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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan wilayah yang terdiri dari 

dataran tinggi, rendah dan rawa. Di Kabupaten ini terdapat dua kecamatan yang 

terpisahkan oleh Sungai Nagara yang merupakan anak Sungai Barito, yaitu 

Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Daha Barat dimana masyarakatnya 

menggunakan sarana transportasi air. 

Di daerah ini angkutan sungai menjadi alat transportasi utama karena 

kondisi jalan darat yang rusak membuat masyarakat lebih memilih transportasi 

angkutan sungai untuk  menunjang kegiatan sehari – hari. 

Dalam penentuan tarif  angkutan  sungai terdapat perbedaan pendapat 

antara masyarakat sebagai pengguna atau penumpang dan penyedia layanan jasa 

angkutan sungai. Masyarakat berpendapat bahwa tarif yang digunakan sekarang 

lebih memihak kepada penyedia layanan karena tarif untuk semua jarak adalah 

sama sebesar Rp.3000,- kecuali untuk tujuan ke daerah Bajayau tarif  yang 

berlaku adalah Rp.7000,-. Di lain pihak, penyedia layanan angkutan sungai ini 

juga berpendapat bahwa kondisi ekonomi yang krisis seperti bahan bakar minyak 

dan suku cadang yang  semakin mahal disamping itu sulitnya akses jalan darat 

untuk mendapatkan barang – barang tersebut mengakibatkan penyedia layanan 

angkutan sungai mengeluarkan biaya yang lebih besar. Hal ini membuat biaya 

operasional pun akan bertambah yang mengakibatkan tarif  berubah. Disamping 

itu tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang tarif angkutan sungai 

menyebabkan penetapan sepihak oleh operator angkutan. 

Kapal motor penumpang yang berukuran 5 GT dan berkapasitas 50 orang 

ini menempuh jarak sekitar 11,4 Mil dari Dermaga Nagara ke Dermaga Bajayau 

dengan waktu kurang lebih satu jam. Untuk mendapatkan besaran tarif  yang 
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sesuai dengan saat ini maka sangat perlu untuk menganalisa tarif berdasarkan 

biaya operasional kapal. Selain itu jarak tempuh yang berbeda sehingga 

diperlukan pembagian zona untuk angkutan sungai. Oleh karena itu hal ini 

merupakan permasalahan yang cukup penting untuk dibahas, agar terciptanya 

transportasi sungai yang aman dan tidak merugikan penyedia layanan atau 

operator kapal maupun penumpang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Tarif yang digunakan sekarang lebih memihak kepada penyedia layanan 

karena tarif untuk semua jarak adalah sama sebesar Rp.3000,- kecuali 

untuk tujuan ke daerah Bajayau tarif  yang berlaku adalah Rp.7000,-. 

2. Harga bahan bakar minyak dan perubahan harga komponen biaya 

operasional kapal yang semakin mahal berpengaruh terhadap tarif 

angkutan 

3. Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang tarif angkutan 

sungai menyebabkan penetapan sepihak oleh operator angkutan. 

4. Jarak tempuh yang berbeda sesuai pembagian zona sehingga perlu di 

evaluasi perubahan tarif. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang terjadi adalah : 

1. Berapa biaya operasional kapal angkutan sungai jalur Nagara – Bajayau 

saat ini ? 

2. Berapa besar tarif  penumpang angkutan sungai jalur Nagara – Bajayau 

yang sesuai dengan biaya operasional kapal saat ini berdasarkan 

pembagian zona ? 
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1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui biaya operasional kapal angkutan sungai jalur Nagara

– Bajayau.

2. Untuk mengetahui besar tarif penumpang angkutan  sungai jalur Nagara

– Bajayau yang sesuai dengan biaya operasional kapal saat ini

berdasarkan pembagian zona 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak meluas dan menyimpang dari 

tujuan penelitian, maka perlu adanya batasan masalah yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Kapal yang diamati adalah Kapal Motor Penumpang

2. Tidak membahas transportasi sungai lainnya selain angkutan sungai

berjenis kapal motor penumpang dilokasi studi

3. Tidak membahas tarif angkutan sungai pada kapal motor penumpang

diluar lokasi studi

4. Tidak membahas kinerja angkutan sungai tersebut

5. Perhitungan biaya operasional kapal menggunakan rumus dari Keputusan

Menteri Nomor 58 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun

2004

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan tentang transportasi angkutan sungai.

2. Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan di pemerintah daerah

setempat.

3. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang membahas hal yang

sama agar lebih baik lagi.


