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ABSTRAKSI 
 

Halte disediakan bagi para pengguna angkutan umum untuk naik / turun 
serta melakukan perpindahan moda angkutan umum dari atau menuju ke 
suatu tempat sesuai dengan tujuan awal secara selamat, tertib, lancar, aman, 
dan nyaman ( Kep. DIRJEN Perhub Darat No : 271/HK.105/DRJD/96). 

Pada saat ini, halte sepanjang rute Terboyo-Pudakpayung kurang dapat 
berperan sesuai dengan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
penumpang angkutan umum yang tidak menggunakan halte sebagai tempat 
mengawali / mengakhiri perjalanannya dan muncul kecenderungan dari 
penumpang angkutan umum untuk mengawali / mengakhiri perjalanannya 
pada ruas-ruas jalan sepanjang rute Terboyo-Pudakpayung. Dan juga 
pengemudi angkutan umum yang menaikkan/menurunkan penumpangnya di 
sembarang tempat dan penyalahgunaan fungsi halte menjadi tempat parkir / 
ngetem kendaraan dan berimbas pada berkurangnya kenyamanan halte 
sebagai tempat menunggu angkutan umum. 

Berdasarkan hasil survei di sepanjang rute Terboyo – Pudakpayung 
ternyata banyak halte yang memiliki kondisi rusak serta memiliki jarak antar 
halte yang terlalu jauh sehingga pemanfaatannya oleh pengguna angkutan 
umum kurang maksimal terutama pada titik simpul rute angkutan umum. 
Sebagian penumpang yang tidak menggunakan halte beralasan bahwa 31% 
karena jauh dengan tempat aktivitas/rumahnya, 9% tidak nyaman dan tidak 
aman, dan 60% karena menunggu tidak di halte pun angkutan umum mau 
berhenti. Sedangkan lokasi yang banyak mendatangkan penumpang menurut 
pengemudi adalah di ruas jalan sepanjang rute yaitu sebanyak 51% dan di 
halte yaitu sebanyak 40%. Hal ini menunjukkan bahwa penumpang banyak 
yang memberhentikan angkutan umum di ruas-ruas jalan sepanjang rute 
Terboyo-Pudak Payung yang berakibat pada kesemrawutan lalu lintas pada 
rute ini 

Dari analisa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, ternyata 
diperlukan pembangunan titik-titik lokasi halte yang baru berdasarkan 
rekomendasi dari Pemerintah terutama pada daerah dengan bangkitan serta 
tarikan perjalanan yang besar serta perbaikan fasilitas halte baik dari fisiknya 
maupun dari tata letak lokasinya sehingga masyarakat merasa nyaman dan 
tidak enggan untuk menggunakan fasilitas angkutan umum ini. Selain itu 
perlu diberlakukan sistem operasional perhentian angkutan umum secara 
set-stops agar angkutan umum tidak menaikkan / menurunkan 
penumpangnya di sembarang lokasi. 
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