Hasil survey

Gambar TV. 17. Jaringan gertak yang terdapat di Kampung Beting.
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Kanal-kanal7parU-parit

Kanal-kanal yang terdapat di kawasan" Kampung Beting sebenarnya
merupakan badan tanah yang terendam oleh badan air di waktu air pasang,
dimana sisa badan air memang sengaja tidak ditutupi bangunan. Sehingga
dibagian-bagian daerah tertenhi apabila air sedang surat, kanal-kanal
tersebut tidak dapat digunakan sebagai sarana pergerakan kawasan pada
permukaan air. Sedangkan daerah yang dekat dengan muara kanal masih

dapat di lewati baik dengan sampan maupun dengan perahu beraiotor.
Pemandangan yang menarik apabila kita memasuki kawasan ini di waktu
air pasang, seakan peramahan yang ada tersebut berada di atas sungai. Dan
dengan jarigan kanal-kanal inilah kita dapat mengelilingi selunih penjuni
kawasan dengan menggunakan angkutan sungai berapa sampan atau speed
boat.

Sesuai dengan pola perkampungan Kampung Beting yang penduduknya
tinggal mengelompok disepanjang jalur sungai atau jalur lalu lintas yang
membentuk sederetan perumahan, maka pola kampung yang demikian
menjadikan jalur sungai (dalam hal ini kanal-kanal) dan jalur lalu lintas
(dalam hal ini gertak-gertak kayu) pada Kampung Beting ini merapakan
suatu kekhasan dan keunikan tersendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
padagambar dan petadi halaman berikut:

?usat Rekreasi Marina

IV-27



Gambar TV. 18. Pola pergerakan kawasan dengan prasarana pergerakan kawasan
berupagertak-gertak dankanal-kanal.

Jembatan

Pada dasaraya yang dinamakan jembatan di sini hampir sama dengan
pengertian gertak. Namun hal dapat dibedakan dari kedua jenis prasarana
ini adalah dari segi konstruksinya Gertak adalah suatu jaringan lalu lintas

yang panjangnya tidak tertentu tergantung dari penambahan pembangunan

baru. Sedangkan jembatan disini hanya sebagai penhubung antara gertak
yang berada di sisi kanan dan kiri kanal-kanal. Mengenai bahan konstniksi

adalah sama dengan gertak yang berapa kayu belian (lihat gambar di
halaman berikut).
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Sumber:Hasil survey

Gambar IV. 19. Gambar salah satu jembatan yang terdapat di Kampung Beting

Dermaga

Dermaga letaknya adalah persis ditepian sungai Kapuas di sekitar

komplek Masjid Jami'. Dermaga di sini berfungsi sebagai tempat
mangkalnya para pemberi jasa angkutan sungai baik berapa sampan, sped
boat dan lain-lainnya Karena suatu dermaga dituntut suatu ketahanan baik
terhadap faktor alam serta faktor manusia dalam memakai prasarana ini,
kebanyakan bahan yang digunakan adalah kayu belian dengan diameter
yang besar-besar, baik balok maupun papannya
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Sumber:Hasil survey

Gambar IV.20. Dermaga yang terdapat di komplek Masjid Jami'.

4.3.2. Sarana pergerakan

* Sampan

Sampan merapakan salah satu angkutan sungai yang sudah turan temurun
dibuat oleh masyarakat Kampung Beting yang digunakan sebagai sarana
transportasi dan mencari mata pencaharian. Dengan bentuknyayang mungil
dan lincah, jenis sarana ini merupakan spesifikasi dari perkampungan atas
air.

* Speedboat

Speed boat sebenaraya merapakan sampan yang diberikan tenaga mesin
sebagai pengganti tenaga manusia yang mendayung sampan. Selain
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berfungsi sebagai alat angkutan manusia alat ini sangat cocok untuk

angkutan barang yang tidak terlalu berat

* Kapal klotok

Dengan benhik yang lebih besar dari pada speed boat, serta dengan

digunakannya mesin yang lebih besar yang bunyinya seperti klotok-klotok,

maka nama perahu ini adalah kapal klotok. Karena untuk penyediaan mesm

yang mahal, hanya orang tertentu saja yang dapat mempunyai sarana

angkutan jenis ini di Kampung Beting tersebut

* Kapal handling

Kapal bandung merapakan alat transportasi yang melayani angkutan

manusia dan barang jarak jauh. Biasanya pemilik dari jenis sarana ini

adalah perasahaan-perasahaan jasa angkutan sungai dan bukan sebagai
milik perorangan.

* Iain-lain

Unhik sarana Iain-lain sifatnya umum yang bukan suatu spesifikasi dari

Karakter perkampungan Beting.

Seperti sepeda dansepeda motor roda. dua

Untuk lebih mengetahui bentuk-bentuk sarana pergerakan dapat dilihat
pada lampiran di belakang.
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4.6. Kesimpulan

Pada bagian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dipandang
sebagai suatu karakter perkampungan atas air pada Kampung Beting, yaitu :

a Perancangan bangunan rumah tinggal yang sangat berhubungan

dengan keadaan alam yang ada atau dapat dikatakan sebagai
perancangan yang kontekstual dengan lingkungan alam sekitarnya.

b. Jalur sungai yang berupa kanal-kanal dan jalur lalu lintas yang benipa

gertak-gertak kayu merupakan elemen utama dalam membentuk pola
perkampungan dan prasarana pergerakan yang sangat vital.

c. Penganih budaya Melayu didalam peri kehidupan masyarakat

kampung, baik dalam pola tingkah laku maupun dalam segi
perancangan bangunan rumahnya sangat besar.

d. Adanya nafas ke-Islaman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,
baik tercermin dalam pola tingkah laku maupun dalam pola
pengetahuan kebudayaan setempat.

e. Penggunaan unsur - unsur alami didalam perancangan bangunannya,
seperti bahan pokok kayu belian sangat dominan.
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