
BAB V

KESIMPULAN

5.1. Umum

Kesimpulan umum ini lebih merapakan kesimpulan tentang kebijaksanaan
yang berkaitan dengan penciptaan suatu Pusat Rekresi Marina, yang merupakan
bentuk baru dari pengembangan wisata di Kalimantan Barat

- Pusat Rekreasi Marina adalah salah satu jawaban dari fenomena

pembangunan Kota Pontianak saat ini yang kembali mengarah kepada
dasar historis dan filosofi KotaPontianak sebagai Kota Air.

- Dengan terciptanya suatu Pusat Rekreasi Marina yang dilihat dari fisik

utamanya sebagai suatu pangkaian kapal rekreasi, maka diharapkan dapat

mengenalkan obyek-obyek wisata yang terdapat di Kalimantan Barat

tenitama obyek-obyek wisata alam tirta

- Mengingat dalam skala Kota Pontianak belum terdapat obyek wisata yang
memiliki lingkup pelayanan yang luas, maka fasilitas Pusat Rekreasi

Marina ini diharapkan dapat mencangkup pelayanan dalam skala kota

- Dengan mengambil karakter perkampungan atas air yang terdapat di
Kotamadya Pontianak seb.igai preseden perancangan bangunannya, maka
diharapkan fasilitas ini dapat memiliki tema dan image yang
membanggakan masyarakat Kota Pontianak khususnya dan masyarakat
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Kalimantan Barat pada umumnya

- Pengolahannya sebagai suatu pusat rekreasi, maka Marina tersebut dapat
memanfaatkan potensi alam yang ada, serta. aspek-aspek utama yang perlu
diperhatikan dalam menghidupkan suatu fasilitas pariwisata

5.2. Khusus

Kesimpulan khusus ini adalah merapakan kesimpulan yang berkaitan
dengan benhik fisik fasilitas Pusat Rekreasi Marina yang akan diwujudkan dalam
proses perancangan selanjutnya

- Karena di dalam perancangan bangunannya menggunakan preseden
perancangan, maka karakter yang diambil tersebut haras tampak secara

nyata di dalam penampilan rancangan bangunannya

- Preseden yang diambil dari perkampungan atas air, adalah berdasarkan

kesamaan orientasi dari fasilitas Marina, yaitu mempunyai penekanan
padapengolahan tapak (Gubahan massa) dan penampilan bangunannya

- Perlu adanya sesuatu yang dapat dijadik?n ciri khas dan spesifikasi dari

benhik fasilitas ini yang dapat membedakannya dengan bentuk Marina di

daerah lain, karena adanya standar-standar yang sama dari fisik utama

fasilitas ini yang merapakan fasilitas pangkaian kapal rekreasi.

- Aktivitas utama dari fasilitas ini adalah Marina itu sendiri yang dilengkapi
dengan fasilitas penunjang pariwisata yang lain, sehingga di dalam
perencanaan fasilitasnya haras dapat mewadahi banyak aktivitas yang
berbeda yang merapakan suatu kesahian tersendiri.
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Penentuan jumlah (kapasitas) ditenhikan dari jumlah wisatawan yang
datang ke Kalimantan Barat dengan proyeksi 5tahun mendatang.

Sistem struktur utama untuk marina ditenhikan berdasarkan analisa

mengenai jenis, tipe, kekuatan terhadap perairan yang ada, seperti sistem

struktur pangkaian kapal dan perlengkapannya

Sistem sh-uktiir pendukung lainnya merapakan perpaduan dari preseden
dan standar yang digunakan. Dari kesemua sistem straktur tersebut haras

dapat diJTgakeamanan dan keandalannya untuk jangkapanjang.

Pemilihan lokasi Marina haras mempertimbangkan fungsinya secara baik,
seperti menjamin adanya aksesibilitas pencapaian, potensi lokasi yang ada
serta keadaan perairan disesuaikan dengan preseden yang digunakan.

Fasilitas ini dapat menonjolkan fasilitas-fasilitas yang berkenaan dengan
pengendalian karakter air seperti saluran-saluran, pintu-pintu air, kanal-
kanal dan danau-danau buatan pengatur air.

Macam fasilitas yang disediakan berdasarkan atas zsumsi maksud dan

tujuan dari para wisatawan yang berkunjung ke daerah Kalimantan Barat

Lingkup pelayanan meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya
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