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ABSTRAK 

Kota sebagai pusat pertumbuhan serta pelayanan terhadap masyarakat, akan sangat menentukan 
dinamika pembangunan masyarakat di sekitarnya. Tingkat kemampuan dalam melaksanakan fungsinya bersifat 
kompetitif dengan kota-kota lain yang ada di sekitarnya. Kota yang memiliki tingkat kemampuan pelayanan yang 
rendah akan ditinggalkan baik oleh masyarakatnya maupun investor yang akan mengembangkan aktifitas 
usahanya. Mereka akan lari menuju kota-kota lain yang mampu memberikan pelayanan yang tinggi.  Di Kota 
Balikpapan khususnya Balikpapan Timur, peningkatan akan prasarana transportasi darat dirasa masih kurang, 
oleh karena itu perlu adanya pembangunan terminal pendukung tipe C untuk memfasilitasi kendaraan dari luar 
Balikpapan bagian timur, agar lebih memudahkan dalam kontrol keluar dan masuk kendaraan umum. Terminal 
merupakan salah satu sarana penunjang dibidang transportasi kota untuk memberikan kemudahan kepada 
kalangan masyarakat dalam pelayanan dibidang transportasi darat. Kecamatan Balikpapan Timur yang 
merupakan salah satu kecamatan di Kota Balikpapan akan dikembangkan sebuah Terminal Teritip yang 
diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan pelayanan transportasi di kecamatan Balikpapan Timur pada 
khususnya, dan masyarakat sekitar secara regional, karena warga Balikpapan Timur merupakan pekerja sebagai 
petani, nelayan, dan berkebun. 60% masyarakatnya berpenghasilan rendah atau MBR (masyarakat 
berpenghasilan rendah). Angkutan umum sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang berpenghasilan 
rendah, karena untuk mengakses keluar masuknya dari wilayah Balikpapan Timur ke pusat kota Balikpapan. 
Pembangunan Terminal Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur merupakan bagian dari usaha untuk 
meningkatkan pelayanan di bidang transportasi darat. Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur dapat dikatakan 
sebagai salah satu gerbang utama keluar masuknya barang, jasa, dan orang dari Kota Balikpapan ke Kabupaten 
Kutai Kartanegara. Transportasi darat yang digunakan adalah angkutan kota atau bus dan untuk area transit 
penumpang saat ini hanya tersedia shelter angkutan kota yang berada di tengah kota Balikpapan. Shelter ini 
hanya melayani angkutan dalam kota seperti dari wilayah Kecamatan Balikpapan Timur ke Kecamatan 
Balikpapan Barat atau ke Kecamatan Balikpapan Tengah, dari Kecamatan Balikpapan Tegah ke Kecamatan 
Balikpapan Timur atau ke Kecamatan Balikpapan Barat, sehingga sering terjadi konflik antar supir angkot, 
pelanggaran lalu lintas, dan kelebihan kapasitas pada shelter. 
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