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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Pengembangan Potensi Obyek Wisata Taman Rekreasi 

Alun Kapuas Kota Pontianak Sebagai Daya Tarik Wisata Waterfront City Tahun 

2016”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan perkembangan kepariwisataan di 

Indonesia, salah satunya pariwisata di Kota Pontianak yang memiliki potensi alam 

diantaranya dibelah oleh aliran dua sungai besar yaitu sungai Kapuas kecil dan 

sungai Landak yang merupakan cabang Sungai Kapuas (sungai terpanjang di 

Indonesia) sungai-sungai tersebut merupakan aset pariwisata yang dimiliki Kota 

Pontianak. Salah satu obyek wisata yang memiliki keunikan tersendiri yaitu obyek 

wisata Taman Alun Kapuas yang merupakan salah satu titik simpul kawasan 

waterfront yang letak dan lokasinya sangat strategis karena berada di pusat Kota 

Pontianak. Banyaknya obyek-obyek wisata di Kota Pontianak saat ini ternyata 

masih kurang dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan promosi yang 

kurang maksimal dari pemerintah daerah terutama Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata setempat.  

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup substansi. Penelitian dilakukan di Jalan Rahadi Oesman Kecamatan 

Pontianak Kota pada obyek wisata Taman Alun Kapuas Kota Pontianak. Metode 

penelitian menggunakan penelitian geografi dan data disajikan secara deskriptif 

dengan bentuk penelitian survei, ada dua jenis data yang diperlukan yaitu data 

primer dan sekunder. Untuk menganalisis perencanaan yang dilakukan sebagai 

pengembangan menggunakan analisis SWOT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi obyek wisata Taman Alun 

Kapuas memiliki karakteristik dan keunikan yang jarang sekali ditemukan di 

taman-taman kota yang ada di Kalimantan Barat. Posisi yang strategis dan open 

public space berada di pusat kota membuat obyek wisata ini selalu ramai 

pengunjung, baik wisatawan yang datang dari jalur darat, laut maupun udara. 

Fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya sudah cukup memadai, dari segi 

akomodasi, infrastruktur dan lingkungan sangat terjaga dengan baik, aman dan 

bersih. 

Obyek wisata Taman Alun Kapuas merupakan kawasan wisata Wilayah 

Pengembangan Pariwisata Kota Pontianak yaitu sebagai pusat pengembangan 

wisata Kota Pontianak dan juga merupakan sub-pusat pengembangan sebagai 

pusat dari pengembangan kawasan wisata Alur Sungai Kapuas, obyek wisata 

Taman Alun Kapuas memegang peran besar terhadap daya tarik pariwisata di 

Kota Pontianak. Potensi eksisting ini menjadikan daya tarik alami yang tidak 

semua obyek wisata di kota maupun daerah Kalimantan Barat memilikinya. 

Strategi pengembangannya dengan membuat konsep perencanaan 

masterplan pada kawasan budaya dan rekreasi dan merencanakan program-

program atraksi air untuk lebih menghidupkan kawasan ruang waterfront city. 

Perencanaan tersebut dilakukan untuk selalu menjaga eksistensi kekayaan alam 

dan budaya setempat dan juga dapat meningkatkan kualitas SDM Kota Pontianak. 
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