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Berwisata

• Menyusuri sungai di Thames di London

• Bersampan dengan gondola di Venisia

Introduction

Kenapa mesti jauh-jauh?

Negeri sendiri ternyata mempunyai beberapa kota yang
berpotensi untuk itu

Pontianak



Introduction

Sungai

Kapuas

Sungai

Kapuas Kecil

Sungai

Landak

Membelah
kota menjadi

Pontianak SelatanPontianak Barat Pontianak Selatan

Pontianak Utara

Hal tersebut mirip Sungai Thames yang melewati Kota
London



Pontianak Utara

Pontianak Barat

Pontianak Selatan



s.Kapuas

s.Landak

s.Kapuas
Kecil

Sungai-sungai
kecil

Sungai-sungai kecil
tampak dari atas



Introduction

Angkutan sungai dapat menjangkau ke tempat-tempat yang relatif
jauh dari pusat kota

Kalimantan Barat

Sungai Anak Sungai

jauh dari pusat kota

Kelancaran ekonomi
&

kegiatan lainnya

Jenis kendaraan pedlmn :

- sampan/perahu,

- bandung,

- tongkang & bebrp jenis kendaraan lainnya



Introduction

jumlah kendaraan (pedalaman) ini dari tahun ke tahun semakin
berkurang

Ini karena dampak dibukanya jalan-jalan darat menuju pelosok-
pelosok Kalbar

Kawasan yang termasuk dalam koridor kapuas meliputi Kota Pontianak
dan empat kabupaten yaitu Pontianak, Sanggau, Sintang dan
Pustusibau



Sisi lain dari
pelabuhan
pontianak



Pelabuhan Pontianak
dan kapal –kapal yang

sedang tambat



Perkembangan transportasi darat dan transportasi air tidak

Perkembangan Transportasi Air Di sungai Kapuas

untuk membawa barang dagangan

ke daerah-daerah pedalaman

Transportasi
air

kalangan
industri

pertanian

Perkembangan transportasi darat dan transportasi air tidak
selamanya merupakan suatu persaingan hal ini disebabkan :

adanya beberapa wilayah yang tidak dapat terjangkau dengan
transportasi darat (daerah pedalaman)



Permasalahan yang terjadi pada Sungai Kapuas yang melintasi
banyak Kabupaten ini tidak bisa dianggap ringan, keberadaanya

Saat ini penurunan muka air Sungai Kapuas sudah berada kondisi
yang mengkhawatirkan

Permasalahan yang muncul adalah menurunnya jumlah angkutan
penumpang maupun barang dari tahun ke tahun

Perkembangan Transportasi Air Di sungai Kapuas

banyak Kabupaten ini tidak bisa dianggap ringan, keberadaanya
akan mempengaruhi kondisi antar wilayah dalam propinsi

Ini semakin ditunjukkan jumlah angkutan air yang menuju daerah
hulu semakin menurun dari waktu ke waktu



Jenis angkutan
sungai
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Aktifitas dermaga Kapuas besar maupun Kapuas Kecil
setiap harinya dipadati kegiatan turun naik
penumpang dan bongkar muat barang

Ini memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah

Lalulintas Angkutan Sungai Kapuas

Pelabuhan Induk terletak di Hilir Sungai Kapuas

terusan dari laut lepas

Aktivitas di sepanjang dermaga di daerah hilir Sungai Kapuas
ini ramai.
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Sungai Kapuas menunjukkan volume lalulintas yang besar dan
variasi angkutan sungainya terdiri dari berbagai jenis motor air ;

Volume Lalulintas Angkutan Sungai

- speed boat,

- kapal barang,

- kapal penumpang,

Pagi hari, volume lalulintas meningkat dan selanjutnya akan
menurun pada siang hari. Pada sore hari volume lalulintas kembali
meningkat.

- kapal bermotor,

- sampan bermotor dan tak bermotor

Anda tidak bisa merencanakan masa datang berdasarkan masa lalu (Edmund Burke)



Jenis angkutan di Sungai My life, My Adventure

Untuk dapat bahagia, buatlah dahulu orang lain untuk bahagia (Creed)



Jenis Angkutan di Sungai
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Karakteristik

Pola perjalanan teratur, baik harian maupun mingguan

Sebagian besar mereka(penumpang) tidak
setiap hari menggunakan angkutan air

Karakteristik
penumpang setiap hari menggunakan angkutan air

dengan alasan tidak adanya pilihan moda
transportasi

Perjalanan dengan mpotor air U/ keperluan
berbelanja, kerja dan keperluan keluarga
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Saat ini kondisi sarana angkutan air berupa kapal motor belum
memenuhi standart sehingga munculnya beberapa keluhan dari
pengguna angkutan sungai, (mis; masalah kebisingan mesin motor
air)

Kendala-kendala

Masalah lain yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi
dermaga untuk naik turun penumpang
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Dermaga yang berfungsi untuk turun naik penumpang atau barang baik
di Pontianak, menjadi tanggung jawab pemerintah setempat.

Kondisi Prasarana Fisik Transportasi Air

Tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi.

- perencanaan,

- Pengembangan dan,

- pemeliharaan

No Nama Dermaga Ukuran Konstruksi

1

2

3

Kapuas Indah

Kapuas Besar

Teng Sheng Hie

36 x 12 meter

36 x 12 meter

32 meter

Ferro Coment

Ferro Coment

Ferro Coment

Tabel 1 Ukuran Dermaga Angkutan Sungai di Pontianak

Di Pontianak ada 3 dermaga yang masih digunakan, dengan ukuran dan
lokasinya dapat dilihat di bawah ini

- pemeliharaan
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A. Hambatan

1. Musim Kemarau

Sedangkan sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut
dapat dilayari sepanjang tahun misalnya Sungai Kapuas.

Hambatan, Tantangan dan Kebijakan Dalam
Pengembangan Transportasi Sungai

Kapal motor dengan ukuran 1-2 meter
yang dapat dilayari sampai ke perhuluan

dapat dilayari sepanjang tahun misalnya Sungai Kapuas.

2. Jembatan

Dibangun jembatan yang melalui sungai
sehingga ruang gerak kapal motor beserta
gandenganya baik secara vertikal maupun
horisontal tidak bebas

Tinggi jembatan dari permukaan air terbatas
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A. Hambatan

Pada musim kemarau sulit dilayari. Jembatan membuat perahu tidak bisa
melewati sungai.
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3. Perundang-undangan

Belum jelasnya kewenangan LLASDP di perairan
pedalaman, baik menyangkut pembinaan, pengawasan,
pengaturan terhadap sarana, prasarana, maupun teknis
operasioanal mengakibatkkan transportasi sungai kurang
berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Hambatan, Tantangan dan Kebijakan Dalam Pengembangan
Transportasi Sungai

berkembang sebagaimana yang diharapkan.
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B. Tantangan

Hambatan, Tantangan dan Kebijakan Dalam Pengembangan
Transportasi Sungai

1. Teknologi Tuntutan terhadap efisiensi sarana angkutan

sarana teknologi sarana angkutan menyangkut

type sarana kapal dan tongkang sungai perlu
dikembangkan peneyempurnaan/moderenisasi

type dermaga/ponton baik untuk kapal pedalaman maupun
penyeberangan perlu disesuaikan dengan kondisi air

dikembangkan peneyempurnaan/moderenisasi

sehingga memudahkan dalam pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan.
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Hambatan, Tantangan dan Kebijakan Dalam
Pengembangan Transportasi Sungai

B. Tantangan

2. Sumberdaya Manusia

penyelenggaraan transportasi sungai masih bersifat
tradisional, di mana sumberdaya manusia (masyarakat pemakai
jasa, petugas operasional serta penyedia pengguna jasa perlu
ditingkatkan terutama kualitasnya, sehingga sistemditingkatkan terutama kualitasnya, sehingga sistem
transportasi sungai yang lancar, aman, nyaman sesuai tuntutan
zaman dapat diciptakan

3. Lingkungan Hidup

kesadaran dari penyelenggaran transportasi sungai maupun
masyarakat sepanjang aliran sungai untuk memperhatikan
menjaga serta memikirkan lingkungan hidup dan kelestraian
sungaoi terhadap pencemaran sungai dari limbah-limbah
industri (kayu, karet, samah, minyak bebas)



Hambatan, Tantangan dan Kebijakan Dalam
Pengembangan Transportasi Sungai

B. Tantangan

4. Perkebunan dan pertambangan

Perkembangan di sektor perkebunan dan ditemukannya
beberapa kandungan pertambangan, yang ada pada umumnya
berlokasi di dekat sepanjang aliran sungai-sungai di Kalimantan,
menganggu alur pelayaran
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menganggu alur pelayaran



1. Kepemilikan Type Sarana dan Prasarana Yang Tepat, yaitu

Penentuan type dermaga dan pelabuhan penyeberangan

2. Koordinasi dengan sektor lain

3. Peningkatan kualitas SDM di bidang transportasi sungai
sangat diperlukan baik terhadap petugas, masyarakat, pengusaha
angkutan sungai

Beberapa Kebijaksanaan yang Harus Ditetapkan

angkutan sungai

4. Penyempurnaan Peraturan Perundangan

5. Peran swasta dan Koperasi

6. Pemeliharaan Alur pelayaran
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