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ABSTRAK 
 

 

Angkutan umum di Banjarmasin selain dilayani oleh angkutan darat/jalan juga 
angkutan sungai. Banjarmasin sebagai kota seribu sungai tidak akan terlepas 
identiknya dengan angkutan sungai. Namun, dalam perkembangannya, minat 
masyarakat terhadap angkutan sungai semakin menurun dibandingkan kendaraan 
darat. Untuk mengembalikan minat masyarakat tersebut perlu perbaikan pelayanan 
dari angkutan sungai sebagai bentuk revitalisasi. Untuk melihat tingkat 
kompetisinya maka diperlukan model pemilihan moda. Model pemilihan moda tidak 
hanya memperhatikan faktor struktural saja (sosio demografi, pergerakan, dan 
sistem transportasi) tetapi juga faktor psikologikal. Faktor psikologikal ini berupa 
interaksi sosial (gaya hidup berdimensi ‘kondisi’) dan akibat mental atau pola pikir 
manusia (gaya hidup berdimensi ‘kognisi’).  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk kebijakan revitalisasi 
angkutan sungai dengan memperhatikan pengaruh atribut gaya hidup, waktu 
perjalanan, tarif, dan bentuk (tipikal) angkutan sungai dalam model pemilihan moda. 
Tipikal desain perahu rencana didapat berdasarkan kriteria Sistem Transportasi 
Nasional (Sistranas) dengan menggunakan pendekatan metode AHP (Analytical 
Hierarchy Process). Atribut gaya hidup yang mempengaruhi pilihan moda sungai 
sebagai atribut dalam model pemilihan ditentukan dengan pendekatan SEM-PLS 
(Structural Equation Model – Partial  Least Squares). Analisis model pemilihan 
moda tersebut menggunakan pendekatan MNL (Multinomial Logit Models).  

Berdasarkan hasil analisis AHP, tipikal desain perahu yang dikehendaki 
adalah bertipe lambung ganda, akses masuk/keluar dapat dari depan atau belakang, 
kecepatan standar, sisi perahu dapat terbuka atau tertutup, penumpang dapat berdiri 
pada saat angkutan sungai beroperasi, dapat melayani penumpang bersepeda, posisi 
lantai perahu di atas permukaan air sungai, dan posisi duduk nahkoda di tengah 
bagian belakang perahu lebih tinggi daripada lantai perahu. Berdasarkan hasil 
analisis SEM-PLS, pelaku pergerakan dalam menyikapi bentuk perahu baik 
eksisting maupun rencana dipengaruhi oleh sikap prestise, reputasi, arogansi, 
skeptis, status sosial, serta adanya pengaruh dari kerabat dan lingkungan. Gaya 
hidup hasil analisis MNL yang dapat dimodelkan hanya 5 (lima) atribut gaya hidup, 
yaitu: (a) prestise; (b) reputasi; (c) arogansi; (d) skeptis; dan (e) pengaruh 
lingkungan. Hasil model pemilihan moda yang mempertimbangkan kombinasi 
atribut gaya hidup dimensi kognisi dan kondisi menghasilkan model yang semakin 
baik. Tingkat ketepatan model menunjukkan peningkatan  nilai ρseudo-R2 sebesar 
2,97% dan secara keseluruhan tingkat akurasi pilihan membaik sebesar 1,09%.  

Revitalisasi angkutan sungai dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan  
restrukturisasi angkutan sungai, penerapan bentuk prototipe perahu berlambung 
ganda, menyiapkan prasarana yang terintegrasi dengan angkutan jalan, peran aktif 
stakeholder terkait untuk sosialisasi dan promosi, perubahan image gaya hidup yang 
bersifat negatif menjadi positif, serta waktu dan tarif perjalanan tidak berbeda 
dengan angkutan jalan. 
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