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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

 

Salah satu usaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan adalah 

keberhasilan dalam bidang transportasi, yang merupakan kemudahan dalam 

bidang mobilisasi. Mobilitas yang tinggi mendukung terpenuhinya kebutuhan 

dalam melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. 

Perkembangan transportasi memungkinkan berbagai kegiatan dapat 

diangkut melalui  darat, udara, ataupun laut dengan jenisangkut yang beragam. 

Transportasi tidak hanya mengangkut orang, tetapi juga memindahkan barang dari 

suatu tempat ketempat lain. Dengan makin berkembangnya moda transportasi 

memungkinkan mobilisasi orang atau barang menjadi Lebih cepat dan efisien. 

Moda transportasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu tranportasi darat, 

transportasi air, dan transportasi  udara. Pilihan atas modatransportasi oleh suatu 

wilayah perlu memperhatikan karakteristik wilayah tersebut, karena akan 

mempengaruhi biaya konstruksi dan biaya operasi dari modatransportasi tersebut. 

Kota Tanjung Selor, merupakan Ibu kota Provinsi kalimantan Utara 

yang di lintasi oleh sungai kayan. Sungai kayan memisahkanbeberapa 

kecamatan yang ada di kota tanjung selor. Beberapa kecamatan itu adalah 

kecamatan tanjung palas, kecamatan peso, dan kecamatan Antutan. Penduduk 

yang ada di kecamatan tersebut untuk dapat sampai ke kota tanjung selor 
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dapat melalui jalur darat dan air. Apabila melalui jalur darat, penduduk harus 

melewati jembatan Kayan yang menghubungkan kota dan tiga kecamatan 

tersebut, tetapi transportasi yang paling di pilih penduduk adalah dengan 

melalui jalur air, yaitu penyebrangan dengan menggunakan kapal klotok.  

Penduduk lebih memilik kapal klotok di karenakan mengunakan jalur ini 

dapat menghemat waktu dan sekaligus biaya, di bandingkan lewat darat yang 

memakan waktu tempuh dan biaya yang besar, karena harus melewati puluhan 

kilometer dan melewati beberapa desa yang tentu saja memakan waktu yang 

cukup lama. Namun banyaknya keluhan dari masyarakat yang merasa 

kegiatan mereka terhambat akibat pelayanan dari penyebrangan yang kurang 

memadai karena  harus mengantri lebih lama menunggu kapal berlabu dari 

sebrang. 

Titik puncak penyebrangan terjadi pada pagi hari  antara jam 06.00 

wibsampai 07.00wib. Dari hasil survei pada pelabuhan Tg. Palas dan Tg. selor 

di dapat data sebagai berikut : 

- Pelabuhan Tg. Palas 1 didapat penumpang 88 motor dan 130 orang 

- Pelabuhan Tg. Palas 2 didapat penumpang 88 motor dan 133 orang 

- Pelabuhan Tg.Selor 1 didapat penumpang 61 motor dan 74 orang 

- Pelabuhan Tg.Selor 2 didapat penumpang 56 motor 81 orang 

Selama 1 jam tersebut terjadinya penumpukan penumpang pada pelabuhan 

Tg. Palas 1 dan 2 karena lebih banyaknya penumpang yang ingin ke Tg. Selor 

khususnya para Pelajar dan pekerja kantoran. 
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Berdasarkan data dari Dinas Perhubungankota Tanjung Selor, jumlah 

kapal klotok yang tersedia ada32 kapal yang beroprasi di 4 pelabuhan. 16 unit 

khusus rute pelabuhanTg. Selor 1 – Tg. Palas 1 dan16 unit rute Tg. Selor 2 – 

Tg. Palas 2. Dari 16 unit masing – masing rute terbagi dari 7 kapal penumpang 

orang dan 9 kapal penumpang motor. Dimensi kapal  dengan panjang 6 - 7 m 

dan lebar 1,3 m dapat mengangkut penumpang sekitar 10 orang dan khusus 

kapal sepeda motor hanya bisa mengangkut 5 motor saja dengan  waktu 

berlayar penyebrangan kurang lebih 10 menit dan bisa mencapai 15 menit 

bahkan lebih apabila arus sungai keadaan deras. 

Dari permasalahan yang terjadi di atas, maka perlu dilakukan studi 

evaluasi jumlah penyebrangan untuk mencapai jumlah efekti fangkutan yang 

memadai. 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas timbul permasalahan yang menarik untuk diteliti 

lebih lanjut, yaitu : 

1. Jarak tempuh yang panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama. 

2. Belum berlakunya skema penjadwalan penyebrangan kapal yang baik 
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1.3.  Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah yang akan dihadapi antara lain : 

1. Apakah armada yang beroprasi sudah sesuai dengan kebutuhan 

penyebrangan. 

2. Bagaimana penyesuaian penjadwalan waktu keberangkatan pada jam sibuk 

dan normal 

1.4.  Batasan Masalah 

Untuk membatasi agar pembahasan masalah tidak meluas, maka perlu adanya 

pembatasan masalah yaitu: 

1. Angkutan penyebrangan yang diteliti hanya yang beroprasi dipelabuhan  

penyebrangan orang dan sepeda motor yang berada di kotaTanjun gselor 

2. Hanya menganalisis jumlah kebutuhan angkutan transportasi air. 

3. Tidak membahas factor ekonomi. 

4. Tidak membahas strukur dermaga. 

 

1.5.   Tujuan Studi 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah armada yang beroprasi sudah sesuai dengan 

kebutuhan penyebrangan. 

2. Untuk mengetahui penyesuaian penjadwalan waktu keberangkatan pada 

jam sibuk dan jam normal. 
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1.6.  Manfaat Studi 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap agar setelah penelitian 

ini selesai  dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, diantaranya:  

1. Secara Teoritis 

Bagi kepentingan akademik, diharapkan  dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan serta dapat menja dibahan kajian lebih lanjut dalam 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

2. SecaraPraktis 

Dapat menambah ilmu serta dapat mengetahui aplikasi yang sebenarnya 

dari pelaksanaan manajemen transportasi air di Kota Tanjung Selor 

Kabupaten Bulungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


