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BAB III
 
TINJAUAN PUSAT PERBELANJAAN
 
DAN REKREASI KOTA PONTIANAK
 

3.1. Tinjaoan Mengenai Kota Poatianak 

3.1.1. Koadisi Fisik Dasar 

a. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi 

Secara geografis Kotamadya Pontianak yang merupakan ibukota Propinsi 

Kalimantan Barat terletak di lintasan gans Khatulistiwa dan tepatnya berada diantara 

0002'24" Lintaog Utara sampai dengan 00 5'37" Lintang Selatan dan 1090 25" Bujur Timur 

10~23'24". Adapoo secara administratif: wilayah Kodya Pontianak ini selurubnya beIbata

san langsung dengan wilayah Kabupaten Pontianak dengan batas-batas sebagai berikut : 

e. BagilJJ1 barB! berbatlJslm det1g8D keCll11lellJJ1 Su11gai Ki1kep 

b. BagilJJ1 Timur berbataslJJ1/l111gSlIDgdengao. KecamellJJ1 Sungai Rays daD. 

Kee8metarJ Sungai AmbaWllllg 

c. BagilJJ1 U!IlrB berbaills8J1 dengsn KeCll11ll1W Si811l1JJ1 

d	 BagilJJ1 Selew berhatasarJ IIJJ1gsuJ1g dengan Keca.mew SU11gsi Raye dan 

Sungai .Kilkap. 

Secara keseluruhan luas Kodya Pontianak adalah sebesar 107t82 lan2 atau 

10.782t Oha yang teIbagi dalam empat bagian Kecamatan dan 22 kelurahan . 

b. Ketinggian dan Kemiringao. Lah811 

Secara Topogrofi Kodyn Pontionok baroda pOOa dataron rendah ( Wilayoh pe

sisir pantai ) dengan ketinggian antara 0,8 meter sampai dengan 1,5 meter di alas pennukaan 

laut dengan kemiringan tanahnya antara 0 - 2 % sehingga kw-ang menguntungkan bagi kepen

tingan drainase. Bagian wilayah kota yang relatif tinggi dan memiliki ketinggian paling besar 

pada mmmmya berada di pinggiran kota ( bagian Utara dan Selatan kota ). 

3.1.2. Pola Penggtmaan Lah811 Kota 

Berdasarlam data yang berasal dari Kantor Statistik Kodya Pontianak, peng

gunaan laban yang ada di Kodya Pontianak tahun 1994 berdasarkan aspek fimgsionalnya 
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terbagi menjadi 19 jenis penggunaan laban, baik penggunaan yang bersifat menetap dan in

tensifmaupun penggunaan yang sifatnya sementara dan sebagian lagi merupakan laban-laban 

kosong yang belum digunakan. Keberadaan laban ini pOOa umumnya berada di pinggiran kola 

Penggunaan laban t relatifterkonsentrasi adaIah perdagangan dan jasa yang banyak terdapat 

di Keeamatan Pontianak Barat dan Pontianak Selatan. Selain daripada itu lokasi perdagan

gao ini juga terdapat dalam unit keeil dan tersebar di seluruh bagian wilayah kota. 

3.2. Kondisi Perekonomian Dan Perdagangan Di Pontianak 

Kegiatan perekonomian di Kodya Pontianak ditnrYang oleh adanya beberapa 

maeam fasilitas pelayanan perekonomian antara lain toko, pasar, wanmg, koperasi, bank, dan 

lembaga perekonomian lainnya Fasilitas perekomian kola kola yang utama adalah berupa pa

sar. Pasar merupakan fimgsi utama sebagai alat perbelanjaan dilingkup keperluan sehari-harl. 

Urnumnya di kola Pontianak lokasi pasar terletak padajaJan umum yang merupakan kelompok 

pertokoan pula Sedangkan fasilitas perdagangan pada mnumnya masih terkonsentrasi di Ke

camatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Selatan terutama wilitas pasar dan per

tokoan. Sedangkan fasilitas warung dan tako-toko lingkungan menyebar di semua bagian 

wilayah kola 

Kegiatan perdagangan yang berkembang di kota Pontianak umwnnya terdiri 

d.ari pedagang eceran dan menengah. Pusat-pusat perbelanjaan hanya sedikit sekali, antara 

lain pusat perbelanjaan di Nusa Indah , Kapus Indah, Komplek Pasar Sudinnan, jalan Gajah 

Marla, Jalan Diponogoro, dan sepanjang JaJan Tanjungpura. Narmm Pusat perbelanjaan yang 

berbentuk Mall belum ada dan bam pada tahap perencanaan saja Intensitas kegiatan yang 

utama terdapat dipusat kota yaitu sepanjang Jalan Tanjungpw-a 

Untuk sebaran perdagangan yang ada, menurut jenisnya dibagi menjsdi : 

a. Eceran
 

Jenis ini menyebar keseluruh pusat kota, namun berkembang menurut poros


poros tertentu meliputi :
 

Barang kelontong, yang -berada di antara pinggiran sungai dan Jalan 

TanjUD8Pura 
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- Barang Kerns, juga menempati di antara pinggiran sun,gai dan Jatan 

Tanjungpura 

- Barang makanan dan minuman, menyebar hampir di semua pasar yang ada. 

b. Pusst Perbelanjaao
 

Pusat peroelanjaan yang ada lUD1unnya terdapat di pusat-pusat kota dan me


nyebar hampir disepanjang jalan protokol kola, yaitu di Jalan Tanjungpura.,
 

Jalan Gajah Mads, Jalan Diponegoro,jalan Sudinnan, Jalan NusaIndah, dan
 

di Sungai Jawi.
 

(Sm1:Jber : RD1RKPonti8J18k. Pemd8 Pontiaruk 1995) 

3. 3. Gambaran Kepariwisataan Kalimantan Barat 

Kebijaksanaan Pemda Kalimantan Barat untuk sektor pariwisata yang tertuaog 

dalam program pemb8Dglman mtuk Pelita V adalah meliputi peniogkatan pembinaan terhadap 

penyediaan sarana dan prasaraoa yang mendulamg kegiatan kepariwisataan. Salah satu upaya 

Yang dilakukan daIam pembaogunan prasarana kepariwisataan ini adalah dengan memper

siapkan Kotamadya Pontianak sebagai pintu geroang Propinsi Kalimantan Barat ysng meru

pakan wilayah E dalam satu kesatuan wilayah Kalimantan Barat ( Dinas Pariwisata ). 

Di Kalimantan Barat sendiri banyak sekali terdapat sungai, di antaranya ada

lah Suogai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang kurang le

bib 1443 Ian. Di sepanjang alur sungai ini beserta anale-anale sungainya terutama yang berada 

di Kodya Pontianak dapat ditemui kehidupan masyarakat tepian stmgai yang mendirikan 

rumah-rumah di alas air. 

Kenilanatan belWisata stmgai ini terutama bagi tulis diantaranya adalah meli

hat kesibukan perekonomian air. Itu terlihat dengan banyalmya penambang &tau j asa angkutan 

sampan ( sejenis perhu kecil ), penjual makan di air atau pasar terapung serta obyek obyek 

lainnyayang dapat dikunjungi lewatjalur sungai. 

3.4. Kondisi Mengenai Pusat Rekreasi Pontianak 

Fasilitas rekreasi adalah bangunan yang dipergunakan tmtuk aktivitas-aktivitas 

rekreasi seperti geduog pertemuan, gedtmg serbaguna, bioskop-bioskop, gedtmg kesenian dan 
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lain-lain termasuk pertamanan, ahm-alm kota dan pusat pariwisata kota lainnya. Keterse

diaan dan jenis fasilitas ini sangat tergantung pada tala kehidupan dan struktur sosial pendu

duknya. Berikut ini adaIah obyek wisatal rekreasi yang ada di dalam kota Pontianak , yaitu : 

a. Thgu Khatulistiwa 

b. Keraton Kadariyah 

c. Desa Wisata Kampung Beting 

d Sungai Kapuas 

Semua obyek pariwisata tersebut di atas dapat dilamjungi melalui jasa angku

tan sungai. Karena memang letaknya yang persis dipinggiran mmgai Kapuas. Dengan mudah

nya pencapaian ke tempat-tempat wisata tersebut, malea j asa angkutan sungai sangat potensial 

untuk dikembangkan ke arab yang lebih baik dengan menyediakan berbagai fasilitas yang di

butuhkan seperti tenninal- terminal angkutan air. 

3.S. Studi Kasus Perkampungan Atas Air 

Telah di uraikan di bah- bah sebehnnnya bahwa Pontianak merupakan kota 

yang dikenal dengan Kota. Seribu Parit ( sungai kecil ) yang keberadammya merupakan salah 

satu eiri khas kota ini. Salah sain studi yang dipakai untuk mengetahui gambarannya malea di 

ambilah salah satu perkampungan terapung yang keberadaannya di Pontianak di - pertahan

kan. Dalam hal ini perkamptmgan yang diambil adalah Parkampungan Beting sebagai bahan 

studi, karena beberapa pertimbangan : 

a. Merupakan salah satu ciri perkampungan atas air yang terkenal di Pontianak 

b. Dibangun dari filosofi kota air hingga keberadaanya saal ini masih eksisi 

keberadaannya. 

c. Banyak potensi wisata yang dapm: mewakili gambaran rekreatif pinggiran 

sun,gai Kapuas. 

3.S.1. Pengertiao 

Perkamptmgan atas air merupakan suatu perkampungan penduduk yang mem

baogtm nnnah-rumah tinggalnya di atas air, dimana air di sini sitatnya bergerak secara a1ami. 

SUWClnto Herv. Thesis tUQQS okhlr. Pusot RekreoslMorlno ell Sungol Kopuos Pontlonok. no. mtls. 90340009. AlSltektur un 
Yogvakorto. 1995 
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Rumah panggung a.da1ah romah-rumah yang sengaja dibangun di atas tongkat

tonglest atau tiang-tiang yang ber.fimgsi juga sebagai pondasi bangunan. Tongkat-tongkat terse

but ditaneapkan di alas tanah dengan ketinggian tertentu yang diukur menurut air pasang male

simwn pemmkaan air. 

Sedangkan romah teraptmg adalah mmah-rumah yang dibangun di etas balok 

kayu yang besar ( biasanya terdiri dari beberapa balok ) yang bisa dipindahkan ke tempBt 

yang diinginkan penghuninya. Biasanya rumah ini dibangun diatas kapal perahu besar &tau 

rakit-rakit kayu. 

3.5.2. Prasarana Pergerakao 

A lalan Gertak Kayo 

Gertak-gertak meropakan salah satu ein khas dari suatu perkampungan atas air 

yang ada di koata Pontianak kususnya di pinggican suogai, dimanajaringan gertak ini banyak 

membantu dalam kelanearan sirkulasi. Biasanya gertak ini dibuat bersebarangan dengan ger

talc lainnya. dan di tengah-teogahnya dijadikan pergerakkan sampan atau perahu kecH sebagai 

transportasi air dari kampung ke SWlgai Kapuas. Sering juga sungai keeil ini dijadikan seba

gai pr"dSanma pasar terapWlg. 

GambarID - 2. gertak kayu perkampungan ats air 

( 
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B. Kanal-Kanal Alan Parit 

Kanal-kanal yang ada di Kampung Beting sebenamya merupakan barlan tanah 

yang terendam oleh badan air di waktu air pasang, dimana sisa badan air tidak tertutupi oleh 

banglman Sehjogga dibagian-bagian daerah tertentu apabila air sedang surut,.kanaI-kanal 

tersebut tidak dapat digunakan sebagai aarana pergerakan. di alas pennukaan air. Sedangkan. 

kawasan yang berada di dekat muara kanal masih bisa dilewati oleh sampan &tau perahu ke

eil lainnya Pemandangan akan bertambah menarik apabila tetjadi air pasang, maka seolah

olah bqman yang berada di atasnya berada di atas sungai. Dan denganjaringan kanal inilah 

kita dapat mengelilingi seluruh peqjuru kawasan dengan menggtUlakan angkutan. mmgai berupa 

sampan atmI speed boat. 

c. Jembatan 

Pada dasarnya yang dinamakan jembatan di aini hampir sama dengan penger

tian gertak. Namtm dalam hal ini dapat dibedakan dari keduajenis prasarana ini adalah dari 

segi panjangnya. Kalan jembatan mempunyai jarak tertentu yang menghubungkan antar gertak 

yang ada Sedangkan gertak merupakan suatu jaringan laln Holas pejalan kaki dipinggiran 

sungai y~ p~i8lWlYa tidak tertentu,. te~~ dari penambahan. pemb~ bam Kon

struksi bahan yang digunakan arlalah sarna, yaitu kayo kelas satu (kayu beHan ). 

3.S.3.Sarana TrBIlBportui Air 

a. Sampan 

I! 

i 
11 

Sampan merupakan perahu kecil yang digunkan sebagai alat transportasi air i 

yang sederhana tmtuk mala peneaharian. Sampan ini merupakan salah satu 

angkutan. sungai yang sudan tunm temurun kebaradaannya. 

b. Speed Baal 

Speed boat merupakan sampan yang diberi tenaga mesin sebagai pengganti 

tenaga. manusia yang mendayung sampan. Selain ber.fungsi sebagai alat angku

lHn, ala! Wi juga co~ok UIltuk angkutan barang yang tidak terlaJu berat. 
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c. Kapal K1otok
 

Kapal ini merupakan modifikasi dari bentuk yang lebih besar dari speed boat,
 

serta menggtU1akan mesin yang lebih besar. Kapal ini merupakan alat trans


portasi antar daerah pinggiran sungai Kapuas yang agak berjauhan. Kapaa ini
 

dinamakan kapal k1otok karena bunyinya yang mirip suara k1otok.
 

d. Kapal BandoD8
 

Kapal bandong merupakan alat angkutan air yang mengakut barang dan man


usia. Bentuk alat transportasi Wi lebih besar dari kapal Klotok dan mirip den


gao. rumah teraptmg, tempi diberi mesin untuk menggerakannya.
 

3.5.4. Penampilan Bangunan 

Yang dimaksud dengan penampilan bangunan disini adalah penampilan bangu

nan yang berada. di sepanjang pinggiran sungai Kapuas sebagai gambaran bentuk bangman 

yang banyak digunakan masyaralcat pinggiran suogai Kapuas. 

3.5.5. Bentuk Bangnnan 

Ru.... !'Olo,., 11m..Sumber: P& K 

.c\rsit.e!<lur Tr:1ci.lion:l1 D"erah K:llimU'..b.~ :,~!"t 

193·"137. 

Gambar ill -3. Bentuk arsitektur bangunan nunah MeIayu 
---- .. _----.. 
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Kalan kita menelusuri Sungai Kapuas maka bentuk b~ YBDA di~an 

kebanyakan bentuk rumah adat melayu. Dalam masyarakat melayu, dikenal dengan adanya 

nama-nama nunah potong Kantor Kawai, Rmnah Potong Gudang dan Rumah Potong Limas. 

Kebanyakan nunah-rnmah yang dibangtm disepanjang pinggiran sungai adaIah nnnah potong 

gudang. . 

3.5.6. Bentnk Bagian-Bagiannya 

B. Amp 

Selain menggunakan bahan penutup atap yang berasal dari kayu belian ( kayu 

Kalimantan kelas satu ), ada juga yang menggunakan daun rumbia ( daun sago 

yang disusun dalam bentuk anyaman yang dipotong-potoog sepanjaog kw-aog 

lebih 1,5 meter). 

b. LaDtai 

Sebagian besar jumlah lantai tiap rumah adalah satu lantai (tidak bertingkat) 

dan seb8gian kecilnya bertingkat. Bentuk lantai menyesuaikan deogan tipologi 

empat persegi panjaog. Untuk golongan yang mampu, bahan lantai mengguna

lam dan kayu belian ( kayu kelas I ) sedangkan yang sederhana adalah dari 

kayo kel;as 1I ( mabang dang tekam ). 

c. 1ol1gbJt /lUll ullI1gptJ11dasi 

Toogkat adalah inti dari pondasi rumah yang laDgSlDlg menancap ke tanah. 

Kuat atau tidaknya beiIgtman tergantuog dari ukuran dan susunan dari tongkat 

tersebut Bahan tongkat yang pokok adalah kayu belian, karena jenis kayu ini 

mempunyai ketahanan yang lama baik di dalam tanah maupw di udara terbu

ka. Untuk baogunan yang sifatnya tidak permanen, biasanya tongkat tersebut 

menggtmakan bahan kayu bulat. Sementara itu bentuk konstruksi dari tongkat 

ada yang langsung menjadi liang, adajuga yang hanya setinggi keep s~a 
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