


Salah satu alternatif halte



Trayek, Lokasi Halte dan Kantong Parkir





1. Angkutan umum massal menjadi kebutuhan dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat Kota balikpapan saat ini dan masa datang

2. Selama ini kebutuhan transportasi kota dipenuhi oleh angkot dengan ciri
kapasitas kecil, jumlah banyak, dapat berhenti di tempat yang 
dikehendaki penumpang bahkan masuk ke ruas yang bukan rutenya

3. Kondisi itu juga disebabkan perilaku penumpang yang “dimanjakan” oleh
fasilitas angkot, juga akibat persaingan yang sangat tinggi antar angkot
itu sendiri

4. Dengan jumlah angkot yang banyak dan penumpang yang cenderung
menurun menyebabkan berkurangnya pendapatan angkot

Kondisi Sosial Angkutan Umum



Problem Sosial Angkutan Umum

1. Kebanyakan dimiliki oleh perorangan, menyebabkan banyaknya pihak
yang terlibat dalam angkutan umum

2. Banyak pemilik berlaku sebagai pengemudi, tetapi banyak pula yang 
dijalankan oleh orang lain (sopir tetap/pocokan)

3. Banyak sopir angkot yang bukan penduduk Kota Balikpapan

4. Komunitas pengemudi angkot sangat heterogen/multi etnis, sehingga
kultur dan latar belakang budaya masing-masing pengemudi masih
terbawa



Dampak Sosial Penerapan SAUM di Balikpapan

1. Pengertian masyarakat (pengguna, pemilik/operator) tentang rencana
SAUM di Balikpapan masih sangat beragam, sehingga muncul persepsi
dan sikap yang berbeda-beda (menolak - menerima)

2. Terdapat kekhawatiran yang besar dari pihak pemilik/sopir angkot, 
bahwa penerapan SAUM akan mematikan usaha mereka

3. Masyarakat pengguna juga meragukan efektifitas SAUM di Balikpapan
jika harus berhenti di tempat tertentu (halte)

4. Masyarakat beranggapan hadirnya SAUM menimbulkan masalah
lalulintas baru (peningkatan kemacetan)



Langkah-langkah yang perlu dilakukan
1. Untuk menjembatani dan menyamakan persepsi antar stake holder dan

masyarakat tentang SAUM Kota Balikpapan perlu dilakukan sosialisasi
secara intensif dan menyeluruh (birokrasi pemerintahan, DPRD, pelaku
usaha transportasi, pengguna) melalui berbagai media

2. Perlu ada kejelasan pentahapan rencana implementasi SAUM di
Balikpapan agar semua pihak dapat mengikuti tahapan rencana itu
dengan seksama

3. Penerapan SAUM sangat diharapkan untuk mengakomodasi pelaku
usaha transportasi yang telah ada sehingga dapat meminimalkan gejolak
sosial yang timbul dari penerapan SAUM di Balikpapan

4. Perlu dibentuk forum lintas pihak untuk memudahkan komunikasi, 
koordinasi dan pelaksanaan implementasi SAUM


	 

