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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kota Banjarmasin merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan 

yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sebagai Kota Pusat 

Pemerintahan serta sebagai pintu gerbang nasional dan merupakan kota penting 

di wilayah Kalimantan Selatan yang saat ini memiliki posisi yang sangat 

strategis secara geografis. Padatnya kegiatan di Kota Banjarmasin berbanding 

lurus dengan berkembangnya pergerakan masyarakat yang menuntut kebutuhan 

transportasi yang lebih berkembang pula. Perkembangan tersebut 

menghadapkan Kota Banjarmasin pada kesenjangan antara supply dan demand, 

peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan, kehilangan waktu dalam perjalanan, biaya transportasi 

yang mahal, meningkatnya kecelakaan dan dampak lingkungan seperti 

kebisingan, pencemaran, kelangkaan bahan bakar, dan kelangkaan lahan 

ditambah lagi dengan pembangunan infrastruktur cenderung pada perkembangan 

jalan darat. 

Sungai Martapura merupakan salah satu sungai besar yang melintasi 

Kota Banjarmasin, sungai ini adalah anak Sungai Barito yang muaranya terletak 

di Kota Banjarmasin dan di hulunya terdapat Kota Martapura. Sungai Martapura 

memiliki kontribusi yang khas terhadap sejarah budaya Banjar, bagi masyarakat 

Banjar sungai ini sangat fungsional, juga sebagai prasarana transportasi air yang 
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sangat diandalkan. Sekarang ini, kondisi lalu lintas sungai sudah jauh berbeda. 

Para pedagang sayur-mayur dan buah-buahan yang menggunakan “jukung” 

(perahu kecil) yang dulunya melintasi sungai di tepi-tepi jalan untuk menjajakan 

dagangannya, sudah jarang terlihat. Para pedagang tersebut hanya bisa 

menggunakan jukung di tempat-tempat terbatas karena banyak sungai yang 

dulunya pernah menjadi “jalan bebas hambatan” kini tidak bisa dilewati lagi 

karena terjadi pendangkalan. Di samping itu, di bantaran sungai banyak 

didirikan bangunan, diuruk hingga terjadi penyempitan sungai. Kondisi ini 

diperparah dengan pembuatan jembatan rendah yang melintang sungai, sehingga 

akses lalu lintas sungai pun menjadi terhambat. Kebiasaan masyarakat yang 

memanfaatkan angkutan sungai, sekarang ini hampir punah termakan era 

modernisasi yang lebih mengutamakan transportasi jalan raya di banding 

transportasi sungai. Angkutan sungai menjadi tidak penting dan bahkan sudah 

dilupakan, kecuali oleh sebagian kecil masyarakat.  

Salah satu angkutan sungai di Kota Banjarmasin yang terkena 

dampaknya adalah klotok, klotok adalah sarana transportasi sungai yang 

digunakan masyarakat Kota Banjarmasin untuk melayani aktifitas masyarakat di 

bantaran Sungai Martapura. Klotok adalah perahu kayu dengan mesin bertempel 

berdimensi 8 m x 2 m dan tinggi 1,5 meter, dengan kapasitas 30 penumpang 

yang ditempatkan pada space atau ruangan yang berada pada badan klotok. 

Klotok dikemudikan oleh motoris dimana motoris tersebut harus mempunyai 

kelengkapan Surat Tanda Kepemilikan Klotok, Izin Trayek, Izin Usaha dan Izin 

Angkutan (orang/barang). Keadaan klotok saat ini dengan faktor kenyamanan 

dan keselamatan yang relatif rendah karena ketersediaan sarana pendukung 
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seperti dermaga, batang (dermaga perseorangan) yang kurang memadai dan 

masih minimnya perangkat keselamatan seperti rompi keselamatan yang hanya 

sedikit tersedia dibanding dengan banyak penumpang. Disungai martapura Kota 

Banjarmasin terdapat 2 rute trayek klotok, yaitu klotok rute Dermaga Pasar 

Sudimampir–Dermaga Sungai Jingah dan klotok rute Dermaga Jembatan 

Basirih–Dermaga Pasar Lima.  

 

Gambar 1.1.  Kondisi Angkutan Sungai Klotok Saat Ini 

Sumber: Detik Travel, 2013 

Klotok rute Dermaga Jembatan Basirih-Dermaga Pasar Lima beroperasi 

di bagian selatan, barat dan tengah Kota Banjarmasin dengan panjang rute 7,8 

km beroperasi pukul 06.00-18.00 dengan tarif rata-rata (penumpang 

umum/pelajar) Rp.5000,-. Saat ini (2015) armada klotok rute Dermaga Jembatan 

Basirih-Dermaga Pasar Lima berjumlah 21 armada dengan waktu tempuh ± 1 

jam. 

Berdasar uraian di atas, perlu dilakukan studi evaluasi kinerja dengan 

parameter load factor, frekuensi, headway, waktu tempuh serta kecepatan 
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tempuh dan produktivitas angkutan sungai klotok rute Dermaga Jembatan 

Basirih-Dermaga Pasar Lima. 

1.2       Identifikasi Masalah 

a. Waktu tempuh angkutan sungai klotok dengan panjang rute 7,8 km ±1 jam 

b. Faktor keselamatan dan kenyamanan yang rendah karena kondisi sarana 

dan prasarana klotok yang kurang memadai. 

c. Angkutan sungai tidak berkembang sejalan dengan perkembangan Kota 

Banjarmasin menyebabkan ditinggalkannya angkutan sungai. 

1.3       Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja angkutan sungai klotok dengan parameter load factor, 

frekuensi, headway, waktu tempuh dan kecepatan tempuh rute Dermaga 

Jembatan Basirih-Dermaga Pasar Lima di Sungai Martapura pada saat ini 

(2015) ? 

2. Bagaimana produktivitas angkutan sungai klotok rute Dermaga Jembatan 

Basirih-Dermaga Pasar Lima di Sungai Martapura pada saat ini (2015). 

1.4       Batasan Masalah 

1. Tidak membahas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penumpang. 

2. Tidak memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

3. Tidak mempertimbangkan daya beli / kemampuan bayar masyarakat. 

4. Tidak mengestimasi secara finansial terhadap biaya operasi kendaraan dan 

tarif angkutan.  

5. Tidak membahas perilaku pengemudi, dampak sosial dan aspek lalu lintas. 
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1.5       Tujuan Studi 

1. Untuk mengetahui kinerja angkutan sungai klotok dengan parameter load 

factor, frekuensi, headway, waktu tempuh dan kecepatan tempuh rute 

Dermaga Jembatan Basirih-Dermaga Pasar Lima di Sungai Martapura 

pada saat ini (2015). 

2. Untuk mengetahui produktivitas angkutan sungai klotok rute Dermaga 

Jembatan Basirih-Dermaga Pasar Lima di Sungai Martapura pada saat ini 

(2015). 

1.6        Manfaat Studi 

Manfaat studi ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi 

instansi terkait Kota Banjarmasin untuk mengembangkan pelayanan angkutan 

sungai di Sungai Martapura Kota Banjarmasin. 

 

 

 


