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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Papua Barat memiliki beberapa kabupaten dan kota, salah satunya

yaitu Kota Sorong. Kota Sorong adalah Kota yang sangat startegis, merupakan

pintu transit dan keluar masuk ke Provinsi Papua Barat. Selain itu dikenal dengan

nama kota minyak, kota industri, perdagangan dan sebagai pusat dari beberapa

kabupaten, sehingga banyak sekali orang yang berdatangan baik masyarakat dan

investor dari daerah lain. Dengan perannya sebagai nadi dan pusat dari beberapa

kabupaten tentu saja ada berbagai macam bentuk aktivitas di dalam kota ini.

Saat ini dibeberapa titik kota sorong sudah menjadi sangat padat, akibat

tingginya pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, mengakibatkan kota dengan

panjang jalan nasional 18,00 Km dan jalan provinsi 17,00 Km dan Jalan Kota /

Kabupaten 297,30 Km ini menjadi yang cukup sibuk (sumber PU Prov Papua

Barat). Kemacetan sudah mulai terjadi di beberapa ruas jalan yang disebabkan

oleh tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi setiap tahunnya. Salah

satu solusi untuk menjaga stabilitas dan mobilitas dari sistem transportasi adalah

dengan penyediaan angkutan umum perkotaan. Keberadaan angkutan umum

(public transport) sangatlah tepat karena angkutan umum tersebut bersifat massal

dalam arti mampu mengangkut banyak penumpang sehingga penggunaan ruas

jalan lebih efisien.

Sejak beberapa dekade kota ini sudah memiliki angkutan umum penumpang

dalam kota yang biasa disebut dengan (Taksi), jalur trayek angkutan umum kota

ini dibagi menjadi 4 jalur yaitu jalur A, B, E, dan H. Angkutan penumpang kota

Sorong memiliki pola berputar (Circuit). Sebagai titik awal dan akhir adalah

Terminal penumpang atau pasar bersama (pasar remu). Jalur A panjang trayek± 10,2 km, Jalur B panjang trayek ± 9,9 km, Jalur E panjang trayek ± 8,5 km

dan Jalur H panjang trayek ± 8,9 km. Kehadiran jalur angkutan A, B, E dan H

tersebut sebenarnya sudah dapat mengatasi mobilisasi dari penduduk kota sorong,

akan tetapi yang menjadi permasalahan pada angkutan umum penumpang tersebut

adalah pengemudi/pemilik angkutan umum menarik tarif tidak resmi sesuai

dengan tarif yang sudah ditentukan, keputusan Wali Kota Sorong Nomor
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551.2/152/2017 mengenai penentuan besarnya tarif angkutan umum dalam

Kota Sorong yang mana tarif angkutan adalah untuk umum Rp.5000,- dan pelajar

berseragam Rp.3000, tapi pada kenyataanya pengemudi sering menarik tarif

angkutan diatas tarif yang sudah ditetapkan.

Adapun kondisi yang membuat beberapa pengemudi/pemilik menarik tarif

angkutan berubah sewaktu-waktu, yaitu naiknya harga BBM dan jumlah

penumpang penuh atau sedikit. Saat harga BBM naik tentu harga suku cadang

kendaraan juga naik. Hal tersebut mempengaruhi besarnya biaya operasional

kendaraan (BOK). Semakin meningkatnya harga biaya operasional kendaraan

(BOK) maka semakin meningkat pula harga tarif angkutan. Dengan kondisi

tersebut membuat pengemudi menaikan tarif tidak resmi, yang mana tarif untuk

penumpang umum ±Rp.7000 dan tarif pelajar ±Rp.5000. Tentu perbedaan tarif

yang ditarik oleh pengemudi begitu jauh berbeda dengan tarif resmi yang telah

ditetapkan. Dengan kenaikan tarif angkutan tidak resmi tersebut dapat

berpengaruh terhadap minat masyarakat yang menggunakan angkutan umum, hal

ini dikarenakan pengemudi berupaya untuk menutupi dan memenuhi biaya

operasional kendaraan yang makin naik sesuai dengan kondisi ekonomi yang

berubah-ubah. Semakin sedikit atau semakin banyak minat masyarakat dalam

menggunakan angkutan umum berpengaruh terhadap faktor muat (load Factor),

adalah perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dalam kendaraan

terhadap jumlah kapasitas dalam kendaraan. Rata - rata faktor muat (load factor)

angkutan umum penumpang jalur E saat ini yaitu 97,5 %. Sedangkan standar

pelayanan angkutan umum untuk faktor muat (load factor) pada jam sibuk atau

diluar jam sibuk, yaitu 70%. Jika > 70% maka kurang baik pelayanan angkutan

penumpang umum tersebut.

Penentuan tarif sangat penting karena ada pada dua sisi yang berbeda.

Menurut sisi pihak pengemudi/pemilik angkutan menghendaki tarif setinggi –

tingginya demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sementara pada sisi

lainnya masyarakat selalu menginginkan tarif yang serendah-rendahnya sesuai

dengan fasilitas yang diberikan. Jika penetapan tarif angkutan sangat tinggi maka

berpengaruh terhadap kemampuan daya beli terhadap jasa angkutan yang di

gunakan. Dengan adanya masalah tersebut, maka perlu melakukan evaluasi tarif
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angkutan umum saat ini berdasarakan Biaya Operasional Kendaraan (BOK),

Ability To Pay (ATP) dan Wilingness To Pay (WTP). Sehingga diharapkan akan

didapat tarif yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kota sorong menjadi daya tarik tersendiri dengan perannya sebagai nadi dan

pusat dari beberapa kabupaten.

2. Penarikan traif angkutan penumpang di lapangan yang tidak sesuai dengan

tarif resmi,umum Rp.7000 dan pelajar Rp.5000 sedangkan tarif resmi umum

Rp.5000 dan pelajar Rp.3000.

3. Kenaikan harga tarif mengikuti perubahan harga biaya operasional kendaraan.

4. Minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum berpengaruh terhadap

faktor muat (Load Factor).

5. Pihak pengemudi/pemilik angkutan menghendaki tarif setinggi - tingginya

demi keuntungan, masyarakat menginginkan tarif yang serendah - rendahnya

sesuai dengan fasilitas yang diberikan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Berapa biaya operasional kendaraan angkutan umum penumpang Kota Sorong

pada saat ini ?

2. Berapa besar tarif angkutan umum penumpang Kota Sorong yang sesuai

dengan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) saat ini ?

3. Apakah tarif yang berlaku saat ini telah sesuai setelah ditinjau dari segi

kemampuan penumpang (Ability To Pay) dan kemauan penumpang

(Willingnes To Pay) ?

1.4 Batasan Masalah

1. Tidak membahas semua kendaraan umum yang ada di Kota Sorong, tetapi

hanya meneliti Angkutan Umum Penumpang (AUP) trayek A,B,E dan H yang

beroperasi di wilayah kota sorong (roda empat).

2. Tidak menentukan besaran pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Tidak meembahas aspek lalu lintas,perilaku pengemudi dan dampak sosial.

4. Penelitian ini mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan angkutan
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Penumpang Umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur sesuai

Keputuasan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor Sk:

687/Aj.206/Drjd/2002.

1.5 Tinjauan Penelitian

1. Untuk mengetahui biaya operasional kendaraan angkutan umum penumpang

Kota Sorong saat ini.

2. Untuk mengetahui tarif angkutan umum penumpang Kota Sorong yang sesuai

dengan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) pada masing-masing trayek.

3. Untuk mengetahui tarif yang berlaku dilihat dari kemampuan (Ability To Pay)

dan kemauan penumpang membayar (Willingnes To Pay) angkutan umum.

1.6 Manfaat Studi

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk instansi yang berkaitan

dalam penentuan kebijakan tarif angkutan umum penumpang di Kota Sorong

yang sesuai.

2. Informasi bagi peneliti selanjutnya dalam hal perencanaan dan evaluasi

kinerja angkutan umum penumpang.3. Dalam bidang teknik sipil khususnya dapat menambah pengetahuan mengenai

evaluasi tarif angkutan umum.


