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EKONOMI  TRANSPORT 
 
 
 
 

I.  Pendahuluan  

 
Ekonomi Transportasi  disini akan dibahas perihal transport yang mengarah pada 

Prasarana dan Ekonomi Transportasi. Hal ini dilaksanakan dalam usaha mengaitkan 

fungsi transportasi untuk pengembangan kota dan wilayah. Transport sendiri 

merupakan kebutuhan hidup manusia yaitu kebutuhan perpindahan barang dan 

penumpang untuk tujuan ekonomi maupun sosial. 

 
Sasaran  

 
1. Memberikan pengetahuan mengenai ekonomi dan peralatan tehnik 

perangkutan yang meliputi berbagai jenis dan sistem mode pengangkutan 

beserta prasarananya.  

 
2. Memberikan kemampuan memehami perilaku perangkutan, aspek ekonomi 

dari transportasi, sejak dari pembangunan prasarana, ekspploitasi serta 

pengelolaannya dan memahami implikasi perangkutan terhadap struktur 

sosial – ekonomi dan lingkungan. 

 
Perkuliahan yang menyangkut ekonomi transportasi makro meliputi antaran lain 

kedudukan transportasi (ketenagakerjaan, produktivitas, dan sebagainnya) dalam 

ekonomi nasional dan regional, pembiayaan infrastruktur transportasi, yang akan 

memberikan landasan bagi pengambilan keputusan nasional. 

 
Perkuliahan ekonomi mikro akan meliputi prinsip – prinsip penentuan tarif, metoda 

analisis ekonomi, yang akan menjadi landasan dalam pengambilan kebijasanaan tarif, 

serta perhitungan – perhitungan studi kelayakan untuk memilih alternatif usulan 

pembangunan prasarana transportasi. 

 
Ruang Lingkup     
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Dalam usaha untuk mancapai sasaran diatas, perlu adanya pengertian mengenai 

berbagai, mode perangkutan, system transportasi dan komponen – komponennya. 

Karakteristik pegoperasian transportasi akan meliputi pembahasan mengenai 

kemampuan dan kapasitas sarana dan prasarana masing – masing mode perangkutan, 

yang dikaitkan dengan kriteria ekonomi, keamanan, kenyamanan dan keandalannya. 

Secara khusus perlu diketahui mengenai terminal yang meliputi fungsinya dikaitkan 

dengan struktur kegiatan perkotaan dan perwilayahan. 

Perlu juga diketahui mengenai prinsip – prinsip desain prasarana berdasarakan 

teknologi masing – masing mode yang dilihat dari perspektif ekonomi. Teori 

ekonomi ruang survey perlu direview sebagai dasar untuk memahami fenomena 

dasar untuk memahami fenomena pemilihan lokasi kegiatan dan aspek ekonomi 

transportasi. 

 
 

Pustaka Acuan      

 
1. Buttan, Transport Economics, TE, Almeinen, London, 1982. 

 
2. Vickerman, Spatial Economic Behaviour, 1980. 

 
3. Adler, H.A. (1971), Economic Apprasial of Transport Projects, A Manual with 

case studies. 

 
4. Munby, Denis Transport, Selected Reading, Penguin Book, 1970. 

 
5. Muchtarudin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Management 

Pengangkutan, Universitas Indonesia, 1981.     
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II. Pengertian Transportasi dan Perkembangan 

 

2.1 Pertumbuhan transportasi dikaitkan dengan alat (sarana) transportasi / 

alat angkut 

 
i. Sejak dulu manusia sudah mengenal transportasi. Cara pengangkutan yang 

paling sederhana adalah dengan memikul dan menjunjung barang diatas 

kepala. Bentuk alat angkut yang juga masih sederhana adalah yang 

menggunakan gerobak barang yang ditarik dengan binatang. 

 
ii. Bangsa Romawi banyak memberikan sumbangan dalam kemajuan angkutan di 

darat. Mereka telah membangun jaringan jalan yang cukup panjang, bukan saja 

di Italia, teapi juga diberbagai daerah di Eropa, Asia kecil dan Afrika sebelah 

Utara. 

 
iii. Sejak jaman dulu di daratan Cina juga telah digunakan kendaraan beroda dua 

yang ditarik hewan atau manusia. Dengan kendaraan ini arus barang – barang 

perdagangan diangkut secara teratur antara Cina dan negeri – negeri didaerah 

Teluk Parsi.    

 
iv. Pada abad ke – 2 sebelum Masehi telah tumbuh kegiatan pelayaran yang ramai 

antara daerah – daerah di Asia Timur dan di Mediterania. Kapal – kapal bangsa 

di Babilonia, Tunisia, Mesir, Yunani dan Cina yang berlayar menghubungkan 

daerah – daerah tersebut dibuat dari kayu dan bahan – bahan yang tahan 

ombak, armada pelayarannya sudah lebih baik dan bisa memuat barang sampai 

seberat 400 ton. 

 
v. Selama abad pertengahan dunia pengangkutan kurang berkembang dan hampir 

tidak ada penemuan alat angkutan yang baru. 

 
vi. Pada abad ke – 10 gerobak kuda yang lebih besar mulai dipakai dalam 

pengangkutan barang di daratan. Dalam waktu yang sama juga kompas 

ditemukan, sehingga dapat dilakukan pelayaran menyeberangi lautan luas. 
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vii. Dalam masa revolusi Industri banyak diciptakan penemuan baru, seperti mesin 

uap dan disusul kemudian dengan mesin yang memakai bahan bakar bensin. 

Juga kereta api mulai berperan dalam dunia transportasi. 

 
viii. Pada awal tahun 1930 pesawat udara dioperasikan dalam angkutan komersial. 

Pesawat udara berhasil meningkatkan kemampuan dunia pengankutan secara 

berlipat ganda, apalagi setelah beroperasi pesawat udara bernesin jet yang 

besar, yang bisa terbang melebihi kecepatan suara. 

 
2.2 Tahapan Perkembangan Transportasi dikaitkan dengan kegiatan 

ekonomi   (1)     

 
i. Tahap Immobilitas dan masyarakat Tradisional, dalam masa ini kegiatan 

transportasi masih terbatas dan hubungan keluar daerah belum ada. Kehidupan 

perekonomian masih tertutup dan kegiatan perdagangan belum tumbuh. 

Masyarakat hanya hidup dari pertanian dan kerajinan rakyat. Transportasi yang 

ada hanya melalui sungai dengan menggunakan perahu sederhana. 

 
ii.  Tahap Perbaikan Alat Angkutan dan Pertumbuhan Perdagangan,   yang 

ditandai mulai tumbuhnya kegiatan perdagangan di masyarakat. Pengankutan 

diperlukan untuk memperluas pemasaran keluar daerah. Hewan dipakai 

sebagai tenaga penarik gerobak. Jalan tanah dan beberapa terusan sederhana 

mulai dibangun. 

 
iii.  Tahap Menuju Stabilitas dan Tingkat Hidup yang lebih tinggi, dicapai setelah 

dimulainya mekanisasi alat angkutan yang sejalan dengan tumbuhnya kegiatan 

industri di masyarakat. Mesin uap dipakai dibidang pelayaran dan kereta api. 

Investasi bagi perbaikan alat angkut dan prasarananya telah dilakukan. 
1 
iv. Tahap Motorisasi, yang ditandai oleh bertanbahnya ketergantungan masyarakat 

pada angkutan motor, seperti ; truk, dan bis. Kemampuan pengangkuktan telah 

dapat ditingkatkan dengan makin banyaknya kendaraan bernotor. 

 
1 Wilfred Owen, Transport and Technology, dalam Gary Form (editor), Transport Investment and 

Economic Development, Washington DC, The Brooking Institution, Transport Research Program, 
1969, halaman 71 - 73 
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Pembangunan jalan rayapun diperluas, sehingga masyarakat tidak hanya 

tergantung pada angkutan kereta api dan sungai yang sudah ada. Jalan raya 

yang baru dibangun telah membuka daerah – daerah baru yang sebelumnya 

tidak dapat dijangkau. 

 
v. Tahap perkembangan Penerbangan merupakan penaklukan perbedaan jarak 

(the conguest of distance) oleh manusia disertai peningkatan kecepatan dalam 

pengangkutan. Pesawat udara telah membuka dimensi baru di dunia 

pengangkutan. 

 
2.3 Pengaruh Faktor Geografi, Ekonomi, Politik dan Sosial terhadap 

Transportasi 

 
i. Geografi 

Negara yang memiliki garis pantai yang panjang dan sungai – sungai 

yang dalam selalu dapat mengembangkan sistim pelayarannya. 

Sebaliknya daerah yang terdiri dari pegunungan yang terjal dan padang 

pasir yang luas akan sukar membangun sistem transportasinya. 

Pengaruh geografi terutama dalam hal ini pengaruh topografi sangat 

berpengaruh terhadap pola jaringan jalan didaerah perkotaan. 

 
- Kota yang mempunyai topografi datar, seperti : Kota Surabaya, 

cenderung pola jaringan jalannya adalah Pola Grid (kisi – kisi). 

Pola ini memungkinkan pelayanan are tertentu secara merata. 

Perpindahan arus kendaraan dari suatu jalan ke jalan yang lain dan 

pencapaian lokasi tujuan dapat dilakukan dengan mudah. Pola ini 

memungkinkan lokasi tujuan dalam jarak yang lebih pendek dan 

arah perjalanan yang relatif tidak berubah. 

 
- Kota yang mempunyai topografi bergelombang, seperti : Kota 

Bandung, cenderung jaringan jalannya mempunyai ciri – ciri 

adanya pemusatan jalur – jalur utama kesuatu daerah. Sebagai 

akibat dari pola ini, daerah pusat menjadi lokasi yanag paling 

menguntungkan bagi pertumbuhan kegiatan dan akhirnya daerah 

pusat mempunyai beban lalu - lintas yang makin besar.  
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- Kota – kota kecil ditepi pantai yang mempunyai topografi datar 

cenderung jaringan jalannya mempunyai pola Garis (linier). 

Jaringan jalan pada pola ini menunjukan adanya orientasi jalan 

menuju suatu jalan utama. 

 

ii. Ekonomi     

Kendaraan ekonomi merupakan pengaruh penting bagi kemajuan 

transportasi disuatu daerah, karena terdapat hubungan erat antara 

perkembangan ekonomi, terutama perindustrian dan perdagangan 

dengan kemajuan transportasi. Transportasi selalu mengikuti arah dan 

tingkat perkembangan ekonomi. Sebaliknya perkembangan ekonomi 

dipengaruhi oleh keadaan sistim transportasi yang melayani. 

Perekonomian yang berkembang merangsang kemajuan transportasi 

melalui peningkatan keperluan jasa tranaportasi yang lebih besar. 

Hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan contoh berikut ; mekanisasi 

yang berhasil di sektor pertanian akan meningkatkan produktivitas dan 

hasil pertanian serta perluasan pemasarannya. Hal ini akan memerlukan 

peningkatan kapasitas pengangkutan sehingga kegiatan transportasi 

juga berkembang. 

 
iii. Politik       

Situasi politik yang stabil memberikan keyakinan kepada masyarakat 

untuk melakukan investasi karena percaya hasilnya akan 

menguntungkan. Perekonomian akan berkembang dan penerimaan 

negara meningkat sehingga Pemerintah mampu membangun jalan raya, 

pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan fasilitas transpotasi lainnya. 

 
iv. Sosial     

Transportasi dipengaruhi keadaan sosial masyarakat karena untuk 

pemantapan ideologi, pertukaran kebudayaan, peningkatan hubungan 

kemasyarakatan dan mobilitas penduduk perlu tersedia jaringan dan 

fasilitas transportasi yang cukup dan besar. 
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2.4 Fungsi Transportasi dan Jasa Transportasi      

 
Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat 

asal ketempat tujuan. Dalam hubungan ini terlihat hal – hal sebagai berikut : 

(a) ada muatan yang diangkut, (b) tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya 

dan (c) ada jalanan tempat yang dilalui alat angkutan tersebut. Proses 

transportasi dinulai ketempat tujuan, kemana kegiatan angkutan diakhiri. 

 
Dalam pembangunan, fungsi transportasi adalah menunjang kegiatan semua 

sektor – sektor pembangunan dan membantu tercapainya pengalokasian 

sumber – sumber ekonomi secara optimal. Untuk itu jasa angkutan harus 

cukup tersedia, murah dan merata, agar kegiatan disemua sector dapat berjalan 

dengan lancar. 

Dalam tahap awal peranan transportasi sebagai “ the promoting sector” lebih 

menonjol daripada peranannya sebagai “the servicing sector”. Sebagai “the 

promoting sector” fasilitas transportasi dibangun mendahului pembangunan 

sektor – sektor lalinnya. Ini berarti jalan harus dibangun mendahului 

pembangunan proyek industrri yang akan memerlukan jeringan jalan tersebut. 

Perluasan dermaga pelabuhan didahulukan dari perluasan pabrik pupuk yang 

akan memerlukannnya untuk pengiriman pupuk tersebut. 

Peranan transportasi sebagai “the servicing sector” akan kelihatan kalau 

kegiatan rutin sudah berjalan, sehingga perlu dilayani dengan jasa angkutan 

yang cukup dan murah. 

 
2.5 Jenis Transportasi 

Sifat jasa, operasi dan biaya membedakan transportasi terutama dalam sarana 

transportasinya yang dapat dibedakan atas 5 jenis sebagai berikut : 

i. Transportasi kereta api (rail road / railway) 

ii. Transportasi motor dan jalan raya (motor / highway transportasi) 

iii. Transportasi laut (water / sea transportation) 

iv. Transportasi udara (air transportation ) 

v. Transportasi pipa (pipe line). 
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Ad. i. Transportasi kereta api terdiri dari serangkaian kereta penumpang, 

gerbong barang yang ditarik oleh lokomotif berjalan diatas rel. Kereta 

api mulai dikenal dalam masa revolusi industri yaitu pada awal abad 

ke-18 yang lalu. Kereta api dipakai untuk angkutan barang dalam 

jumlah besar dan untuk jarak jauh, sesuai dengan kapasitas 

angkutannya yang besar. Satu gerbong barang dapat mengangkut 

sekitar 12 – 18 ton, kereta penumpang mempunyai tempat duduk untuk 

kapasitas 90 orang dan lokomotif mempunyai kekuatan sampai 5000 

tenaga kuda. 

 
Ad.ii. Transportasi motor adalah jenis transportasi darat yang menggunakan 

kendaraan bermotor sebagai fasilitas operasinya yang bergerak di jalan 

raya. 

 Pengoperasian kendaraan bermotor terbatas untuk muatan yang 

beratnya sekitar 3 – 15 ton; dalam jarak dekat dan sedang, yaitu sampai 

500 kilometer. Diatas batas – batas tersebut penggunaan kendaraan 

bermotor kurang ekonomis. 

 
Ad.iii. Transportasi laut atau pelayaran adalah jenis transportasi yang hampir 

sama tuanya dengan sejarah manusia, namun baru pada abad ke – 18 

yang lalu manusia berhasil membuat kapal yang menggunakan mesin 

uap. Dalam tahun 1950 – an kapal bermesin motor sudah menggantikan 

kapal bermesin uap. Pada tahun 1960 sudah diluncurkan kapal 

bertenaga nuclear “Savana” oleh Amerika Serikat. 

 
Ad.iv. Transportasi udara. Sejak tahun 1919 pesawat udara sudah dipakai 

dalamtransportasi udara komersial dan berkembang pesat sesudah 

tahun 1950. Pesawat udara bermesin jet dioperasikan setelah tahun 

1960. 

 
Ad.v. Transportasi pipa sudah lama dikenal, walaupun untuk pertama klali 

hanya digunakan bagi penyaluran air. Pipa sebagian alat angkutan 

berkembang pesat setelah digunakan untuk mengangkut minyak secara 

besar – besaran. Pipa penyalur minyak yang pertama dibangun di 

Amerika Serikat. Dinegara – Negara penghasil minyak di Timur 
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Tengah banyak jaringan pipa yang dibangun oleh peruahaan minyak 

untuk digunakan sendiri. 

 
            2.6  Sistem Kontainerisasi 

Kontainerisasi menyederhanakan proses bongkar muat, menurunkan biaya 

angkutan dan meningkatkan penggunaan kapasitas peralatan angkutan. 

Kontainerisasi dikatakan sebagai “working tool” dari transportasi dan 

merupakan system transportasi yang padat modal. Melalui container kerjasama 

antara berbagai jenis alat angkutan dapat dipadukan sehingga terbentuk 

rangkaian kegiatan yang menyatu. Dalam proses transportasi, kontainer 

menjadi bagian dari gerbong kereta api, truk, kapal laut, pesawat udara yang 

dapat dipindah – pindahkan antar alat transportasi tersebut. Dalam system 

kontainerisasi ini alat transportasi pada kenyataannya hanya berfungsi sebagai 

penggerak kontainer. 

Ukuran kontainer yang pernah diusulkan untuk diakui secara International 

adalah 20 x 8 x 8 kaki dan 40 x 8 x 8 kaki. 

 
2.7 Sarana dan prasarana Transportasi dan Pembiayaan          

Dalam melakukan kegiatan transportasi diperlukan peralatan yang terdiri dari : 

i. Peralatan operasi atau sarana transportasi yang sipakai untuk 

mengangkut barang dan penumpang yang digrerakan oleh mesin motor 

atau tenaga penggerak lainnya. 

 
ii. Peralatan basis atau prasarana transportasi terdiri dari jalanan tempat 

bergeraknya peralatan operasi dalam melakukan kegiatan transportasi 

dan terminal sebagai tempat memberikan pelayanan kepada penumpang 

dalam perjalanan, barang dalam pengiriman dan kendaraan sebelum 

dan sesudah melakukan operasinya. 

 
Pembiayaan pengadaan peralatan operasi pada sarana transportasi maupun selalu 

harus oleh perusahaan angkutan sendiri; begitu pula pemeliharaan dan 

pegoperasiannya. Perusahaan pelayaran membiayai, megoperasikan dan merawat 

sendiri kapal – kapalnya; perusahaan bis membeli, pengoperasian dan merawat 

sendiri kapal – kapalnya dan lain – lain. 
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Cara pembiayaan yang berbeda adalah dalam pengadaan peralatan basis, kecuali 

rel kereta api dan jembatannya maka peralatan basis yang lain, seperti jalan raya, 

pelabuhan laut, pelabuhan udara dibangun oleh pemerintah. 

 
III. Transportasi dalam Perkembangan Wilayah dan Kota di Indonesia        

 
3.1 Transportasi Antar Kota (Regional Transportation) 

 
 Penyebaran jaringan transportasi di Indonesia tidak merata sepanjang 4741 km 

dari seluruh rel kereta api terdapat di Jawa. Di Sumatera jalan kereta api 

tersebar di tiga daerah yaitu : di Sumatera Utara sepanjang 542 km; di 

Sumatera Barat sepanjang 263 km; di Sunatera Selatan sepanjang 644 km dan 

di Aceh sepanjang 510 km. Dari seluruh jalan kerata api di Indonesia 

sepanjang 6700 km yang masih diusahakan pada waktu ini adlah sekitar 6400 

kilometer. 

 
 Penyebaran jaringan jalan juga tidak merata, sebagian besar jaringan jalan 

terdapat dipulau Jawa, Bali dan Sumatera. Daerah atau pulau – pulau lainnya 

relatif masih minim. 

 
 Sungai – sungai yang besar terdapat di Kalimantan, Irian Jaya dan Sumatera, 

pelayaran dalam negeri menghubungkan lebih 336 pelabuhan besar dan kecil 

terdiri dari kapal berukuran besar yang melayani lintas pelayaran lokal. Juga 

masih ada ribuan perahu rakyat yang ikut dalam pelayaran antara pulau. 

 
 Transportasi udara menghubungkan sekitar lebih 50 kota penting secara tetap 

dan teratur yang tercakup dalam penerbangan domestik. Sekitar  80 lebih 

lokasi bandar udara perintis dilayani pula oleh penerbangan perintis. 

Penerbangan perintis ini dimulai sejak tahun 1974, untuk mengurangi isolasi 

daerah terpencil, melancarkan daerah administrasi pemerintahan dan 

menunjang pertumbuhan daerah – daerah yang keadaan ekonominya lemah. 

 
3.2 Transportasi Perkotaan        

 Pertumbuhan kota yang pesat di Indonesia telah mulai menimbulkan 

kemacetan lalu-lintas di kota – kota tersebut. Penambahan prasarana 
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transportasi perkotaan yang kalah cepat dengan peperluan transportasi bagi 

penduduk kota merupakan salah satu sebab dari kemacetan lalu – lintas. 

 

 Sifat dari permintaan jasa transportasi kota ini sangat tidak elastis dan 

meningkat pada jam – jam tertentu setiap hari, pagi hari dan siang atau sore 

hari, untuk pergi ke dan pulang dari bekerja dan sekolah. Arah dan geraknya 

selalu sama, yaitu ; dari daerah tempat tinggal ke tempat bekerja dan 

sebaliknya. Pada jam – jam tertentu dan melalui jalan – jalan yang sama lalu – 

lintas yang teramai dalam kota terjadi setiao hari, yang merupakan puncak 

permintaan (peak demand) yang harus dapat dilayani). 

 
 Prasarana transportasi kota dikota – kota besar di Indonesia sekarang ini belum 

mampu menghadapi permintaan puincak tersebut. Selama ini hampir tidak ada 

perluasan jaringan jalan dalam kota dan penembahan fasilitas operasi juga 

masih terbatas. 

 
 Pengangkutan di kota besar lebih banyak dilakukan oleh bis kota dan 

kendaraan – kendaraan kecil lainnya. Sistem pengoperasian bis kota ini belum 

memenuhi  keperluan angkutan dalam kota. Angkutan dikota – kota berukuran 

sedang dan kecil, yaitu yang berpenduduk satu juta orang atau kurang dari satu 

juta orang masih dilakukan oleh kendaraan bermotor kecil, sebab pelayanan bis 

kota belum ada. Sampai sekarang baru sekitar 20 kota – kota di Indonesia yang 

mempunyai sistem angkutan bis kota. 

 
 Kecuali itu, pelayanan jenis angkutan lain dalam kota belum dikembangkan 

sehingga semua lalu – lintas dalam kota semata – mata tergantung pada jalan 

raya. Karena jumlah kendaraan umum dan jaringan jalan raya masih terbatas 

sedangkan jumlah penduduk terus bertambah, kekurangan fasilitas angkutan 

akan lebih terasa dalam masa mendatang. Di kota besar di Indonesia terdapat 

proyek – proyek atau studi yang khusus menangani masalah transportasi 

prkotaan, misalnya Denpasar Urban Transport  Project. 

 
 Di Jakarta telah digunakan jaringan kereta api yang ada bagi angkutan dalam 

kota dengan ”kereta diesel” dan ”kereta listrik” (electric railcars dan diesel 

railcars). Kereta api kota ini disebut ”Kereta Api JABODETABEK”. Untuk 
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pengoperasian kereta api kota ini dibangun beberapa pelengkap dan dilakukan 

peningkatan kondisi jaringan relnya yang sudah tidak memenuhi persyaratan 

teknis. Kereta Api Jabotabek akan dapat menyedot sebagian dari pwnumpang 

yang selama ini diangkut bis kota. Pada waktu ini bagian terbesar dari 

angkutan penumpang di Jakarta masih menggunakan bis kota, oplet, bemo, dan 

lain – lain. Yang diangkut oleh bis kota mencapai lebih dari 60 % dari seluruh 

penumpang atau lebih dari 1,5 Juta orang setiap hari. Penambahan kendaraan 

umum di jalan raya lebih kecil dari peningkatan jumlah penumpang, sehingga 

bertambah lama makin dirasakan kesulitan memperoleh angkutan. Keadaan 

jalanraya terbatas, baik panjang, penyebaran maupun daya tampungnya. Dari 

panjang seluruh jalan raya di Jakarta sekitar 1015 km, yang merupakan jalan 

utama hanya sepanjang 430 km. Selebihnya jalan kampung dan jalan cabang. 

Jumlah kendaraan sekitar 400 rbu dan terus meningkat rata – rata 20 % dalam 

setahun. Walaupun pertumbuhan kendaraan ini tinggi, tetapi dibandingkan 

dengan junmlah penduduk tingkat rata – rata 50 kendaraan per 1000 penduduk. 

Ini berarti kalau jaringan jalan raya cukup baik, penembahan kendaraan masih 

dapat dibenarkan, apalagi penembahan itu berupa kendaraan umum. 

 
 Angkutan di kota Surabaya yang berpenduduk 2,3 Juta dilayani oleh mobil 

penumpang, bis kota, sepeda motor dan beberapa alat angkutan lainnya. 

Khusus angkutan umum dilayani oleh sekitar 79 bis kota, ribuan becak, dan 

ratusan kendaraan bermotor kecil. Jaringan bis kota ini belum mencakup 

seluruh bagian kota Surabaya, karena itu bis kota belum merupakan alat 

angkutan utama. Sepeda motor hampir memenuhi semua jalan. Angkuktan di 

mota ini sangat ramai oleh lalu – lintas kendaraan beroda dua bernotor dan 

yang tidak bermotor. Lalu – lintas kendaraan roda empat terbatas dibeberapa 

bagian kota. 

 
 Kota Surabaya sebenarnya memiliki jaringan rel dan stasiun Kereta Api yang 

terletak dibeberapa bagian kota yang dapat dihubungkan satu dengan yang lain. 

Tetapi tidak satupun dari fasilitas ini telah dimanfaatkan untuk angkutan dalam 

kota. 

 
 Penanggulangan masalah jangka pendek angkutan kota di Surabaya harus lebih 

dihubungkan dengan usaha peningkatan keselamatan lalu – lintas dan 
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pengaturan lalu – lintas yang lebih baik melalui pendekatan teknik lalu – lintas 

(traffic engineering). Banyaknya kendaraan beroda dua dan beroda tiga yang 

berjalan tidak teratur merupakan penyebab angka kecelakaan lalu – lintas yang 

tinggi. Dalam jangka menengah sampai tahun 1990 penduduk kota Surabaya 

diperkirakan akan meningkat 60 % diatas jumlah sekarang sehinga hampir 4 

Juta orang. Sementara itu jumlah mobil diperkirakan hampir 4 kali, kepadatan 

lalu – lintas meningkat 2 kali, sehingga pada waktu itu sudah diperlukan 

penambahan fasilitas angkutan baru. Diperkirakan perlu dibnangun jalan baru 

sepanjang 90 km untuk mengurangi kepadatan jalan yang sudah ada, 

penembahan bis kota menjadi 1400 buah, pengaktifan kereta api bagi angkutan 

kota dan penembahan fasilitas lalu – lintas lainnya disertai pula dalam 

peningkatan pengaturannya *). Diluar itu diperlukan pula peningkatan 

pengaturan dan keselamatan lalu – lintas untuk dapat ditingkatkannya lalu – 

lintas yang lancar dan aman. 

 
 )Panjang jaringan jalan dalam kota diseluruh Indonesia sekitar 5000 km. Jalan 

jalur tersebut masih banyak yang buruk dan sempit sehingga tidak dapat 

melayani lalu – lintas yang terus tumbuh. Jaringan ini juga belum 

menghubungkan seluruh bagian kota yang memerlukannya untuk berfungsi 

sebagian jalan melingkar, sehingga kebanyakan lalu lintas bertemu pada titik 

tertntu yang membuat terjadinya kemacetan.Tetapi tidak berarti disemua kota 

besar sudah harus dibangun jalan llingkar sebagai pemecahan permasalahan 

angkutan kota. Jalan yang ada masih dapat ditingkatkan dan melalui 

penyempurnaan fasilitas lalu – lintas yang lebih ramai. Disamping itu masih 

dapat dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban 

lalu – lintas dan kota seperti peningkatan disiplin lalu – lintas, pemberian 

pendidikan lalu – lintas kepada masyarakat, pelaksanaan ketentuan dan sanksi 

pada pelanggaran lalu – lintas dan lain – lain. 

 
  

 

 
 

∗)  Lihat Jakarta Metropolitan Transportasi Study, Final Report, 1972 – 1974, yang dilakukan dalam rangka 
kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jerman Barat dan Surabaya Area Transport Study, 
1976 yang dibiayai dalam rangka bantuan Pemerintah Inggris kepada Pemerintah Republik Indonesia.   
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Pembangunan fasilitas angkutan di kota – kota besar di Indonesia harus 

terkendali dan sejalan dengan pelaksanaan dan rencana pembangunan kota – 

kota tersebut. Perkembangan kota yang tidak terkendali akan menyulitkan 

pembentukan sistem angkutan kota yang baik dimasa depan. Karena itu 

pembentukan sistem angkutan kota tersebut sudah terkendali dan masalah 
)dapat teratasi. Pengembangan  angkutan kota – kota di Indonesia harus dapat 

menghindarkan pengalaman negara – negara sudah maju yang selalu gagal 

mengatasi masalah angkutan tersebut, walaupun dengan pemecahan masalah 

yang bersifat pada modal, antara laini dengan pembangunan jalan layang dan 

prasarana lainnya yang biayanya sangat besar. 

 

 
IV. Transportasi Jalan Raya ( Menurut UU No. 38/2004 & PP No. 34/2006)     

      
4.1 Pengertian Jalan  

                                        
4.1.1 Jalan 

 Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi 

segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu – lintas. 

 
4.1.2 Peranan Jalan  

 Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan 

perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil 

pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam 

rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. 

 
4.1.3 Bangunan Pelengkap Jalan 

 Adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan, antara lain jembatan, 

ponton, lintas atas (over pass), lintas bawah (under pass), tempat parkir, 

gorong – gorong, tembok penahan, saluran air. 
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4.1.4 Perlengkapan Jalan   

 Perlengkapan jalan antara lain : rambu – rambu jalan, rambu – rambu lalu – 

lintas, tanda – tanda jalan (marka jalan), pagar pengamanan lalu lintas, pagar 

dan patok – patok daerah milik jalan. 

 
4.1.5 Bagian – bagian Jalan 

a. Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) 

 - Ditetapkan oleh Pembina Jalan 

 - Diperuntukan bagi : 

  (1) Median 

  (2) Perkerasan Jalan 

  (3) Jalur Pemisah  

  (4) Bahu Jalan 

  (5) Saluran Tepi Jalan 

  (6) Trotoar 

  (7) Lereng 

  (8) Ambang Pengaman 

  (9) Timbunan dan galian 

  (10) Gorong – gorong 

  (11) Perlengkapan Jalan 

  (12) Bangunan Pelengkap 

 
b. Badan Jalan 

- Diperuntukan bagi arus lalu – lintas dan pengamanan konstruksi jalan. 

- Lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas ditentukan oleh pembina 

jalan. 

- Tinggi ruang bebas jalan arteri dan jalan kolektor minimal 5 meter 

dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter. 

 
c. Saluran Tepi 

- Untuk penampungan dan penyaluran air, agar badan jalan bebas dari 

pengaruh air. 
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d. Ambang Pengaman 

- Diperuntukan bagi pengaman konstruksi jalan. 

 
e. Bangunan Utilitas 

- Pada sistem jaringan jalur primer dan sisitem jaringan jalan sekunder 

dalam kota dapat ditempatkan dalam RUMAJA : 

 
(1) Untuk yang berada diatas tanah ditempatkan diluar bahu jalan 

atau perkerasan jalan sehingga tidak menimbulkan hambatan 

samping bagi lalu – lintas. 

 
(2) Untuk yang berada dibawah tanah, ditempatkan diluar jarak 

tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan, 

jarak ditentukan oleh Pembina Jalan. 

 
- Rencana Kerja, jadwal kerja dan cara – cara pengerjaannya harus 

disetujui oleh Pembina Jalan. 

 

f. Pohon – pohon 

- Pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan sekunder didalam 

kota dapat ditanam dibatas RUMAJA, median atau dijalur pemisah. 

- Diluar ketentuan teraebut diatas harus mendapatkan persetujuan dari 

Pembina Jalan. 

 
g. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) 

- Damija diperuntukan bagi Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan 

pelebaran jalan maupun untuk penambahan jalur lalu – lintas 

dikemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan. 

 
h. Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) 

- Ditetapkan oleh Pembina Jalan  

- Diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan 

konstruksi jalan batas luar (RUWASJA) ditetapkan oleh Pembina Jalan 

(diukur dari as jalan). 

(1) Jalan Arteri Primer minimal 20 meter. 

(2) Jalan Kolektor Primer minimal 15 meter. 
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(3) Jalan Lokal Primer minimal 10 meter. 

(4) Jalan Arteri Sekunder minimal 20 meter. 

(5) Jalan Kolektor Sekunder minimal 7 meter. 

(6) Jalan Lokal Sekunder minimal 4 meter. 

(7) Jembatan minimal 100 meter kearah hilir dan hulu. 

 
4.1.6 Macam Jalan  

 
a. Jalan Umum 

 Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu – lintas umum. 

 
b. Jalan Khusus 

 Jalan Khusus adalah jalan yang selain dari pada jalan umum (jalan yang tidak 

diperuntukan bagi lalu – lintas umum). 

Macam Jalan Khusus : 

(1) Jalan Inspeksi Pengairan 

(2) Jalan Inspeksi saluran minyak atau gas.. 

(3) Jalan Perkebunan. 

(4) Jalan Pertambangan. 

(5) Jalan Kehutanan. 

(6) Jalan Komplek bukan untuk umum 

(7) Jalan untuk keperluan pertahanan dan ketahanan negara. 

 
 Pada ruas jalan khusus yang berdasarkan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku atau oleh pemiliknya dinyatakan terbuka untuk lalu – lintas 

umum maka terhadap ruas jalan dan lalu – lintas tersebut berlaku peraturan 

perundang – undangan tentang jalan dan tentang lalu – lintas angkutan Jalan 

Raya. 

 
c. Jalan Tol 

Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan 

kewajiban membayar Tol.  

 Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayar untuk pemakaian jalan Tol. 
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4.1.7 Pengelompokan Jalan Menurut Peranannya     

 
a. Jalan Primer. 

(1) Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan kota jenjang 

kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang 

kesatu dengan kota jenjang kedua. 

 
(2) Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang 

kesatu dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang 

kedua dengan kota jenjang ketiga. 

 
(3) Jalan Lokal Pimer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang 

kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan 

kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang 

dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah 

jenjang ketiga sampai persil (PP. No 34/2006 tentang Jalan). 

 
b. Jalan Sekunder 

 
(1) Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan 

kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder 

kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan 

sekunder kedua. 

 
(2) Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua 

dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan 

sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 

 
(3) Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu 

dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan 

perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai 

keperumahan. (PP. No. 34/2006 tentang Jalan). 
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4.1.8 Jenjang Kota 

 
a. Yang dimaksud dengan kota jenjang kesatu ialah kota yang berperan melayani 

seluruh satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa 

yang paling tinggi dalam satuan wilayah pengembangannya serta memiliki 

orientasi keluar wilayahnya. 

 
b. Yang dimaksud dengan kota jenjang kedua ialah kota yang berperan melayani 

sebagian dari satuan wilayah pengembangannya dengan kemampuan 

pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kesatu dalam satuan 

wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang kedua 

serta memiliki orientasi ke kota jenjang kesatu. 

 
c. Yang dimaksud dengan kota jenjang ketiga ialah kota yang berperan melayani 

sebagian dari satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan 

pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kedua dalam satuan wilayah 

pengembangannya dan terikat jangkauan jasa kekota jenjang kedua serta 

memiliki orientasi ke kota jenjang ke dua dan ke kota jenjang ke satu. 

 
d. Yang dimaksud dengan kota dibawah jenjang ketiga ialah kota yang berperan 

melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan 

pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang ketiga dan terikat jangkauan 

serta orienatasi yang mengikuti prinsip – prinsip diatas. (PP No. 34 h. 2006). 

 
4.1.9 Kawasan   

               
Kawasan adalah wilayah yang dibatasi oleh lingkup pengamatan fungsi tertentu. 

Kawasan kota terdiri dari dua macam, yaitu kawasan primer dan kawasan sekunder. 

     
a. Kawasan Primer adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi primer. Fungsi 

Primer (F1) adalah fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota 

sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan pelayanan kota, dan wilayah 

pengembangannya. 

 

b. Kawasan Sekunder adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder. 

Fungsi sekunder sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan terhadap warga 
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kota itu sendiri yang lebih berorientsi kedalam dan jangkauan lokal. Fungsi ini 

dapat mengandung fungsi yang terkait pada pelayanan jasa yang bersifat 

pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut fungsi sekunder yang bersifat 

khusus. 

 

c. Fungsi Primer dan Fungsi Sekunder harus tersusun teratur dan tidak 

terbaurkan. Fungsi Primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan 

seterusnya terikat dalam satu hubungan hirarki. 

 

d. Perumahan adalah bangunan atau bagiannya termasuk halamannya dan jalan 

keluar masuk yang dianggap perlu untuk tempat tinggal. (PP. No. 34 th. 2006). 

(Kep. Men. PU No. 640 /KPTS/1986) 

 

 

4.2 Sistem Jaringan Jalan         

 
 Jaringan jalan merupakan satu kesatuan sistem terdiri dari system jaringan jalan 

primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. 

 
4.2.1 Sistem Jaringan Jalan Primer   

 
a. Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata 

ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang 

menghubungkan simpul – simpul jasa distribusi. 

 
b. Jaringan Jalan Primer menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, 

kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga dan kota jenjang dibawahnya sampai 

kepersil dalam satu satuan wilayah pengembangan. Jaringan jalan primer 

menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar satuan 

wilayah pengembangan. 

 
c. Jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Jaringan jalan 

primer harus menghubungkan kawasan primer. Suatu ruas jalan primer dapat 

berakhir pada suatu kawasan primer, kawasan yang mempunyai fungsi primer 
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antara lain; industri skala regional, terminal barang / pergudangan, pelabuhan, 

bandar udara, pasar induk, pusat perdagangan skala regional / grosir.       

 (PP. No. 34 th. 2006) 

 (Kep. Men. PU No. 640/KPTS/1986) 

 (Dit. Tada, Ditjen Cipta Karya). 

 

Tabel 1 :  Hubungan Sistem perkotaan dengan peranan ruas jalan dalam sistem 

jaringan jalan primer. 

 

KOTA ORDE I ORDE II ORDE III 
 

PERSIL 
 

ORDE I Arteri Arteri Kolektor 
 

Lokal 
 

ORDE II Arteri Kolektor Kolektor 
 

Lokal 
 

ORDE III Kolektor Kolektor Lokal 
 

Lokal 
 

PERSIL Lokal Lokal Lokal 
 

Lokal 
 

 
 
 
4.2.2 Sistem Jaringan Jalan Sekunder 

Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang 

kota yang menghubungkan kawasan – kawasan yang mempunyai fungsi primer, 

fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder kedua, fungsi 

sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke : 

 

 

 

 

 

Tabel 2 : Hubungan kawasan kota terhadap peranan ruas jalan dalam sistem jaringan 

jalan sekunder. 
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KAWASAN 

 
PRIMER 

(F1) 

 
SEKUNDER I 

(F21) 

 
SEKUNDER II 

(F22) 

 
SEKUNDER III 

(F23) 

 
PERUMAHAN 

 
 
 

 
PRIMER 

(F1) 

 
JP 

 
A 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
SEKUNDER I 

(F21) 

 
A 

 
A 

 
A 

 
K 

 
L 
 
 
 

 
SEKUNDER II 

(F22) 

 
- 

 
A 

 
K 

 
K 

 
L 
 
 

 
SEKUNDER III 

(F23) 

 
- 

 
K 

 
K 

 
L 

 
L 
 
 

 
PERUMAHAN 

 
- 

 
L 

 
L 

 
L 

 
L 
 
 

 

 Keterangan : 

JP = Jalan Primer 

A = Jalan Arteri Sekunder 

K = Jalan Kolektor Sekunder 

L = Jalan Lokal Sekunder 
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GAMBAR 1 : DIAGRAM HUBUNGAN KAWASAN KOTA DENGAN PERANAN RUAS 

JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

            

 

 

                       

 

 

 

   

 

 
Keterangan : 

 
F 1 = Kawasan Primer 

F 21 = Kawasan Sekunder I 

F 22 = Kawasan Sekunder II 

F 23 = Kawasan Sekunder III 

P = Perumahan 

A = Arteri Sekunder 

K = Kolektor Sekunder 

L = Lokal Sekunder 

F 1 

F 21 

P F 22 

F 23 

F 21 

F 22 

F 23 

P 

A 
A 

A 

L 
A 

A 
L 

L 

L K 

L 

K 
L 

K L 
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GAMBAR 2  :  CONTOH STRUKTUR JARINGAN JALAN KOTA 

   (Menurut UU No. 13 – 1980 dan PP No. 26-1985) 
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V. TERMINAL 

5.1 Pengertian Terminal 

Terminal titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem – 

merupakan komponen penting dalam sistem transpor. Terminal ini bukan saja 

merupakan komponen fungsi utama dari sistem tetapi juga sering merupakan sarana 

yang memerlukan biaya yang besar dan titik dimana kongesti mungkin terjadi. 

Terminal biasanya penting bagi para insinyur transportasi dan para perencana yang 

bertanggung jawab untuk mendesain Terminal tadi pada lokasi dan tujuan – tujuan 

yang telah ditentukan. Koreksi dari kesalahan disain biasanya sangat sukar, memakan 

waktu dan biaya. 

 
Walaupun terminal ini mempunyai fungsi yang penting pada semua teknologi 

transpor, tingkat pengetahuan dari karakteristik – karakteristik operasi dan petunjuk 

disain berbeda – beda pada terminal yang berlainan jenis. Secara khusus pada 

pelabuhan udara dan sarana parkir, ini sangat dipahami secara menyeluruh, terminal 

pada pelabuhan laut dan transit perkotaan lebih kurang diketahui, dan terminal untuk 

kereta api dan truklah yang paling sedikit dipahami. Sungguhpun begitu kita akan 

memfokuskan perhatian kita kepada prinsip – prinsip umum dan metode – metode 

teknik yang dapat terpakai untuk semua teknologi transpor, dan mempergunakan 

contoh – contoh untuk memberikan sedilit nuansa untuk pemakaiannya secara 

spesifik. 

 
Pada bab ini akan membahas karekteristik – karakteristik operasional dari terminal 

dan hubungannya dengan karakteristik – karakteristik disain seprti misalnya layout 

menyeluruh dari sarana – sarana terminal, dan sebagainya. 

Pembahasan mengenai terminal ini akan melengkapkan keterangan mengenai cara – 

cara komponen sistem transpor beroperasi, sehingga kita dapat membahas fungsi dari 

keseluruhan sistem di bab berikutnya, dengan menghapus berbagai faktor seperti 

rencana operasi dan tingkat pelayanan yang diberikan oleh sistem tadi secara 

keseluruhan, kemudian sesudah membahas prinsip – prinsip teknik (yang terpakai 

untuk transpor) pada bab 9, mungkin bagi kita untuk mengetahui lebih luas mengenai 

disain dari sarana, termasuk terminal, hubungan dan pertemuan. 
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5.2 Fungsi Terminal   

Fungsi utama terminal transportasi seperti telah diuraikan pada Bab 3 ialah untuk 

penyediaan sarana masuk dan keluar dari obyek – obyek yang akan digerakan, 

penumpang atau barang, menuju dan dari sistem. Pada sistem kendaraan transpor 

biasa ini terutama untuk membongkar dan memuat kendaraan atau peti kemas tadi. 

Pada sistem arus menerus dimana jalan hubung dan pertemuan, sejalan dengan lalu – 

lintas penumpang atau barang dapat menghasilkan mobilitas dan lokomosi secara 

langsung tanpa memerlukan kendaraan, terminal akan ditempatkan pada lokasi 

dimana lalu – lintas memasuki dan meninggalkan sistem hubungan dan pertemuan 

tadi. 

 
Beberapa terminal yang hanya mempunyai satu fungsi, bongkar dan muat, terkadang 

sangat sederhana. Sebagai contoh suatu pemberhentian bus biasa pada perempatan 

jalan, sering hanya terdiri dari tempat dimana penumpang menunggu, dan tempat ini 

mempunyai tanda yang menunjukan bahwa fungsinya adalah tempat bus berhenti. 

Yang juga sederhana ialah sarana bagi suatu usaha angkutan yang menerima dan 

mengirimkan barang, yang mungkin hanya terdiri dari satu platform tunggal (sering 

setinggi dasar truk) dimana muatan diletakan sebelum atau sesuadah diangkut. 

 
Contoh – contoh terminal yang sederhana tadi memperhatikan betapa rumitnya 

fungsi yang ada pada terminal disamping hanya bongkar muat yang sederhana itu. 

Yang termasuk penting dalam sistem – sistem yang ada ialah cara untuk 

mengumpulkan biaya atau ongkos yang memadai untuk gerakan yang ada, yang 

biasanya membutuhkan pengetahuan mengenai titik – titik masuk dan keluar dari 

sistem itu. Penting juga untuk menentukan rute dari obyek – obyek yang diangkut. 

Pada kasus untuk penumpang, ini sering dilakukan oleh orang yang bepergian 

berdasarkan informasi (mengenai rute, dan sebagainya) dari sistem, walaupun 

petunjuk dari badan – badan lainnya tetap diusahakan (misal perkumpulan mobil, 

tiket – tiket perjalanan atau agen – agen perjalanan). Tetapi untuk angkutan barang, 

orang yang mengirimkan barang atau dengan usaha angkutan sendiri (seperti yang 

biasa terdapat pada angkutan jarak jauh, dimana pilihan rute terkadang akan sangat 

banyak) yang harus menentukan rute yang dikehendaki. Pada kenyataannya 

transportasi barang angkutan biasanya meliputi proses yang banyak diterminal atau 

asal barang, termasuk menimbang barang (sebab ini menentukan biaya yang harus 
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dikeluarkan), penentuan cara bongkar muat yang sesuai (misal apabila mudah pecah 

atau membutuhkan alat pendingin), dan persiapan dokumen – dokumen untuk 

perjalanan barang tadi sehingga selamat sampai ketempat dan alamat yang dituju. 

 
Oleh karena tidak praktis bagi semua penumpang atau barang yang mungkin akan 

berjalan bersama pada suatu kendaraan mencapai terminal tepat sebelum waktu 

keberangkatannya, maka banyak terminal yang menyediakan sarana tempat 

menunggu bagi penumpang dan penyimpanan bagi muatan sampai saatnya kendaraan 

itu dimuati. Apabila periode menunggu cukup lama, maka sarana – sarana yang lebih 

lengkap mungkin diperlukan. 

Pelabuhan udara dan terminal – terminal penumpang lainnya menyediakan sarana – 

sarana pelayanan yang beragam untuk kanyamanan bagi penumpang, termasuk ruang 

tunggu yang nyaman, restoran, tempat – tempat hiburan, dan sebagainya. Distribusi 

hasil pelabuhan udara dari perusahaan penerbangan (operasi pesawat udara) dan 

sumber – sumber lainnya akan dapat memberikan sedikit petunjuk mengenai 

pentingnya aktivitas – aktivitas tambahan ini. Telah diperkirakan bahwa 60 persen 

dari biaya konstruksi dan operasi pelabuhan udara di Cleveland (diluar bagian yang 

dipunyai oleh perusahaan penerbangan seperti hanggar pemeliharaan) akan didapat 

tidak dari pendaratan pesawat udara dan hasil – hasil lainnya, tetapi dari konsensi 

segala jenis seperti restoran, toko – toko, tempat parkir, usaha penyewaan mobil, dan 

lain sebagainya. (Winshester, 1973, hal . 141). 

 
Sarana – sarana untuk muatan juga berfungsi sama, menyimpan muatan dan 

melindunginya dari kemungkinan rusak atau hilang, termasuk penyimpanan tertutup 

bagi material – material yang mudah rusak atau akibat cuaca dan sebagainya. 

Sebagian dari terminal ini juga berfungsi sebagai gudang dimana muatan dapat 

disimpan sampai yang empunya memutuskan untuk mengirimkannya ketempat 

tertentu, yang mungkin disebabkan oleh karena menunggu kebutuhan meningkat atau 

harga lebih membaik. Begitupula muatan – muatan yang banyak biasanya dibagi – 

bagi pada terminal (misal impor yang banyak dari suatu bahan mentah disalurkan 

pada lokasi – lokasi yang berbeda – beda, sehingga muatan tadi menjadi masing – 

masing lebih sedikit). Muatan ini terkadang juga dicampur diterminal (misal jenis – 

jenis yang berbeda dari batubara atau biji – biji lainnya dicampur sehingga 

mendapatkan suatu jenis tertentu). 



 28 

 
Terminal juga sering merupakan tempat dimana kendaraan – kendaraan transport 

dipelihara, oleh karena mau tidak mau ia tetap harus berhenti disana. Sebagai contoh 

suatu hanggar, sarana pengisian bahan bakar dan lain – lain adalah merupakan bagian 

dari suatu pelabuhan udara besar. Pada kasus untuk transpor darat, dimana terminal 

mungkin berada pada lokasi yang ramai dengan harga  tanah yang cukup tinggi, 

sarana – sarana untuk pemeliharaan biasanya terletak diluar daerah perkotaan tadi 

dimana harga tanah relatif murah, tetapi cukup dekat dari terminal utama sehingga 

tidak terlalu banyak mempergunakan operasi kendaraan dalam keadaan kosong. 

Tabel 5-1 memperlihatkan fungsi – fungsi dari teminal. Untuk menunjukan fungsi 

terminal yang biasanya dipakai, Tabel 5 -2 telah dipersiapkan. Tabel itu diperlihatkan 

nama – nama yang biasa diberikan untuk berbagai jenis terminal dan menunjukan 

berbagai fungsi yang biasa dilakukan oleh masing – msing terminal itu. 

 
Tabel 5 – 1 Fungsi – fungsi Terminal Transportasi                                                                     

 
Memuat Penumpang atau barang keatas kendaraan transpor  (atau pita transpor , 

rangkaian pipa, dan sebagainya) dan membongkar / menurunkannya. 

Memindahkan dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. 

Penyimpanan penumpang atau barang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. 

Kemungkinan untuk memproses barang, membungkus untuk angkutan 

Penyediaan untuk kenyamanan penumpang (misal pelayanan maka, dan 

sebagainya) 

Persiapan dokumentasi untuk perjalanan 

Menimbang muatan, persiapan rekening – rekening, seleksi rute 

Penjualan tiket penumpang, memeriksa pesanan tempat 

Penyimpanan kendaraan (dan komponen lainnya), pemeliharaan dan penentuan 

tugas selanjutnya 

Konsentrasi dari penumpang dan barang didalam grup – grup yang berukuran 

ekonomis untuk diangkut 

(misal untuk memenuhi kereta api atau pesawat udara) dan melepas mereka 

sesudah tiba ditempat tujuan. 
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Tabel 5 – 2  Nama – nama yang Biasa Terdapat Pada  

  Sarana – sarana Yang Berfungsi sebagai 

  Terminal untuk Berbagai Mode Transport  
 
      
Model Transport 

Utama   Sarana    Fungsi Utama  
  
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Udara  
 
 
 
 
 
Mobil (dan 
Kendaraan  
Jalan lain) 
 
 
 
Bus 
 
Kerata api 
Penumpang  
Kereta api 
     Barang 
 
 
 
 
 
 
 
 
Air 

Pelabuhan udara  
 Lapangan 
 Hanggar 
Heliport 
 
Basis untuk kapal udara 
Garasi parkir 
 
 
 
Stasiun bahan bakar 
Loket tol 
Stasiun bus 
Pemberhentian bus 
Stasiun kereta api 
 
 
 
 
Rumah muatan (freight house) 
Team tracks 
 
Private Siding 
Petek klasifikasi 
Bengkel, rip track, dsb 
Engine shed, round house 
Pelabuhan laut 
 
 
 
Dok atau pier 
Dok kering (dry dock)  
 

Akses darat dan hubungan diudara 
Pelabuhan udara dengan sarana 
terbatas 
Reparasi dan perawatan 

Sama seperti pelabuhan udara  
(khusus untuk helikopter) 

Sama seperti pelabuhan udara 
Penimpaan kendaraan, akses  

dengan berjalan kaki 
Reparasi kendaraan dan perawatan 
Pengumpulan karcis / biaya 
Bus antar kota dan hubungan – 
hubungan akses 
Hubungan dengan akses berjalan kaki 
Akses lokal dan hubungan rel ; 
terkadang  

Termasuk mode – mode untuk 
antar kota (misal bus) 

Akses lokal (truk) 
Akses lokal (truk), areal terbuka 
 Lawan dari bangunan biasa 
Dimuat atau dibongkar oleh pengirim 

Atau penerima muatan 
Hubungan kereta api angkutan 
 Reparasi kendaraan dan service  
 Reparasi lokomotif dan service 
Akses darat (biasanya rel, truk dan /atau 

Rangkaian pipa) dan kadang – 
kadang hubungan kapal 
Fasilitas bongkar muat satu kapal 
Reparasi dan service  
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5.3 ANALISIS TERMINAL 

 Terminal dapat dilihat sebagai alat untuk memproses muatan dan penumpang dan 

juga untuk memproses peti kemas, kendaraan, dan lain – lain dari sistem transportasi 

yang akan mengangkut lalu – lintas yang dikehendaki. Dalam proses ini ia 

melakukan berbagai fungsi seperti memuat kendaraan, dan sebagainya. Proses ini 

memerlukan alat – alat fisik, buruh dan perlengkapannya, dan aturan – aturan atau 

prosedur untuk mengatur operasi dan untuk menjamin bahwa semua fungsi dilakukan 

dengan cara yang sesuai dan urutan yang benar. 

 Proses ini juga memerlukan waktu dari penumpang atau pengiriman muatan, dan 

waktu dari peti kemas, kendaraan atau perlengkapan transpor lainnya. Kedua 

kategori diatas berpengaruh besar terhadap biaya untuuk terminal, walaupun tersapat 

yang lainnya seperti biaya untuk lingkungan, yang akan dibahas pada berikutnya. 

Disain terminal yang berada, beban lalu – lintas yang berbeda dan prosedur – 

prosedur yang berbeda dapat semuanya dianalisa dengan mempertimbangkan dua 

kategori utama dari biaya tadi – biaya untuk pemilik terminal dan operator, serta 

biaya untuk pemakai sistem itu. 

 
Bagan Proses Arus   

 Suatu cara yang penting untuk menerangkan dan mengerti akan terminal ialah 

melalui pemakaian bagan peoses arus. Bagan ini memperlihatkan kegiatan – kegiatan 

dimana penumpang, kendaraan atau satuan lalu – lintas lain mengalaminya ketika ia 

diproses melalui sarana yang ada. Ia memperlihatkan urutan kegiatan, urutan 

alternatif lain yang mungkin apabila memang ada, dan dapat dipakai untuk 

menentukan waktu yang dibutuhkan dlam proses itu. 

 
 Tidak terdapat aturan yang menentukan sampai seberapa jauh kegiatan – kegiatan 

diterminal harus dibagi – bagi untuk dapat membuat suatu bagan proses arus. 

Malahan bagan yang paling sederhana hanya menunjukan terminal sebagai satu – 

satunya pusat kegiatan, sebagaimana terlihat pada Gambar 5-1. Pada gambar tersebut 

terminal ditampilkan sebagai satu kotak tunggal, dengan arus penumpang dan barang 

yang masuk dan keluar terlihat disana bersama dengan input (tiba) dan output 

(berangkat). 
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 Waktu yang dibutuhkan untuk memproses penumpang dan barang yang berasal atau 

berhenti pada terminal ialah perbedaan antara waktu tiba dan waktu berangkat. 

Waktu yang dibutuhkan kendaraan atau peti kemas pada proses diterminal ialah 

perbedaan antara waktu tiba dan waktu berangkat, yang akan cukup panjang apabila 

kendaraan – kendaraan tadi memerlukan reparasi atau perawatan. Oleh karena itu, 

paling tidak secara konsep kita dapat mempergunakan representasi terminal tersebut 

untuk menganalisa karakteristik – karakteristik operasionalnya. 

 

Input   Alat Proses   Output 

 

                        

  Penumpang 

  Atau barang 

 

 
      (a) 
 

Input   Alat Proses   Output 

 
    

 Penumpang 

 

Atau barang 

 

Lain – lain                                                                            

  Tanah 

  Pekerja 

  Penyaluran 

      (b) 

 
Gambar 5-1 Bagan proses arus yang disederhanakan dari suatu terminal transpor. 

(a) hanya arus transport. (b) Input dan output yang lebih banyak. 

 

 

 

 

 

 
 

Terminal 

 
 

Teminal 

Lain – lain  
 Bahan yang membuat polusi 
 Kebisingan 
 Pekerja 
 Material – material sisa 
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Biaya juga dapat ditampilkan melalui metode ini. Disamping input kendaraan dan 

lalu– lintas penumpang serta barang, banyak jenis benda lainnya yang melalui 

terminal atau lingkungannya. Yang masuk antara lain ialah karyawan yang mengatur, 

mengoperasikan dan memelihara terminal, penyaluran benda – benda untuk 

keperluan operasi terminal, dan sebagainya. Banyak diantara jenis diatas yang 

kemudian akan meninggalkan terminal seperti sisa dari restoran sampai ole mesin 

dan bagian – bagian yang tak berguna lagi, dan bahkan bahan – bahan yang dapat 

mengakibatkan polusi udara. Biaya operasi suatu terminal dapat dianggap sebagai 

terjemahan dari input – input dan output ini kedalam terminologi moneter. Sebagai 

contoh, biaya pekerja dapat ditentukan dengan menghitung waktu yang dipakai para 

pekerja diterminal, dan jenis pekerjaannya, yang dikalikan dengan dengan tingkat 

gaji yang bersangkutan, termasuk tunjangan pekerja, dan sebagainya. Bahkan harga 

tanah dimana terminal berdiri dapat juga dimasukan, apabila tanah dianggap suatu 

input pada terminal, yang tidak akan menjadi output sampai terminal tadi 

dikosongkan dan tanah itu dapat dipergunakan untuk kebutuhan lain. Gambaran yang 

lebih lengkap mengenai biaya menyeluruh dari input – input dan output – output 

terminal dapat dilihat pada Gambar 5-16. 

 
Walaupun penggunaan bagan proses arus untuk analisa menyeluruh dari proses input 

dan output sepanjang masa kehidupan proses tadi adalah berguna untuk beberapa 

masalah seperti memperkirakan biaya total terminal sepanjang usia sarana tadi, 

pandangan yang lebih terbatas untuk input dan output transpor yang lebih biasa 

seperti terlihat pada Gambar 5-19, adalah lebih berguna bagi kita dalam menentukan 

karakteristik – karakteristik terminal. Gambar 5-19 tadi dapat lebih dikembangkan 

secara terperinci untuk menunjukan indikasi – indikasi yang lebih jelas dari berbagai 

tugas yang dilakukan diterminal. Proses memuat dan membongkar dapat dibedakan 

dengan jelas, seperti juga proses perawatan kendaraan atau penyimpanan kendaraan. 

Juga dokumentasi gerakan, penjualan karcis, dan mencek pesanan tempat penumpang 

serta menimbang dan mempersiapkan rekening untuk angkutan barang, semuanya 

dapat dipisahkan dari fungsi – fungsi lainnya. 

 

Untuk menyerahkan tambahan – tambahan terperinci dari proses pada bagan proses 

arus, perlulah untuk mempergunakan simbol yang berbeda untuk jenis kegiatan yang 
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berbeda. Untuk mendapatkan hal ini maka suatu kumpulan simbol standar telah 

dibentuk untuk menggambarkan berbagai komponen terminal. 

Walaupun simbol – simbol ini tidak semuanya dipakai dalam pelajaran teknik, 

penggunaannya akan sangat membantu sehingga bagan arus dapat dibaca lebih 

mudah, sama halnya seperti simbol standar akan membantu pengertian kita akan 

gambar – gambar teknik. Simbol – simbol standar seperti terlihat pada Gambar 5-2 

memperlihatkan (1) sumber lalu – lintas, (2) tempat untuk melayani, (3) tempat 

menunggu (menunggu untuk masuk ketempat pelayanan), (4) titik penentuan rute, 

(5) lalu – lintas keluar terminal. Panah – panah yang menghubungkan elemen – 

elemen tadi menunjukan arah gerakan lalu – lintas. Untuk membedakan jenis – jenis 

garis dan panah yang berbeda akan dipergunakan. Dari definisi simbol – simbol 

standar ini terlihat bahwa ia dapat dipergunakan untuk analisa seluruh jenis teknologi 

transportasi, untuk setiap konteks yang tersedia.         

                                  

 
 

 
Gambar 5-2 Simbol standar yang dipergunakan pada bagan proses arus. 

Sumber unit lalu - lintas 

Tempat pelayanan (dapat dipakai untuk 
antrian dan menunggu) 

Antrian atau tempat menunggu 

Penentuan rute 
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sumber atau keluar dari sistem 
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Gambaran yang lebih terperinci dari terminal akan menghasilkan suatu bagan proses 

arus seperti terlihat pada gambar 5-3. Gambar ini memperlihatkan terminal angkutan 

penumpang antar kota yang konvensional, termasuk proses kendaraan (misal pesawat 

udara), penumpang dan bagasi. Ia mengangkut penumpang yang tiba suatu kendaraan 

dalam kota melalui berbagai sarana untuk kegiatan lapor – masuk (check-in), 

memasuki kendaraan yang akan keluar dari terminal, dan akhirnya sampai 

keberangkatan kendaraan tadi. 

Oleh karena kendaraan yang sama juga mungkin akan tiba bersama penumpang, 

tibanya kendaraan itu juga diperlihatkan, dengan penumpang yang keluar dari 

kendaraan, melalui jalan masuk ke kendaraan yang mengadakan perjalanan antar 

kota yang lainnya. Gambar 5-4 memperlihatkan terminal barang antar kota dengan 

cara yang hampir bersamaan. 

 
Disamping berguna untuk menerangkan karakteristik – karakteristik terminal, bagan 

proses arus juga merupakan alat yang sangat membantu untuk evaluasi dari alternatif 

– alternatif disain dan rencana operasional. Disain – disain yang berbeda dapat 

ditampilkan melalui awal dari suatu analisis kuantitatif yang lebih terperinci dari 

setiap alternatif tadi. 
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Gambar 5-3 Bagan proses arus yang terperinci untuk sustu terminal penumpang  

umum. [Dari Consad Research Corp. (1970), Vol. II, hal. 281]. 
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Gambar 5-4 Bagan arus dari suatu terminal barang umum [dari Consad Research 

Corp. (1970). Vol. II, hal 282]. 
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Salah satu bentuk gerakan ialah dengan peti kemas yang dapat diangkut pada truk 

dengan dasar rata ketempat penampungan didekat rel (rail yard), dan secara cepat dan 

mudah ditransfer pada gerbong kereta api, dan bergerak dengan kereta api tadi 

menuju kota tujuan dimana terdapat terminal untuk proses barang yang merupakan 

pula pintu masuk bagi barang – barang yang akan disampaikan itu. Bagan arus untuk 

kegiatan diatas terlihat pada Gambar 5-5a gerakan juga dapat dibuat dengan cara 

yang lebih konvensional yaitu dengan memuat barang – barang tadi pada truk – truk 

ditempat asalnya, mengangkutnya ketempat barang – barang yang akan diangkut oleh 

kereta api. Kereta api ini kemudian akan berjalan menuju tujuannya. Aktivitas ini 

terlihat pada gambar 5-5b. Berkurangnya jumlah kegiatan yang diadakan dengan 

berkurangnya pula kerumitan yang disebebkannya, dapat dilihat apabila kita memilih 

gerakan dengan peti kemas. Gerakan dengan peti kemas ini akan lebih 

menyederhanakan persoalan, seperti terlihat pada bagan itu. Seperti kita lihat pada 

uraian – uaraian sesudah ini, dan juga pada bab 8 dan 9, bagan arus tadi sangat 

berguna dalam usaha memperkirakan biaya – biaya dan tingkat pelayanan. 
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1 
Traktor 
meletakan 
peti kemas 
pada 
chasis 
jalan didok 
pengirim 

2 
Pengirim 
meuat 
peti 
kemas 

3 
Traktor 
menarik  
peti kemas  
ke tempat 
penampungan 
didekat rel 

4 
Peti kemas 
dipindahkan 
dari chasis 
jalan dan 
diletakan 
pada gerbong 
kereta api 

5 
Gerbong 
dipasang 
pada  
Kereta api 
antar kota 

6 
Kereta api 
antar kota 
menarik 
gerbong ke 
tempat 
penampun
gan di 
tujuan 

7 
Peti kemas 
dipindahkan 
dari gerbong 
kereta api 
dan 
diletakkam 
pada chasis 
jalan 

8 
Traktor menarik 
peti kemas ke dok 
consignee (tujuan) 

9 
Consignee 
membongka
r peti kemas 
dan 
mengosong
kannya 

Catatan : 
Ini dapat juga  
Meliputi 
kegiatan 7 dan 
8 pada bagiam 
(b), tetapi 
umumnya 
jarang terjadi 



 39 

 
 

Gambar 5-5 perbedaan dari dua metode dalam mengangkut muatan diantara tempat – 

tempat yang tidak mempunyai sistem angkutan dengan rel sendiri, dengan 

mempergunakan bagan proses arus. (a) Gerakan dengan peti kemas. (b) 

Gerakan truk – rel yang konvensional. 
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VI. TRANSPORTASI KERETA API    

 
6.1 Awal Pertumbuhan 

Revolisi industri yang terjadi di Eropa abad ke – 18 telah menyebabkan 

meningkatnya volume angkutan barang yang cukup besar. Angkutkan barang 

tersebut tidak lagi dapat dilayani oleh jalan raya, sungai dan kanal yang biasa 

digunakan waktu itu, sehingga dirasa perlu mencari jenis alat angkutan yang 

lain. 

 
Pada tahun 1902 Richard Trevichik berhasil membuat kereta uap yang 

bergerak dijalan raya. Dua tahun kemudian kereta uap yang dapat menarik 

beberapa gerobak. Tram ini telah dapat dijalankan diatas rel kayu. Tidak lama 

sesudah itu Blekinsop berhasil pula membuat rel besi yang dapat dilewati 

gerobak kereta api dengan muatan yang berat. Penyempurnaan peralatan kereta 

api diteruskan oleh pionir – pionir perkereta apian yang lain, sampai akhirnya 

dapat dibuat lokomotif uap dengan gerobaknya yang mempunyai kapasitas 

besar dan berjalan diatas rel yang dibuat dari besi baja. 

 
6.2 Perkembangan dalam abad ke - 20         

Pada akhir abad ke – 20 beberapa peralatan baru mulai dipakai, lokomotif uap 

sudah digantikan oleh lokomotif listrik dan diesel. Lebih jauh dari itu juga 

telah dipakai komputer sebagai alat pengendali kecepatan lokomotif, alat 

pengtur dan penentuan lokasi gerbong – gerbong dan lain – lain. Angkutan 

barang yang terbanyak melalui kereta api adalah di Uni Soviet, Amerika 

Serikat dan Kanada. Penumpang yang terbanyak diangkut kereta api adalah di 

Jepang, Uni Soviet dan India. 

 
6.3 Kereta Api Barang      

 Salah satu kelemahan kereta api dalam pelayanan barang – barang tersebut 

adalah banyaknya ”handling” yang selalu kalah bersaing dengan truk dalam 

pengangkutan barang. 

 Penyempurnaan dalam proses pelayanan kerata api akan mempercepat proses 

pengangkutan dan juga dapat menekan biaya angkutan. Penyempurnaan 

pelayanan kereta api itu dilakukan melalui apa yang disebut ”Unit freight 

train”. Melalui sistem ” Unit freiht train” ini kegiatan angkutan diatur sebagai 



 41 

berikut : semua muatan yang akan diangkut terlebih dahulu dikumpulksn 

diterminal asal, kemudian sekaligus digerbong – gerbong yang sudah tersedia, 

sesudah itu diangkut kesatu lokasi terminal tujuan, sehingga diantara kedua 

terminal itu tidak terjadi proses ”handling”. Terminal – terminal ini merupakan 

tempat untuk pengumpulan barang, sekaligus tempat dilakukan pemrosesan, 

sehingga menjadi pusat kegiatan ekonomi dari pengiriman dan penurunan 

barang.      

 
Dengan cara ini terjadi pengiriman langsung yang tidak memerlukan 

”transfer”, ”handling” dan lain – lain, sehingga mempercepat proses 

pengiriman. Gerbong – gerbong segera dapat diisi penuh dengan barang untuk 

mencapai ”load factor” yang tinggi. 

 
Sejak tahun 1960 – an angkutan barang melalui kereta api lebih 

disempuenakan lagi dengan menggunakan kontainer. Kontainer memberikan 

bentuk baru dari ”unit train”, sehingga kereta api dapat mengangkut berbagai 

macam muatan sekaligus dengan pelayanan ”handling” yang sangat sederhana. 

Kereta api yang dipakai terdidri dari gerbong datar (flat cars) yang disebut 

sistem ”juggu back” (TOFC / traiters on flat cars). 

 
 

6.4 Kereta Api Penumpang    

Peranan Kereta Api penumpang pada akhir – akhir ini mulai meningkat 

kembali, terutama didaerah perkotaan yang lalu – lintasnya padat. Disamping 

itu kereta api penumpang antara kota juga meningakat. Amerika Serikat sudah 

pula mulai membangun kereta api cepat untuk melayani daerah Pantai Timur 

(North Western Corridor), seperti ”Fast Metrolinier Train” yang beroperasi 

antara kota New York – Washington. Lintas New York – Boston dilayani oleh 

Turbo train angkutan penumpang dengan kereta api cepat ”TEE” Trans 

European Express) di Eropah sudah lama berjalan. Kereta api ini melayani 70 

kota – kota di Eroopah mulai dari batas timur ke pantai barat. Di Perancis 

beroperasi kerata cepat Le Capitol yang menghubungkan Paris – Toulose 

sejauh 700 kilometer yang ditempuh dalam waktu 6 jam juga akan beroperasi 

kereta api cepat lainnya antara Paris – Lyon yang dapat mencapai kecepatan 

sekitar 300 kilometer per jam. 
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6.5 Jasa Angkutan Kereta Api 

 
Alat angkutan yang berjalan diatas rel ini lebih mudah digerakan daripada 

kendaraan bermotor yang berjalan di jalan raya. Hal ini yang membuat kereta 

api mampu mengangkut barang dalam jumlah yang sangat besar. Lokomotif 

sebagai tenaga penggerak dapat menarik satu rangkaian gerbong yang masing 

– masing berkapasitas sampai mencapai 18 ton. Jika dalam suatu rangkaian ada 

50 gerbong maka sekaligus dapat diangkut sebnyak 900 ton barang atau sama 

dengan 90 kendaraan truk, kalau truk mempunyai daya angkut rata – rata 10 

ton. Inilah keunggulan jasa angkutan kereta api, disamping alat angkut ini juga 

mampu menempuh jarak jauh. Bertambah jauh jarak angkutan, bertambah 

efisien operasi angkutannya dan biayanya menjadi lebih rendah. Dibanding 

dengan angkutan jalan raya, keunggulan lain dari angkutan kereta api adalah 

keteraturan dalam peleyanan operasinya. Jadwal perjalanan kereta api selalu 

dapat dipenuhi dengan frekwensi angkutan yang tinggi. 

Jarang terjadi kongesti karena semua fasilitas berada dalam pengawasan satu 

perusahaan, rel, sinyal, telekomunikasi, lokomotif, gerbong dan lain – lain 

adalah milik perusahaan dan operasinya juga diatur oleh perusahaan tersebut, 

sehingga penyediaan jasa angkutan kereta api lebih terjamin. 

 
Biaya angkutan melalui kereta api lebih murah daripada kendaraan bermotor, 

terutama untuk angkutan dalam jumlah besar dan jarak jauh. Angkutan kereta 

api tidak sesuai bagi pengiriman barang – barang berukuran kecil dalam jarak 

pendek dan juga kurang sesuai untuk pengiriman barang – barang yang 

memerlukan ”handling” yang banyak. Kereta api juga dapat pula mengangkut 

banyak penumpang. Pelayanan yang diberikan lebih baik, karena ruang yang 

lebih luas dibandingkan bis. Fasilitas pelayanan penumpang berupa restoran, 

tempat tidur, dan lain – lain dapat sisediakan. Bagi angkutan penumpang 

didalam kota kereta api lebih menjamin kelancaran angkutannya, kereta tidak 

terpengaruh oleh kemacetan lalu – lintas dalam waktu sibuk, sehingga 

kecepatan dalam jadwal pelayanannya lebih terjamin. 
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Dibalik keunggulan jasa angkutan kereta api sebaimana dijelaskan diatas, 

angkutan kereta api tidak dapt dipakai se-fleksibel angkutan motor, karena 

kegiatannya terbatas pada jaringan rel yang ada, muatan selalu lebih banyak 

dan pelayanannya telalu terikat kepada jadwal yang ketat. 

 
 

6.6 Organisasi dan Manajemen 

Organisasi dan Management 

Lingkup kegiatan perusahaan kereta api sangat luas. Wilayah operasinya 

sampai ribuan kilometer; peralatan yang dimiliki dan dioperasikan sangat 

banyak, muatan diangkut sampai mencapai puluhan juta ton dan jutaan 

penumpang. Perusahaan kereta api ditandai oleh organisasinya yang luas dan 

kompleks. Sebaliknya perusahaan juga dihadapkan dengan hal – hal kecil yang 

harus ditangani yang berhubungan dengan masalah pemeliharaan, pengawasan 

dan perbaikan peralatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan operasinya. 

Organisasi perusahaan meluas secara horizontal sekaligus pula meluas secara 

vertikal. Meluas secara horizontal dalam bentuk luasnya wilayah operasi. 

Meluas secara vertikal berarti perusahaan juga harus membina, memelihara, 

mengawasi peralatan – peralatan yang demikian banyak ragam dan jenisnya, 

sehingga memenuhi persyaratan untuk selalu Siap beroperasi secara cepat, 

lancar dan aman. Untuk itu diperlukan tenaga personil yang ahli dan terlatih 

dibidang jalan kereta api, bengkel, telekomunikasi, sinyal, administrasi dan 

sebagainya. Tenaga yang diperlukan itu, mulai dari tenaga manager yang 

berpengetahuan dan mempunyai kemampuan organisasi yangluas sampai 

lepada tenaga bengkel yang terlatih untuk memperbaiki segala macam 

peralatan.     

 
6.7 Pertumbuhan Kereta Api di Indonesia  

 
Jaringan kereta api mulai dibangun pada awal abad ke-19 untuk melayani 

ekonomi ekspor kolonial yang tumbuh pesat pada waktu itu dan bagi 

menunjang kelancaran administrasi pemerintahan dan mobilitas pertahanan. 
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Perusahaan api terbesar pada waktu itu adalah milik pemerintah SS (Staats-

Spoorwegen). Disamping itu ada 12 perusahaan kereta api swasta yaitu : NIS 

(Nederlandsch Indische Spoorweg Mij); SS (Semarang Cirebon Stoomtram 

Mij); SJS (Semarang Joane Stoomtram Mij); SDE (Serajoe Dal Stoomtram); 

OJS (Oost Jawa Stoomtram); KSM (Kediri Stoomtram Mij); PsSM (Madoera 

Stoomtram Mij); semuanya di Jawa dan DSM (Deli Spoorweg Mij) di 

Sumatera Utara. 16) 

 
Dalam masa perang kemerdekaan didaerah Republik didirikan Jawatan Kereta 

Api Republik Indonesia (DKRI). Setelah penyerahan kedaulatan, DKRI 

digabungkan dengan perusahaan kereta api Belanda yang masih ada, yaitu SS 

(Staats Spoorwagen) dan VS (Verenigde Spoorwagen) yang dilebur kedalam 

DKA (Djawatan Kereta Api). Di Sumatera Utara masih beroperasi perusahaan 

kereta api Belanda (DSM) yang baru dinasionalisasi pada tahun1958. Pada 

tahun 1972 DKA dijadikan Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). PNKA 

kemudian dirubah lagi statusnya secara efektif manjadi Perusahaan Jawatan 

Kereta Api (PJKA) pada tahun 1980. 

 

6.8 Masalah Kereta Api di Indonesia dalam tahun 1980 - an        

 
Masalah perkereta apian dihadapi PJKA pada waktu ini berkisar pada besarnya 

defisit keuangan perusahaan yang terjadi secara terus – menerus dan usaha 

yang perlu dilakukan bagi peningkatan mutu pelayanan kereta api yang sampai 

sekarang masih rendah. Defisit dalam biaya operasi sudah dialami sejak akhir 

perang dunia ke – 2 yang lalu. Penerimaan perusahaan selalu berada dibawah 

biaya operasi, sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberi 

subsidi kepada PJKA dalam berbagai bentuk seperti subsidi upah dan gaji, 

biaya pemeliharaan peralatan rel, stasiun dan tambahan modal kerja. Juga 

dibiayai pembangunan berbagai prasarana dan sarana perkereta apian yang 

cukup besar jumlahnya. 

 
Sesuai hasil studi Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun (1979 – 1989) 

perkereta apian Indonesia, dijelaskan hal – hal yang menyebabkan terjadinya 

defisit keuangan PJKA sebagai berikut : 
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a. Terikat perusahaan kepada tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif yang 

berlaku, terutama untuk angkutan barang berada dibawah biaya operasi 

(LRVC-long run variable cost), sehingga penerimaan operasi tidak dapat 

menutupi keperluan biayanya. Perusahaan tidak bebas menyesuaikan tarif 

dengan perubahan biaya operasi. 

 Tarif penumpang pada kereta api Bima, Mutiara, dan berbagai kereta api 

penumpang cepat lainnya berlaku tarif yang lebih tinggi daripada LRVC. Pada 

kereta api lain tarif tersebut berada dibawah LRVC, sehingga keseluruhan 

peneriamaan rata – rata dari kereta api penumpang masih berada dibawah 

biaya operasi. 

 
b. Persaingan dari angkutan lain terutama kendaraan bermotor untuk barang – 

barang yang diangkut jarak dekat. Persaingan ini menyebabkan perusahaan 

kereta api kehilangan muatan yang besar dan menurunnnya penerimaan 

perusahaan. Angkutan motor menerima banyak keringanan – keringanan dalam 

biaya operasinya, sepeti tidak dikenakannya pajak impor kendaraan kemersial, 

adanya subsidi harga bahan bakar, terutama diesel yang cukup besar dan lain – 

lain yang tidak diterima oleh perusahaan kereta api. Secara keseluruhan 

keringanan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan subsidi yang diterima 

oleh PJKA. Karena itu kendaraan bermotor mampu memberikan jasanya 

secara lebih kompetitif dipasar pengangkutan di Indonesia. 

 
c. Tenaga kerja yang berlebihan yang telah menelan lebih 60 % dari biaya 

perusahaan. Pada waktu ini tenaga kerja yang ada sebanyak 52 ribu orang, 

sedangkan yang sebenarnya diperlukan sekitar 45 ribu saja. Karena itulah perlu 

dilakukan rasionalisasi. Tetapi rasionalisasi ini belum sepenuhnya berhasil 

dijalankan sehingga sampai sekarang kelebihan tenaga kerja tetap menjadi 

beban biaya operasi. Dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1960 – an, 

kerja pernah mencapai sekitar 80 ribu. 

 
d. Operasi pada lintas non-kemersial, yaitu lintas – lintas cabang di Jawa dan 

Lintas yang rugi karena muatan yang kurang, di Sumatera Barat, Aceh dan 

Madura. 
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 Dalam Repelita III tingkat pertumbuhan angkutan kereta api diperkirakan akan 

mencapai 8,5 % per tahun untuk angkutan barang dan 4 % per tahun untuk 

penumpang, terdiri dari penumpang kelas satu meningkat 3 % per tahun, kelas 

dua 4 % per tahun dan tiga 5 % per tahun. Angkutan penumpang dalam kota 

akan meningkat sebesar 15 % per tahun. Proyeksi peningkatan angkutan 

tersebut adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. 

 
 
  PROYEKSI ANGKUTAN KERETA API TAHUN 1979 – 1983 

      (dalam ribuan) 

 
    

 
 

J e n i s 

 
T a h u n 

 
 

1979 
 

1983 
 

Barang (ton) 
Barang (ton – kilometer) 
Penumpang 
Penumpang kilometer 

5.295 
944.800 
27.428 

4.229.800 

7.855 
5.924.700 

36.031 
5.234.200 

 
 

Untuk menghadapi angkutan tersebut perlu dilanjutkan rehabilitasi, 

peningkatan dan penggantian rel / jalan kereta api, lokomotif, gerbong barang, 

kereta penumpang, agar prestasi angkatan dapat ditingkatkan. Penyempurnaan 

dalam sistem management, keuangan, personil, juga dilakukan yang 

merupakan bagian dari rencana lima tahun perkereta apian.    
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VII. TRANSPORTASI UDARA 

 
7.1 Pertumbuhan Penerbangan  

 
Transportasi udara tumbuh dan berkembang mengikuti kemajuan teknologi pesawat 

udara. Pesawat udara yang pertama berhasil diterbangkan pada tahun 1903. 

 
Menjelang tahun 1914 beberapa negara di Eropah menciptakan pesawat udara yang 

dapat dilengkapi senjata. Pada tahun 1919 di Jerman, Perancis dan Inggris mulai 

didirikan perusahaan penerbangan yang perkembangannya cukup pesat. 

 
Sesudah tahun 1920 di negara – negara diluar Eropa berdiri pula perusahaan 

penerbangan seperti di Jepang (1923), Austrlia (1920), Afrika, Argentina, Brasil dan 

lain – lain. Pertumbuhan perusahaan penerbangan lebih pesat sesudah tahun 1952 

setelah pesawat udara bermesin jet di operasikan dalam penerbangan komersial. 

Masa sesudah tahun 1950 ini juga ditandai oleh tumbuhnya perusahaan penerbangan 

negara – negara sedang berkembang. Memiliki perusahaan penerbangannya sendiri 

dipandang oleh tiap negara sebagai suatu kebanggaan nasional, sehingga hampir 

semua negara mempunyai satu atau lebih perusahaan penerbangan. Berdirilah 

Meddle East Airline di Libanon (1945), Inggris Airways (1945); Iranair (1944); 

Saudi Arabian Airline (1946); Thai Airways (1947); Garuda Indonesia Airways 

(1949) dan banyak lagi perusahaan – perusahaan lainnya. 

Indeks kapasitas pesawat udara menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

TABEL VI – 1 

INDEKS KAPASITAS PESAWAT UDARA MENURUT JENISNYA 

 
 

Keterangan 

 
Jenis Pesawat Terbang 

 
 

DC-3 
 

Lockheed 
Electra 

 
DC-7 

 
B-707 

 
B-747 

 
1. Jumlah penumpang 
    (seats) 
2. Kecepatan perjam 
    (dalam mile) 
3. Mile seat per jam 
4. Indeks kapasitas 

 
28 

 
150 

4.200 
100 

 
80 

 
300 

25.000 
595 

 
100 

 
350 

84.000 
833 

 
140 

 
600 

84.000 
1.930 

 
470 

 
650 

305.000 
7.274 
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7.2 Sifat Jasa Angkutan 

 
Jasa penerbangan mempunyai kelebihan dari jasa angkutan lainnya dalam hal – 

hal berikut : (1) kecepatannya yang tinggi dan (2) dapat digunakan secara lebih 

fleksibel, karena tidak terikat oleh hambatan alam, kecuali keadaan cuaca. 

Sebaliknya daya angkut pesawat udara lebih kecil dari jenis angkutan lain, 

karena itu pesawat udara lebih banyak dipakai untuk angkutan penumpang dan 

barang – barang yang tinggi nilainya. Angkutan barang dengan pesawat udara 

dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria perbandingan dan berat barang 

(value to weight ratio). Barang yang mempunyai nilai yang tinggi, selalu 

mempunyai V/W ratio yang tinggi pula, sehingga ekonomis dikirim melalui 

udara. Sebaliknya kalau V/W ratio kecil, pengirimannya sebaliknya tidak 

dengan pesawat udara. Hasil perhitungan yang pernah dilakukan di Amerika 

Serikat menunjukkan V/W ratio tersebut antara $ 0,75 - $ 0,50 per pound 

barang. Ini berarti kalau V/W ratio suatu barang lebih besar dari $ 0,50 adalah 

lebih ekonomis untuk mengirimkannya dengan pesawat udara akan lebih 

mahal, sehingga lebih baik menggunakan truk, kereta api atau jenis angkutan 

lainnya. 

 
 

7.3 Kerjasama International di Bidang Angkutan Udara    

 
Di penerbangan Internasional terdapat banyak perusahaan penerbangan yang 

saling bersaing, secara sendiri atau secara berkelompok. Struktur pasar 

penerbangan Internasional cukup kompetitif, hanya dibatasi aturan persaingan 

melalui organisasi kerjasama internasional.  

Bentuk persaingan yang terjadi bernacam – macam, tergantung pada kelompok 

perusahaan penerbangan tersebut. Di penerbangan Internasional ini terdapat 

perusahaan – perusahaan penerbangan teratur dan perusahaan penerbangan 

”charter”. 

Perusahaan penerbangan teratur masih dibedakan dalam kelompok perusahaan 

penerbangan yang menjadi anggota IATA (International AirTransport 

Association) dan perusahaan – perusahaan penerbangan yang bukan anggota 

IATA. Bagi anggota IATA berlaku ketentuan – ketentuan yang sama bagi 
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anggota – anggotanya. Dalam hal – hal yang mengikat ini tidak terjadi 

persaingan terbuka, karena itu arah daripada persaingan yang lebih banyak 

pada jasa / service. Bertambah baik jasa yang diberikan, bertambah pula 

kemampuan untuk menarik penumpang. 

 
Kegiatan penerbangan selalu melibatkan hubungan antar negara, sehingga 

perlu diatur perjanjian dan kerjasama internasional. Berbagai konvensi telah 

pernah diadaka sehubungan dengan pengaturan kerjasama internasional 

tersebut, terutama mengenai hak melintasi wilayah udara suatu negara. 

Pengaturan kerjasama ini menyangkut dua bidang, yaitu komersial 

penerbangan dan hal – hal yang diluar bidang komersial penerbangan. 

Pengaturan kerjasama komersial diatur melalui organisasi IATA. 

 
IATA dibentuk pertama kali dalam dalam tahun 1914 oleh perusahaan 

penerbangan di Eropa. Sekarang organisasi ini sudah berkembang dan  

kegiatannya meluas, seperti ikut dalam penetapan kebijaksanaan tarif angkutan 

udara. 

 
Disamping IATA, sesuai Chicago Convention pada tahun 1944, dibentuk pula 

organisasi PBB yang dinamakan ICAO (International Civil Aviation 

Organization) yang beranggotakan lebih dari 90 negara. Badan ini bertugas 

menetapkan dan mengatur pelaksanaan dari keseragaman dibidang operasi, 

latihan, sertifikat penerbangan dan persyaratan – persyaratan lain. Badan ini 

mengadakan kerjasama yang erat dengan lembaga pemerintahan yang 

mengatur penerbangan dinegara anggotanya, pangaturan dan pembinaan 

penerbangan itu sendiri berbeda – beda dimasing – masing negara. Di 

Indonesia penerbangan itu diatur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 

Departemen perhubungan; di Kanada Department of Transport; di Perancis 

oleh Secretariat General a L’aviation Civil et Commerciale; di Amerika Serikat 

oleh FAA (Federal Aviation Agency), yaitu badan Pemerintahan Federal yang 

anggota – anggotanya diangkat oleh presiden. 

 
Pengaturan kerjasama bilateral dalam rangka penerbangan internasional 

dilaksanakan langsung oleh negara – negara tersebut, sehingga organisasi 

internasional tidak turut campur. Perjanjian kerjasama ini sudah beberapa kali 
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diusulkan, namun selalu tidak mendapat dukungan dari banyak negara yang 

ikut dalam pembicaraan itu. 

 
7.4 Tumbuhnya Angkatan Udara di Indonesia       

 
Penerbangan komersial di Indonesia dimulai pada tahun 1928 dengan 

berdirinya perusahaan penerbangan yang diberi nama KNILM (Konninkelijke 

Nederlansche Luchvaart Maatschappij)  sebagai anak perusahaan KLM. 

KNILM ini memperoleh hak monopoli dalam menyelenggarakan penerbangan 

komersial diseluruh Indonesia. Penerbangan pertama yang dilakukan adalah 

antara Jakarta – Bandung dan Bandung – Surabaya pulang pergi dengan 

pesawat Fokker F-VII-3b buatan negeri Belanda. Pesawat yang lebih besar 

seperti Douglas DC-2, Douglas DC-3 dan jenis – jenis pesawat udara lainnya 

kemudian juga dioperasikan sampai meletusnya Perang Dunia II. Pada tahun 

1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Tentara Kerajaan Jepang 

dan sebagian besar pesawat udara milik KNILM diungsikan ke Australia. 

Dimasa pendudukan Jepang komersial tidak ada. Pesawat KNILM yang masih 

sempat dilarikan ke Australia itu dirubah menjadi “The  19th Transport 

Squadron” dari Angkatan Udara Sekutu. 

 
Dalam tahun 1945 – 1949 sewaktu Belanda berusaha untuk kembali ke 

Indonesia, Squadron ke – 19 inilah yang melakukan hubungan udara di negeri 

ini. Penerbangan diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang diberi nama 

Interinsulair Bedrijf (IIB) juga sebagai bagian dari KLM. Pada masa 

perjuangan fisik masa pemerintahan Indonesia juga melakukan kegiatan 

penerbangan didaerah Republik dengan pesawat Dakota dan pesawat udara 

peninggalan Jepang lainnya yang dikemudikan oleh pemuda – pemuda 

Indonesia. Pesawat komersial pertama yang dimiliki adalah Dakota DC-3 RI 

Seulawah, sumbangan rakyat Aceh. Pesawat udara ini memulai operasinya 

yang pertama dengan membawa Wakil Presiden Moh. Hatta dalam perjalanan 

dinasnya keliling Sumatera. 

 
Menjelang Agresi Militer Belanda kedua, pesawat ini diterbangkan ke Kalkuta 

untuk perbaikan tetapi kemudian tidak kembali ke Indonesia, karena pada 

tanggal 19 Desember 1948 ibukota Yogya jatuh ketangan Belanda. 
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Dengan ijin Pemerintah Birma akhirnya pesawat ini diterbangkan dari Kalkuta 

ke Birma dan dicarter oleh Pemerintah Birma untuk keperluan pengangkutan 

militer dan bahan pangan dinegeri ini. 

Perusahaan penerbangan yang mengoperasikan pesawat udara tersebut 

didirikan pada tanggal 19 Januari 1949 yang diberi nama Indonesia airways. 

Usahanya cukup berhasil sehingga untuk melayani kegiatannya perlu dicarter 

dua pesawat lagi yaitu RI 007 dan RI 009. Hasil dari operasi inilah yang 

dipakai untuk mendidik para penerbang Indoneisa dan pembelian persenjataan 

dari Luar Negeri. RI Seulawah berkali – kali berhasil menembus blokade 

Belanda dalam misi pengiriman senjata – senjata ke Indonesia. Setelah 

penyerahan kedaulatan pesawat RI Seulawah disumbangkan kepada 

Pemerintah Birma sebagai tanda terimakasih Pemerintah RI atas kerjasama 

telah memungkinkan tumbuhnya dunia penerbangan Indonesia. 

 
Pada tahun 1950 diadakan perjanjian kerjasama dengan KLM untuk 

mendirikan perusahaan baru, yaitu PT Garuda Indonesia Airways. Empat 

tahun kemudian saham KLM yang ada di PT. Garuda Indonesia Airways dibeli 

oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1957 seluruh Personil Belanda ditarik 

pulang kenegerinya danperusahaan penerbangan ini sepenuhnya dipimpin oleh 

bangsa Indonesia. ∗) 

 
Antara tahun 1955 – 1965 penerbanga di Indonesia kurang berkembang karena 

keadaan yang lesu. Baru pada tahun 1967 penerbangan dalam negeri memasuki 

masa pertumbuhan kembali. Perusahaan penerbangan swasta mulai berdiri, 

diawali oleh PT. Air Indonesia dan PT. Pan Indonesia Airways  yang tidak 

begitu lama usianya disusul oleh PT. AOA Zamrud, PT. Seulawah Air Service, 

PT. Bouraq, dan PT. Mandala Air Lines.  

Pada tahun 1970 sudah ada enam perusahaan penerbangan teratur (scheduled 

airlines) yang beroperasi di udara dalam negeri. Disamping itu masih terdapat 

perusahaan penerbangan tidak teratur yang terdiri dari : Penerbang tidak teratur  

komersial yang meliputi penerbangan " Charter", taxi udara, survey udara dan 

pemetaan dan penerbangan tidak teratur bukan komersial, yaitu perusahaan 

 
∗ 
∗)  Sejarah Perjuangan Indonesia Airways dengan RI – 001 “Seulawah”, Dinas Sejarah TNI – AU, Januari 1979. 
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penerbangan umum, usaha penerbangan untuk keperluan industri, olahraga 

pendidikan kedinasan, pemerintahan dan pribadi. 

 
Penerbangan Nusantara dilayani oleh enam perusahaan penerbangan teratur. 

Ke – enam perusahaan penerbangan teratur itu mempunyai wilayah 

penerbangan teratur itu mempunyai wilayah penrbangan yang berbeda sebagai 

berikut : PT. Garuda Indonesia Airways dan PT. Merpati Nusantara Air Lines 

untuk seluruh wilayah Indonesia; PT. Bouraq Indonesia Air Lines untuk 

Sulawesi, Kalimantan dan Jawa, Bali, Sulawesi dan PT. AOA Zamrud 

Aviation Corporation untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara. Dari semua 

perusahaan penerbangan teratur hanya tiga perusahaan yang masih memenuhi 

jaringan penerbangan secara teratur. Dua perusahaan lain sudah mengalami 

kemunduran sehingga tidak dapat lagi melayani jaringan penerbangan secara 

teratur. Malahan PT. Zamrud sejak tahun 1975 yang lalu telah menghentikan 

sama sekali kegiatan penerbangannya karena rugi. 

 
Pesawat yang sudah tua, kurangnya peralatan dan kelemahan dalam 

mengendalikan jalannya perusahaan yang menyebabkan beberapa perusahaan 

penerbangan teratur tidak dapat beroperasi secara penuh. 

 
Penerbangan keluar negeri dilakukan oleh PT. Garuda dan PT. Merpati dan 

penerbangan perintis oleh PT. Merpati dan beberapa perusahaan penerbangan 

swasta lainnya. 

 
7.5 Pelabuhan / Bandar Udara     

 
Pelabuhan udara merupakan suatu daerah yang sebagian atau seluruh tanahnya 

dipakai untuk keperluan ”take-off” dan ”landing” serta tempat bergerak 

”ground movement” pesawat udara. Dalam wilayah pelabuhan udara 

disediakan juga tempat yang cukup luas bagi keperkuan lain – lain diluar 

penerbangan. Pelabuhan udara sekarang tidak hanya sebagai tempat berlabuh 

bagi pesawat udara, tetapi juga menjadi pusat kegiatan komersial dan pemberi 

lapangan kerja. 

 
Hampir semua kegiatan masyarakat pada waktu ini menggunakan pesawat 

udara untuk hubungan antar kota dalam negeri maupun hubungan dengan luar 



 53 

negeri. Bepergian dengan pesawat udara dimulai dan diakhiri dipelabuhan 

udara, yaitu sewaktu akan berangkat dan setelah sampai ditempat tujuan. 

Masyarakat yang bukan sekalipun seringkali ikut meramaikan pelabuhan 

udara, sehingga pelabuhan udara telah menjadi ”kota kecil” yang memerlukan 

banyak sekali pelayanan, mulai dari makan dan minum sampai kepada 

keperluan hidup lainnya. Juga dieperlukan sarana listrik, telepon, 

pengangkutan keluar masuk dan didalam wilayah pelabuhan udara. Bagi 

pelayanan pesawat udara perlu tersedia ”work shop” bagi perawatan, depot 

bahan bakar, peralatan radio, navigasi dansebagainya yang semuanya 

merupakan pusat – pusat kegiatan tersendiri yang harus ada dipelabuhan udara. 

Nyatalah bahea pelabuhan udara membentuk dirinya menjadi suatu ”kota 

kecil” yang lengkap. Karena kegiatan ini makin meluas juga dengan makin 

banyaknya pesawat udara, penumpang, pekerja, dan para pengantar dan 

penjemput, maka diperlukan lebih banyak pelayanan dan inilah yang kemudian 

merubah kedudukan pelabuhan udara menjadi pusat komersial danpemberi 

lapangan kerja. 

 
Dimana pelabuhan udara baru dibangun, maka disana akan terbentuk kegiatan 

yang baru memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi daerah 

sekelilingnya. 
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Tabel VI – 4 

KEADAAN PELABUHAN UDARA DOMESTIK 

DI INDONESIA, TAHUN 1979 

 
Kemampuan untuk  

Didarati Jenis       Pelabuhan Udara  

Pesawat 

 
B – 747  Soekarno – Hatta / Jakarta, Ngurah Rai / Bali 

 
DC – 10 Juanda / Surabaya, Mokmer / Biak, Polonia / Medan, 

Hasanudin/Ujung Pandang. 

 
DC – 8  Kemayoran/ Jakarta. 

 
DC – 9 Adisucipto/Yogyakarta, Sam Ratulangi/Manado, 

Talangbetutu/Palembang, Tabing/ Padang, Syamsudin 

Noor/Banjarmasin, Pattimura/Ambon. 

 
F – 28 Supadio/Pontianak, Sepinggan/Balikpapan, Pangkal 

Pinang/Bangka, Jefman/Sorong, Blangbintang/Banda Aceh, 

Achmad Yani/Semarang, Husein Sastranegara/Bandung, 

Sentani/Jayapura, Eltari/Kupang, Branti/Tanjung Karang, Pal 

Merah/Jambi, Bulutumbang/Tanjung Pandan, 

Woltermonginsidi/Kendari, Mutiara/Palu, 

Selaparang/Ampenan, Padang Kemiling/Bengkulu, 

Mopah/Merauke, Simpang Tiga/Pekanbaru, 

Amamapere/Timika, Komoro/Dili, Adisumarmo/Solo. 

 
F – 27 Jalaludin/Gorontalo, Soroako, Panurung/Palangkaraya, 

Jayawijaya/Wamena, Pinangsori/ Sibolga, Kijang/Tanjung 

Pinang, Dabo/Singkep, Japura/Rengat, Brangbiji/ Sumbawa 

Besar, Mau Hau /Waingapu, Babullah/Ternate, Palebelo/Bima, 

Budiarto/ Curug, Kaimana/Fakfak, Bendari/Manokwari, Wai 

Oti/Maumere, Tarakan. 
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VIII. TRANSPORTASI LAUT    

 
8.1 Pendahuluan      

 
Pelayaran komersial dimulai sekitar 3000 tahun SM, bersamaan dengan tumbuhnya 

kegiatan perdagangan antara bangsa – bangsa yang berdiam disekitar Laut Tengah. 

Bangsa Mesir adalah yang pertama kali melakukan pelayaran komersial tersebut. 

Pada sekitar 500 tahun SM bangsa Yunani turut pula dalam kegiatan perdagangan 

dan pelayaran disekitar Laut Tengah. Kapal – kapal bangsa Yunani menghubungkan 

pelabuhan – pelabuhan penting didaerah Laut Tengah, mengangkut barang – barang 

dagangan dari Sisilia sampai ke Mesir. Kapal – kapal ini pernah menguasai hampir 

seluruh lalu – lintas pelayaran diwilayah tersebut.  

 
Tumbuhnya kegiatan perdagangan yang lebih luas didunia dan dimulainya peleyaran 

antar benua terjadi pada awal abad ke – 16, setelah bangsa Spanyol dan Portugis 

berhasil membuka hubungan pelayaran antara Eropa dan negeri – negeri dibenua 

Asia dan Amerika. Peranan kedua bangsa itu dibidang perdagangan dan pelayaran 

tersebut tidak bertahan lama, karena sesudah itu muncul pula bangsa – bangsa lain 

dengan pelaut – pelautnya yang juga tangguh, yaitu Belanda, Inggris dan Perancis 

yang akhirnya menguasai jalur perdagangan ke benua baru tersebut. Ketiga bangsa 

inilah yang kemudian menguasai perdagangan dan pelayaran didunia untuk beberapa 

abad lamanya. 

 
Sesudah tahun 1950 perdgangan antar negara berkembang membentuk jalur 

perdagangan antara Eropa, Asia dan Amerika Serikat. Gandum, katun, dan rempah – 

rempah merupakan muatan yang paling banyak diangkut dengan kapal. Batubara, biji 

besi, minyak, pupuk, bauxite, tembaga, kopi, karet, wool, hasil perkebunan dan 

pertambangan lainnya, juga merupakan barang – barang perdagangan yang banyak 

diangkut melalui pelayaran. Arus perdaganan ini membentuk rute pelayaran kapal 

dan perubahan dalam pola perdagangan dunia ikut pula merubah rute pelayaran 

tesebut. Pelayaran mengikuti gerak dari perdagangan dan perkembangan mengikuti 

kemajuan dibidang perdagangan, sehingga sering dikatakan ”ships live for and by the 

cargo”. 
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8.2 Fasilitas Angkutan Laut    

 
Pengangkutan melalui laut memperlihatkan ciri – ciri sebagai berikut : untuk 

angkutan barang yang jumlahnya banyak dan jaraknya jauh, biaya angkutannya 

rendah; proses angkutan lambat sesuai kecepatan kapal yang hanya mencapai rata – 

rata 15 – 20 mil perjam; diperlukan lebih banyak ”handling”, sehingga barang selalu 

mengalalmi pengalihan beberapa kali pada waktu dimuat ke kapal; dan sesudah 

barang sampai dipelabuhan tujuan. 

 
Angkutan laut mempunyai berbagai fasilitas, yang terdiri dari kapal sebagai fasilitas 

operasi yang dilengkapi dengan mesin penggeraknya dan fasilitas basis, yang terdiri 

dari pelabuhan sebagai alur pelayaran. 

Juga ada fasilitas navigasi dan telekomunikasi sebagai penunjang pelayaran di 

pelabuhan dan dialur pelayaran. 

Seringkali perlu dilakukan pengerukan dialur pelayaran, dan dipelabuhan untuk 

menghindarkan pendangkalan. Bagi pembangunan kapal yang sudah beroperasi 

diperlukan galangan. 

 
8.3 Jenis Kapal                                                                                                                                                 

 
Dilihat dari penggunaannya kapal dapat dibedakan atas : 

 
(a) Kapal penumpang dan (b) Kapal barang (freighter). 

 
(a) Kapal Penumpang 

 
Sejak tahun 1920 telah ada kapal penumpang yang berkualitas sampai 40 ribu dwt. 

Menjelang Perang Dunia II kapal penumpang yang berukuran 80 ribu dwt telah pula 

beroperasi pada rute pelayaran antara Eropa dan Amerika yang mampu mengangkut 

penumpang sampai ribuan orang, dengan kecepatannya antara 20 – 30 knot/jam. 

Perkembangan kapal penumpang terjadi sewaktu meningkatnya arus imigrasi yang 

besar di Eropa ke Amerika dan secara teratur arus penumpang antara Eropa dengan 

daerah koloni negara – negara tersebut di Asia dan Afrika. Kapal penumpang besar 

yang pernah beroperasi dalam pelayaran antar benua dimiliki beberapa negara, 

seperti Inggris (Aquitania, Mauritania, Queen Mary, Queen Elizabeth II) ; Perancis 
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(Ile de France, Normandie) ; Jerman (Veterland, Bremen, Eropa) dan Italia. Sampai 

tahun 1950 kapal – kapal ini masih merupakan alat angkutan penumpang.  

 
(b)  Kapal Barang 

 
Kapal barang terdiri dari ruang palka yang dapat memuat berbagai jenis 

barang. Kapal dilengkapi alat bongkar muat. Setelah berakhirnya Perang Dunia 

II diciptakan kapal yang kapasitasnya lebih besar dan mampu memberikan 

pelayanan yang baik. Kemajuan teknologi kapal barang terjadi sekitar tahun 

1960 dengan dibuatnya kapal yang mempunyai kapasitas sampai 200 dwt yang 

digerakkan dengan mesin berkekuatan besar dan dilengkapi ruang palka yang 

besar dengan peralatan bongkar muat yang sempurna. 

 
Berbagai jenis kapal barang yang sekarang banyak digunakan dapat dibedakan 

atas: (1) kapal untuk ”general cargo”; (2) Kapal tanker ; (3) Kapal 

mengangkut ”bulk cargo” (dry bulk carriers), dan (4) kapal serba guna 

(multipurpose vessel). 

 
(1)  Kapal ”General Cargo”, terdiri dari 3 jenis, yaitu : 

 
a. Kapal kontainer yang mempunyai ruang datar luas untuk memuat 

kontainer. Kontainer terbuat dari alumunium atau baja yang 

mempunyai ukuran tertentu seperti luas 8 kaki, 20 kaki dan 40 kaki. 

Ukuran kontainer diangkat ke dan dari dermaga dengan menggunakan 

truk. Pemuatan dan pembongkarannya ke dan dari kapal dilakukan 

dengan peralatan “crane” khusus, yang kadang – kadang dilengkapi 

juga dengan komputer agar penyusunan diruang kapal dapat 

disesuaikan dengan tujuan dari setiap kontainer. Kapal kontainer 

berkapasitas sekitar 25 ribu dwt, panjang rata – rata 180 – 210 meter 

dan mempunyai kecepatan sekitar 33 knots/jam. Daya nagkutnya 

mencapai 4 kali daya angkut kapal barang biasa (conventional) dan 

karena proses bongkar muat barangnya juga lebih cepat, satu kapal 

kontainer dapat menggantikan 6 kapal barang biasa. 

Biaya pembuatan kapal kontainer sangat mahal, sehingga tidak selalu 

dapat terbayar oleh perusahaan pelayaran. Oleh beberapa perusahaan – 
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perusahaan pelayaran di Perancis telah dibentuk perusahaan pelayaran 

kontainer yang diberi nama Atlantic Container Line. 

 Perusahaan pelayaran Indonesia akan mengoperasikan kapal – kapal 

kontainer dalam tahun 1981. Kapal kontainer itu dioperasikan oleh PT. 

Djakarta Llyod pada rute pelayaran Indonesia – Eropa. Kapal kontainer 

telah dapat dilayani dipelabuhan kontainer Tanjung Priok. 

 
b. Kapal Roll on dan Roll off , jenis kapal yang merupakan 

penyempurnaan kapal kontainer. Kapal ini dilengkapi dengan roda 

untuk memudahkan pengaturan kontainer didalam kapal tersebut. 

Kontainer dinasukkan dan dikeluarkan melalui ruang depan atau 

samping kapal dengan pintu yang bisa dibuka ditutup. 

 
c. Kapal LASH (Lighter Abroad the Ship), disini digunakan kontainer 

yang sudah berupa bargas yang dapat memuat barang sampai 300 ton, 

sehingga jauh lebih besar daripada kontainer biasa. Setelah barang 

dimuat dalam bargas, maka bargas diangkat dan disusun dalam kapal 

untuk kemudian diangkut kepelabuhan tujuan. Pembongkaran 

dilakukan dengan cara menurunkan bargas dengan memakai peralatan 

yang sama. Bargas inilah yang akan meneruskan muatannya keterminal 

tujuan. Manfaat yang paling besar dari kapal LASH adalah bahwa 

lingkup operasi kapal ini lebih luas. Bargas dapat masuk kepelabuhan 

yang alur pelayarannya dangkal, dimana kapal LASH sudah beroperasi 

di Indonesia, yaitu, didaerah sebelah barat Sumatera dan Kalimantan. 

Basis dari kapal ini adalah di Batam dan bargasnya beroperasi 

kepedalaman Sumatera dan Kalimantan melalui sungai – sungai dalam 

rangka mengumpulkan karet dan berbagai hasil ekspor lainnya. 

 
d. Dry Bulk Carrier, kapal yang digunakan untuk mengangkut barang 

sejenis batubara, biji besi, hasil tambang yang bersifat curah lainnya. 

Jika sebelum tahun 1950 kapal bulk yang terbesar berukuran sekitar 15 

– 20 ribu ton, maka sekarang sudah banyak kapal sejenis ini yang 

mempunyai kapasitas sampai 250 ribu ton. Kecepatan juga lebih tinggi, 

begitupula pemakainannya sudah lebih meluas. Pada tahun 1960 Dry 

Bulk carrier sudah digunakan untuk mengangkut minyak, sehingga 
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sifat pemakaiannya megarah kepada kapal serba guna. Dikenal jenis 

kapal yang disebut O/O Cariier (Ore and Oil Carrier), yang kemudian 

berkembang menjadi O/B/O carrier (Ore / Bulk Cargo non – liquid / 

Oil carrier). 

 
Disamping jenis kapal seperti sudah dijaskan diatas pada akhir – akhir 

ini juga sudah banyak dimanfaatkan berbagai jenis ”tugboat” yang 

dapat beroperasi dilaut lepas dan disungai. Jenis angkutan ini juga 

disebut ”trainship”, ”Tugboat” digunakan untuk menarik beberapa 

bargas. Biaya operasi pelayaran ini sangat rendah dan bongkar muat 

barangnyapun lebih sederhana. Bargas yang dipakai berukuran sampai 

20 ribu ton, sehingga kemampuannya dapat menandingi kapal barang 

biasa. Kecepatan pelayaran tergantung pada mesin tuguboat yang 

dipakai 

 
 

8.4 Fungsi Pelabuhan    

 
Masalah kepalabuhanan adalah hal – hal yang menyangkut hubungan antara : 

kapal muatan dan jasa pelabuhan. Hubungan tersebut adalah sebagai berikut; 

kapal memerlukan tempat bersandar didermaga dan juga memerlukan berbagai 

pelayaran selama dipelabuhan dan untuk pelayaran selanjutnya. Muatan 

memerlukan jasa terminal dipelabuhan dalam proses peralihan dari kapal 

angkutan darat (truk, kereta api) dan sebagainya. 

Pelabuhan menyediakan jasa – jasa bagi kapal dan muatan tersebut sedemikian 

rupa sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelayaran kapal dan arus barang 

yang diangkut melalui pelabuhan. Untuk itu harus ada alur pelayaran untuk 

kapal merapat kepelabuhan dan dermaga untuk bertambat. Juga harus ada alat 

– alat bongkar muat, gudang tertutup dan lapangan penutupan barang, truk dan 

kereta api, gedung perkantoran untuk petugas karantina, bea cukai, kesehatan, 

perusahaan pelayaran, asuransi dan lain – lain yang merupakan pihak – pihak 

yang terlibat dalam proses pengaliran barang melalui pelabuhan. Ada lebih dari 

50 jenis kegiatan yang dilakukan dipelabuhan untuk pelayaran yang diberikan 

kepada kapal dan muatan. Muatan yang diangkut melalui pelabuhan beribu 

jenisnya, mulai dari bahan kebutuhan pokok sehari – hari, bahan baku industri, 
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hasil pertanian sampai kepada peralatan militer. Karena itu pula dipelabuhan 

yang harus mampu secara terus – menerus mengikuti perkembangan dan 

mampu meningkatkan pelayaran pelabuhan tersebut.∗ ) 

 
Hal ini menunjukkan bahwa pelayaran suatu unit kehidupan ekonomi yang 

cukup kompleks yang mencakup berbagai segi – segi kegiatan yang berbeda 

satu dengan yang lain, namun harus diarahkan kepada satu tujuan, yaitu 

melancarkan arus barang melalui pelabuhan terdiri dari arus masuk, dari kapal 

ke pelabuhan dan diteruskan kegudang penerima serta arus keluar dari gudang 

pengirim, melalui pelabuhan untuk diangkut ke kapal. 

 
Dalam hubungan ini jelas kelihatan pelabuhan sebenarnya merupakan suatu 

unit pelayanan yang bisa dan harus berperan dalam merangsang pertumbuhan 

dan perkembangan perdagangan khususnya dan ekonomi umumnya. 

 
Pelabuhan tidak menciptakan kegiatan perdagangan dan ekonomi tersebut, 

sebab pelabuhan hanya melayani tumbuhnya kegiatan – kegiatan itu yang 

berasal dari sektor pertanian, industri, pemerintah dan lain – lain. Peranannya 

hanya membantu melayani dan mendorong kegiatan – kegiatan tersebut. 

Peranan pelabuhan meningkat dari yang semula hanya sebagai tempat kapal 

bersandar, kemudian berkembang menjadi daerah pertukaran angkutan dari 

kapal kedarat dan sebaliknya dan sebagai pusat kegiatan – kegiatan 

perdagangan dan ekonomi. 

Disini terjadi kegiatan penyimpanan, distribusi, pemrosesan, marketing dan 

lain – lain. Perkembangan pelabuhan lebih meningkat lagi setelah adanya 

pelabuhan bebas (free ports, bonded warehouses) yang merupakan indikasi 

bahwa pelabuhannya sebenarnya sudah menjadi suatu unit dalam sistem 

ekonomi secara keseluruhannya. Demikian pelabuhan tidak dapat dilepaskan 

dari kehidupan ekonomi daerah yang dilayani oleh pelabuhan tersebut. 

Pelabuhan itu sendiri adalah unit suatu organisme ekonomi yang hidup 

menurut tata aturan ekonomi. Mengingat hal tersebut timbul pertanyaan 

bagaimana seharusnya pelabuhan berfungsi dalam menunjang pertumbuhan 

 
∗) Pidato Pertsnggung jawaban Presiden / Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia, Departemen Peneraangan Republik Indonesia, hal. 625 – 626   
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ekonomi dan pertumbuhan umumnya. Kenyataan hubungan antara kapal, 

muatan, jasa pelabuhan sebagaimana dijelaskan diatas tidaklah statis. 

 
Dalam 50 tahun terakhir kelihatan peningkatan perdagangan dunia yang 

demikian cepat yang dilayani kapal berukuran besar sehingga menuntut 

pelayanan pelabuhan yang ajauh lebih baik. Dermaga baru harus dibangun, 

alur pelayaran harus dikeruk, sistem administrasi dipelabuhan harus 

ditingkatkan, pekerja harus dilatih dan sebagainya. Kesemuanya ini timbul 

sebagai akibat perubahan pola perdagangan dan ekonomi yang menghasilkan 

jenis barang dan ekonomi yang menghasilkan jenis barang dan keperluan 

angkutan yang meningkat cepat yang seringkali melebihi kemampuan 

pelabuhan. Kemudian dalam waktu 15 tahun terakhir terjadi pula perubahan 

dalam bentuk dan jenis muatan serta kemajuan teknologi perkapalan yang 

lebih cepat lagi, sampai – sampai pengelola pelabuhan seringkali tidak mampu 

meramalkan secara tepat apa yang akan terjadi 5 tahun kedepan dan bagaimana 

caranya pelabuhan untuk mengikuti pekembangan yang terjadi itu. Walaupun 

demikian pelabuhan harus tetap peka terhadap perubahan – perubahan tersebut 

agar terus bisa melakukan peningkatan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan 

di pelabuhan. Untuk itu akan diperlukan biaya yang sangat besar. Namun tarif 

yang harus dikenakan atas jasa – jasa pelabuhan harus sedemikian rupa 

sehingga tidak akan mengurangi laju pertumbuhan perdagangan dan ekonomi. 

Baik struktur maupun tingkat tarif yang berlaku harus dapat menciptakan 

situasi yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan umumnya. 

Inilah dasar pemikiran yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pelabuhan. 

 

Setiap pelabuhan harus dapat membiayai dirinya sendiri, dari penerimaan hasil 

penjualan jasa pelabuhan. Tetapi keadaan tersebut kadang – kadang sukar 

dicapai, karena seperti sudah dikatakan, kemampuan pelabuhan selalu kalah 

cepat dengan kemampuannya memberikan pelayanan kepada kapal dan 

muatan.  

Dalam struktur tarif pelabuhan harus tergambar pengutamaan pelayanan yang 

baik demi kelancaran arus barang melalui pelabuhan yang bisa merangsang 

kegiatan kegiatan perdagangan, ekonomi dan pembangunan umumnya. Kalau 

kemampuan penerima jasa pelabuhan masih ada, maka tarif harus ditingkatkan. 
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Tetapi sebaiknya kalau kemampuan tersebut tidak ada maka tingkat tarif jasa 

pelabuhan itu harus dipertahankan atau diturunkan. Penetapan tarif harus pula 

mengena kepada jenis – jenis barang yang benar – benar bisa memberi 

pangaruh yang positif bagi kemajuan ekonomi. Dengan demikian walaupun 

pelabuhan harus dikelola sebagai suatu unit usaha, dimana berlaku tata aturan 

ekonomi perusahaan, tetapi kebijaksanaan penetapan tarif pelayanannya harus 

berorientasi kepada tujuan makro ekonomi. Ini berarti pelabuhan tidak 

bertujuan mencari keuntungan, malahan sebaiknya harus bisa memberikan 

manfaat ekonomi kepada masyarakat. Tentunya hal ini dapat menyebabkan 

terjadinya defisit dalam investasi yang ditunjukkan oleh ketidakmampuan 

pelabuhan membangun fasilitas baru sesuai dengan perkembangan permintaan. 

Disinilah diperlukan bantuan pembiayaan dari Pemerintah untuk menutupi 

kekurangan financial yang dialami oleh pelabuhan itu, karena diketahui defisit 

fianancial ini terjadi untuk memberi manfaat ekonomi dan masyarakat yang 

menerima pelayanan pelabuhan. Inilah yang merupakan salah satu masalah 

kepelabuhan yang sekarang perlu diperhatikan dalam pembinaan pelabuhan – 

pelabuhan di Indonesia. 

 

Sebagai unit pelayanan dengan berbagai jenis pekerjaannya yang begitu 

kompleks telah menjadikan pelabuhan sebagai suatu masyarakat kerja dengan 

ciri – ciri kehidupan sendiri. 

Di Inggris sekitar satu abad yang lalu, pelabuhan diberikan status otonomi 

yang dinamakan ”port authority”. Dengan otonomi ini pelabuhan lebih luwes 

mengikuti gerak kehidupan perdagangan dan ekonomi yang harus dilayaninya 

dalam statusnya sebagai bagian pemerintahan. Pelabuhan dapat bertindak 

sebagai unit ekonomi. Pada hakekatnya pelabuhan memang merupakan 

”business enterprise” yang lain. 

Tuntutan kepada pimpinan pelabuhan agar bisa berlaku sebagai ”business 

manager” juga dimungkinkan dengan status demikian.  

Sebagaimana pimpinan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, 

industri dan lain – lain, pimpinan pelabuhan harus melandasi keputusannya 

pada pertimbangan ”business”, karena dalam tugasnya sehari – hari dia tidak 

terlepas dari keharusan untuk selalu melakukan berbagai pengamatan dan 
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analisa mengenai keadaan dan gejala yang terjadi dibidang perdagangan, 

industri dan ekonomi pada umumnya. 

Keadaan dan gerak pedagangan, industri dan ekonomi tersebut selalu berubah 

setiap waktu sehingga selalu harus diikuti secara terus – menerus. Pimpinan 

pelabuhan terlibat langsung dengan masalah hubungan perdagangan luar 

negeri, kebijaksanaan ekonomi pemerintah, masalah teknik dan ekonomi ke 

pelabuhan, masalah perburuhan, perkapalan, ststistik, keuangan, administrasi 

dan lain – lain. Dari pimpinan pelabuhan dituntut persyaratan keahlian dan 

ketrampilan yang lebih banyak daripada seorang manager dan ketrampilan 

yang lebih banyak daripada seorang manager yang memimpin perusahaan yang 

bergerak dibidang perdagangan, industri dan lain – lain. Pimpinan pelabuhan 

adalah pejabat pemerintah yang dalam pengelolaan pelabuhan harus dapat 

bertindak sebagai ”business manager” dengan tidak meninggalkan kewajiban 

kepemerintahan tersebut. 

 
Pengelolaan pelabuhan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas berlaku bagi 

pelabuhan besar yang diusahakan, yang arus muatannya sudah meningkat, 

seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan. Masalah yang dihadapi 

dipelabuhan kecil tentunya berbeda, sebab fungsi ekonomi dari pelabuhan 

kecil ini juga tidak sama dengan fungsi ekonomi dari pelabuhan – pelabuhan 

besar. Diluar pelabuhan besar yang diusahakan itu masih ada pelabuhan 

khusus industri, pertambagan dan lain – lain dan pelabuhan yang hanya untuk 

lintasan, seperti pelabuhan ferry, yang fungsinya terutama adalah untuk 

pelayanan angkutan semata – mata. Di Indonesia banyak pelabuhan kecil dan 

sedang yang peranannya dalam perdagangan dan ekonomi masih terbatas, 

karena itu pengelolaannya pelabuhan ini tidak dapat disamakan dengan 

pengelolaan yang dijalankan pada pelabuhan besar. 

 
8.5 Keadaan Pelabuhan di Indonesia         

 
Diseluruh Indonesia ada 336 pelabuhan besar dan kecil, yang terdiri dari 51 

pelabuhan laut, 38 pelabuhan pantai yang terbuka untuk ekspor dan impor; 164 

pelabuhan pantai umum; 67 pelabuhan pantai khusus dan 16 pelabuhan 

khusus. Dari seluruh pelabuhan itu, yang diusahakan hanya 83 pelabuhan yang 

bernaung dibawah ex PN Pelabuhan, selebihnya merupakan pelabuhan yang 
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tidak diusahakan dan pelabuhan khusus yang pengelolaannya dilakukan oleh 

pemakai pelabuhan itu. 

Pelabuhan – pelabuhan itu tersebar diseluruh  Indonesia, disinggahi oleh kapal 

– kapal pelayaran Nusantara, kapal – kapal Pelayaran Lokal, kapal – kapal 

Samudera dan kapal – kapal luar negeri. Pelabuhan yang melayani kapal – 

kapal pelayaran Nusantara berjumlah sekitar 90 pelabuhan. Disamping itu 

masih banyak lagi terdapat pelabuhan perintis dan pelabuhan perahu rakyat 

yang lokasinya juga tersebar diseluruh Indonesia. Keadaan fasilitas 

dipelabuhan – pelabuhan ini masih terbatas. Baru dibeberapa pelabuhan besar 

saja dapat dilakukan modernisasi fasilitasnya dan hanya di 4 pelabuhan 

terbesar dimulai pembangunan fasililtas pelabuhan kontainer, yaitu 

dipelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan 

Belawan. Yang sudah beroperasi baru dermaga kontainer dipelabuhan Tanjung 

Priok sedangkan dermaga kontainer di pelabuhan  Tanjung Perak dan 

Pelabuhan Belawan baru dalam tahap pembangunannya. Pelabuhan kontainer 

di Batam masih dalam perencanaan. Fasilitas pelabuhan diseluruh Indonesia 

pada tahun 1980 adalah sebagai berikut; panjang dermaga 42.027 m; luas 

gudang 703.742 m²; luas lapangan penumpukan 7555.785 m². Peralatan 

bongkar muat barang terdiri dari ”mobile crane” 103 buah dan ”forklift” 103 

buah. 

 
Arus barang melalui pelabuhan – pelabuhan diseluruh Indonesia dalam lima 

tahun terakhir meningkat rata – rata sebesar 4,8 % setiap tahun, yaitu dari 

21,79 juta ton dalam tahun 1975 meningkat menjadi 27,01 juta ton pada tahun 

1979.  

Peningkatan arus muatan melalui pelabuhan – pelabuhan yang tergolong dalam 

golongan A, B, C, D, E dan F adalah sebagai berikut : 
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Tabel VII – 1 

 
ARUS BARANG MELALUI PELABUHAN GOLONGAN 

A, B, C, D, E, F DALAM TAHUN 1975 – 1979 

(dalam ribuan ton)                                                                      

 
Golongan 
Pelabuhan 1975 1976 1977 1978 1979

A 10.720,01      9.596,21        10.743,75      12.896,36      13.541,44      
B 5.459,82        4.533,07        5.412,16        4.828,51        5.139,64        
C 2.245,20        2.207,47        2.733,24        3.167,25        2.918,15        
D 1.335,91        1.481,56        1.275,26        1.309,78        1.791,34        
E 973,92           812,72           1.006,09        1.185,52        1.136,50        
F 1.054,26        1.461,63        1.238,00        1.458,04        2.287,38        

Jumlah 21.789,12      20.092,66      22.408,50      24.845,46      26.814,45       
Sumber : Bahan Kerja, Dep. Perhubungan, 1980 Buku I, hal 42. 

 
Dalam Golongan A adalah pelabuhan – pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan 

Belawan. Golongan B adalah : Pelabuhan – pelabuhan : Palembang, Panjang, Sunda 

Kelapa, Semarang, Makassar, Cirebon, Balikpapan, Golongan C : Pelabuhan – 

pelabuhan : Teluk Bayur, Pontianak, Jambi, Banjarmasin, Bitung, Cilacap, 

Tembilahan. Golongan D : Pelabuhan – pelabuhan : Dumai, Tanjung Pinang, 

Pekanbaru, Pangkal Baham, Gresik, Samarinda, Ambon, Donggala, Sorong. 

Golongan E : pelabuhan – pelabuhan : Sibolga, Asahan, Kuala Langsa, Selat 

Panjang, Pemangkat, Benoa, Tenau, Lembar, Maumere, Tarakan, Ternate, Jayapura, 

Biak, Gorontalo, dan Golongan F : pelabuhan – pelabuhan lainnya. 

 
Peningkatan arus muatan melalui pelabuhan – pelabuhan ini adalah sejalan dengan 

meningkatnya kunjungan kapal – kapal yang pada tahun 1980 telah mencapai 

134.785 kunjungan kapal barang, kapal penumpang dan kapal layar serta 8.640 

kunjungan kapal tanker. Peningkatan kunjungan kapal tanker jauh lebih cepat 

daripada peningkatan kunjungan kapal barang – barang, kapal penumpang dan kapal 

layar dalam sepuluh tahun terakhir. Antara tahun 1974 – 1977 kunjungan kapal 

barang, kapal penumpang dan kapal layar meningkat rata – rata 2 % setahun dan 

kunjungan kapal tanker meningkat 15 % setahun. Dalam tahun 1978 – 1979 

kunjungan kapal barang, kapal penumpang dan kapal layar telah bertambah rata – 
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rata sebesar 4 % setahun dan kunjungan kapal tanker telah meningkat lagi menjadi 

28,1 % setahun. 

Dalam masa antara tahun 1974 1979 penambahan fasilitas dermaga dan gudang 

dipelabuhan hanya mencapai masing – masing 3,3 % dan 4,6 % setahun. Angka – 

angka menunjukan bahwa peningkatan arus barang melalui pelabuhan lebih cepat 

daripada penambahan panjang dermaga dan luas gudang, sehingga pelayanan 

diberikan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin fasilitas yang sudah ada. Dalam 

tahun 1980 pemakaian tambahan dan dermaga telah mencapai realisasi sebagai 

berikukt : ”berth occupancy ratio” sebesar 70 % dan ”berth throughput ratio”  800 

ton /m²/tahun, yaitu suatu batas optimal dari pemakaian fasilitas tersebut. Realisasi 

pemakaian gudang juga sudah mencapai batas yng tinggi; ”shed throughput ratio”  

untuk pelabuhan kecil adalah sebesar rata – rata 25 ton/m²/tahun. 

 

 
8.6 Pertumbuhan Pelayaran di Indonesia   

 
Di Indonesia peranan angkutan laut sangat karena setengah dari wilayah negeri ini 

merupakan lautan dan daratannya lebih dari 13.600 pulau – pulau. Membina 

angkutan laut tidak hanya berarti meperlancar hubungan antar daerah di Indonesia, 

tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa pembinaan itu akan membuka sumber – 

sumber kehidupan rakyat yang lebih luas dan lebih merata diseluruh wilayah tanah 

air. 

Kelancaran angkutan laut akan membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional 

dibidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan, seperti mewujudkan 

kesatuan dan persatuan bangsa, memperlancar aruas trasnsmigrasi, merangsang 

pembangunan daerah melalui pengembangan potensi ekonomi yang ada dan lain – 

lain. Angkutan laut sangat penting pula peranannya dalam perwujudan Wawasan 

Nusantara, sebagai salah satu sarana bagi tercpainya kesatuan pandangan seluruh 

rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahan 

keamanan. Pemantapan kawasan wilayah Indonesia dalam rangka perwujudan 

Wawasan Nusantara ini akan dipermudah dengan lancarnya hubungan melalui laut 

diseluruh Indonesia. 
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Dalam perkembangan bangsa Indonesia, peranan angkautan laut ini sudah terlihat 

pentingnya sejak dahulu. Kerajaan – kerajaan besar di Nusantara ini dapat tumbuh 

dan jaya jika memiliki armada laut yang kuat dan tangguh. Armada laut itu bukan 

saja digunakan untuk perang, tetapi yang lebih penting lagi adalah sebagai kekuatan 

armada yang bisa mendukung kehidupan perdagangan dan ekonomi umumnya. 

Pemerintah kolonial Belanda pun menyadari pentingnya ari angkutan laut ini. Usaha 

untuk menguasai laut itu tergambar dari besarnya wewenang yang diberikan oleh 

pemerintah kolonial kepada KPM, berupa kedudukan monopoli dibidang pelayaran 

di Indonesia. 

 
Sejak dahulu pembinaan pelayaran dalam negeri di Indonesia menganut prinsip ” 

cabotage”, yang berarti kegiatan pelayaran hanya dilakukan oleh perusahaan 

pelayaran dalam negeri, sehingga perusahaan pelayaran asing tidak diperkenankan 

ikut dalam pelayaran dalam negeri di Indonesia. Prinsip ”cabotage” ini pertama kali 

dijalankan pada awal abad ke – 19 sewaktu perusahaan pelayaran NISM (Nederlands 

Indisch Stoomboot Maatchapaij) tidak dapat bersaing dengan kapal – kapal Inggris 

dan Jerman yang pada waktu itu berlayar sampai ke Indonesia. NISM didirikan pada 

tahun 1850 sebagai perusahaan pelayaran komersial Belanda yang tidak lama 

usianya, karena kalah bersaing dengan perusahaan asing lain, yang telah lebih dahulu 

berhasil mengembangkan pelayaran antara Eropa dan negeri – negeri di Asia.   

 
Dalam tahun 1890 KPM didirikan. Perusahaan ini memulai usahanya pertama kali 

dengan 3 kapal yang berkapasitas 63 ribu Grt. Disebabkan hak monopolinya yang 

besar dan muatan yang tersedia juga sangat meningkat jumlahnya, karena 

berkembangnya usaha dibidang perkebunan dan pertambangan di Indonesia pada 

waktu itu, maka usaha KPM pun maju pesat. 

Dalam waktu 40 tahun perusahaan pelayaran ini telah memiliki lebih dari 140 kapal 

dengan kapasitas sekitar 290 ribu Grt. Trayek pelayaran juga melebar sampai ke 

Eropa, Afrika dan Australia. Pada waktu itu KPM telah mengangkut setahunnya 

lebih dari 4,25 juta ton barang dalam pelayaran dalam negeri dan hampir 1 juta ton 

barang dalam pelayaran Samudera. 

 
Sejalan dengan usaha untuk memperkuat kedudukan perusahaan pelayaran Belanda 

pada waktu itu, maka pada tahun 1936 diundangkan Indisch Scheepvaatwet, yang 

memberi lebih banyak kebebasan kepada KPM untuk menguasai pelayaran di 
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Indonesia. Menurut Undang – Undang Perkapalan tersebut, jumlah pelabuhan – 

pelabuhan di Indonesia yang dapat disinggahi kapal – kapal berbendera asing 

dibatasi. Konsesi usaha KPM telah diperpanjang berkali – kali sehingga perusahaan 

ini makin mengembang sayapnya dipelayaran sampai tentara Pendudukan Jepang 

mendarat pada tahun 1942. Tampak bahwa sejarah pelayaran di Indonesia pada 

waktu yang lalu sebenarnya merupakan sejarah perkembangan suatu perusahaan 

pelayaran saja yaitu KPM. 

 
Antara tahun 1942 – 1945 kegiatan pelayaran hampir terhenti sama sekali, karena 

banyak kapal digunakan untuk keperluan tentara pendudukan Jepang. Juga banyak 

kapal – kapal dan pelabuhan – pelabuhan yang rusak akibat perang, sehingga 

kegiatan pelayaran tidak teratur. 

Segera setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Pemerintah Belanda mencoba untuk 

menghidupkan kembali usaha KPM di Indonesia. Disamping KPM didirikan 

perusahaan perusahaan pelayaran lain untuk mendukung usaha KPM. Juga diwilayah 

Republik Indonesia beroperasi beberapa perusahaan pelayaran, sampai akhirnya PN. 

PELNI didirikan pada tahun 1951. 

Dualisme dalam pelayaran negeri ini berlangsung beberapa tahun lamanya; Belanda 

dengan KPM dan Republik Indonesia dengan PELNI – nya. Dalam tahun 1957 KPM 

dinasionalisasi danseluruh kekayaannya antara lain 79 kapal berkapasitas lebih dari 

135 ribu Dwt diserahkan kepada PN. PELNI. Sejak nasionalisasi KPM, perusahaan 

swasta nasional mulai tumbuh, disamping PN. PELNI. Pertumbuhan ini demikian 

cepat sehingga mencapai ratusan jumlahnya. Tetapi tidak banyak yang berkembang 

menjadi perusahaan pelayaran yang sehat. Kelesuan ekonomi yang mulai terjadi 

sejak tahun 1960 sampai menjelang dimulainya Repelita I lebih memperburuk 

keadaan perusahaan pelayaran tersebut. Muatan terbatas, dana investasi tidak 

tersedia, kapal yang kurang terawat karena biaya tidak cukup, kemampuan 

manajemen yang terbatas adalah beberapa hal menyebabkan lebih buruknya keadaan 

perusahaan pelayaran. 

 
Disamping itu keadaan prasarana perhubungan laut, seperti peralatan pelabuhan, 

navigasi, telekomunikasi laut dan galangan kapal juga menurun, sehingga 

produktivitas kapal bertambah rendah. Hal  ini secara langsung mempengaruhi 

penerimaan perusahaan pelayaran, yang semakin lama menjadi semakin rendah. 
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Untuk mengatasi kekurangan dana bagi perluasan dan peremajaan armada, 

pemerintah membantu perusahaan pelayaran dengan mengusahakan pinjaman yang 

diperoleh kebanyakan berasal dari negara – negara blok timur. Kapal – kapal yang 

dibeli dari pinjaman itu adalah bantuan negara – negara tersebut, yang keadaan dan 

jenisnya kurang sesuai dengan kondisi pelayaran dalam negeri di Indonesia.  

Karena itu walaupun kapal bertambah dalam jumlah cukup besar, tetapi 

produktivitasnya tidak meningkat secara sebanding. Bagi perusahaan pelayaran 

malahan terpaksa menghentikan usahanya, karena kapalnya tidak beroperasi lagi. 

Pengaturan perijinan yang lemah waktu itu tidak bisa menciptakan suatu suasana 

yang sehat dibidang usaha ini, sehingga tidak bisa diawasi perutmbuhan perusahaan 

pelayaran yang sungguh – sungguh bekerja dan perusahaan pelayaran yang 

sebenarnya masih bisa dibina untuk berkembang menjadi perusahaan pelayaran yang 

sehat. Akhirnya hampir semua perusahaan bertambah lemah, termasuk PN. PELNI 

walaupun pertumbuhannya banyak dibantu Pemerintah. 

 
Kegiatan perusahaan pelayaran nasional Indonesia pada waktu ini juga mencakup 

pelayaran dalam negeri dan pelayaran luar negeri. Pelayaran dalam negeri dilakukan 

oleh empat jenis pelayaran, yaitu : Pelayaran Nusantara, yang didisi oleh kapal – 

kapal berukuran antara 35 – 175 Grt dengan radius pelayaran diantara dua pelabuhan 

maksimum 200 mile dan jarak setiap pelayaran kurang dari 500 mile; Pelayaran 

khusus, didisi oleh kapal – kapal khusus mengangkut ”bulk cargo”  minyak dan 

muatan khusus lainnya; pelayaran rakyat yang dilakukan oleh perahu – perahu rakyat 

berukuran kurang dari 175 Grt; Pelayaran Perintis yang dilayani oleh kapal – kapal 

perintis dari berbagai jenis dan ukuran. 

 
Pelayaran luar negeri untuk barang umum (general cargo) dilakukan melalui 

Pelayaran Samudera Umum oleh ”General cargo liners”  kejurursan Eropa, Jepang, 

Hongkong, Taiwan, Amerika dan Australia serta muatan khusus oleh Pelayaran 

Samudera Khusus, dengan kapal – kapal ”bulk carriers” dan kapal tankers yang 

mengangkut barang ekspor keluar negeri dan barang impor dari luar negeri ke 

Indonesia. 

 
Dibidang pelayaran ini terdapat banyak perusahaan pelayaran. Dalam tahun 1979 ada 

308 perusahaan pelayaran, yang terdiri dari : Pelayaran Nusantara 46 Perusahaan; 

Pelayaran Lokal 179 Perusahaan Pelayaran; Pelayaran Khusus 59 Perusahaan 



 70 

Pelayaran dan Pelayaran Samudera 6 Perusahaan Pelayaran. Jumlah perusahaan 

pelayaran di Pelayaran Rakyat tidak diketahui. 

 
Jumlah perusahaan yang banyak ini selalu menimbulkan kesukaran dalam membina 

pelayaran nasioanal, terutama pada Pelayaran Nusantara dan Pelayaran Lokal. Selalu 

terjadi persaingan berlebihan antara perusahaan pelayaran dalam memperebutkan 

muatan. Persaingan ini mengarah pada pemberian potongan dibawah tarif resmi yang 

berlaku yang merugikan perusahann pelayaran. 

Terlalu banyaknya jumlah perusahaan juga mempersukar pembinaannya, karena 

sebagian besar dari perusahaan pelayaran ini berada dalam keadaan kurang sehat. 

Sejak tahun 1969 sebenarnya sudah mulai kelihatan penyederhanaan jumlah 

perusahaan pelayaran tersebut; seperti pada tahun 1969 sebenarnya sudah mulai 

kelihatan penederhanaan jumlah perusahaan – perusahaan pelayaran lokal berkurang 

dari 250 perusahaan menjadi 176 perusahaan dalam tahun 1975, tetapi meningkat 

lagi menjadi 197 perusahaan pada tahun 1975, tetapi meningkat lagi menjadi 197 

perusahaan pada tahun 1979. Jumlah perusahaan pelayaran Nusantara berkurang dari 

53 perusahaan (1969) menjadi 48 perusahaan (1975) dan turun lagi menjadi 46 

perusahaan (1979). Jumlah perusahaan Pelayaran Samudera pada tahun 1969 adalah 

10 perusahaan, berkurang menjadi 6 perusahaan pada tahun 1975 dan tetap 6 

perusahaan sampai tahun 1979. 

 
Sebaliknya pada Pelayaran Khusus jumlah perusahaan meningkat dari 2 perusahaan 

pada tahun 1969 menjadi 23 perusahaan pada tahun 1975 dan meningkat lagi 

menjadi 59 perusahaan dalam tahun 1979. Namun peningkatan jumlah perusahaan 

pelayaran ini kurang mempengaruhi pertumbuhan pelayaran perusahaan Indonesia, 

sebab perusahaan pelayaran yang baru tumbuh itu melakukan pengangkutan muatan 

sendiri, yaitu barang – barang khusus industri, pertambangan dan lalin – lain. 

Walaupun demikian pengendalian pertumbuhan perusahaan khusus ini perlu 

dilakukan agar jangan sampai mengganggu perkembangan Pelayaran Nusantara yang 

merupakan tulang punggung pelayaran dalam negeri di Indonesia. 
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8.7 Masalah dan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Angkutan Laut    

 

Masalah yang dihadapi dibidang angkutan laut di Indonesia pada waktu ini sangat 

luas dan komplek sifatnya namun begitu akan dicoba untuk merumuskan 

permasalahan yang dihadapi itu secara sederhana sebagai berikut : 

 
(1) Kondisi peralatan yang sudah tua dan tidak ekonomis dioperasikan, meliputi 

armada niaga, fasilitas pelabuhan, navigasi dan galangan yang menyebabkan 

prestasi pelayaran rendah. 

 
(2) Terlalu banyak perusahaan pelayaran yang beroperasi dibandingkan muatan 

yang tersedia. (lihat lampiran IV). 

 
(3) Komposisi dan penyebaran muatan tidak merata, sehingga menyulitkan 

pelayaran angkutan bagi masyarakat dan pembinaan angkutan laut tersebut. 

 
Sukarnya mempertemukan penawaran dan permintaan jasa angkutan laut 

menimbulkan biaya angkutan yang kurang wajar. Akibatnya terjadilah kejanggalan 

sebagai berikut : perusahaan pelayaran kekurangan muatan dan penerimaannya tidak 

cukup menutupi biaya operasi kapal, tetapi pedagang merasakan kekurangan ruangan 

kapal dan tarif angkutan yang harus dibayar terlalu tinggi. 

 
Untuk mengatasi permasalahan dibidang angkutan laut ini selama dua Repelita yang 

lalu perhatian banyak diberikan kepada usaha peningkatan kondisi fasilitas angkutan 

laut tersebut. Kapasitas armada ditingkatkan, begitupula fasilitas pelabuhan, 

perambuan, galangan, dan lain – lain. Investasi dibidang angkutan laut yang berasal 

dari dana pembangunan Pemerintah lebih dari Rp. 300,- Milyar, diantaranya yang 

terbesar adalah untuk armada niaga dan pelabuhan. 

 
Selama Repelita I, pembangunan dibidang armada ditekankan pada usaha rehabilitasi 

kapal – kapal RLS agar dapat beroperasi lagi secara wajar. Hampir 150 ribu Dwt 

kapal dari berbagai jenis dan ukuran yang telah direhabilitasi, namun hasil 

pelaksanaan rehabilitasi tersebut belum sebagaimana diharapkan. Prestasi kapal 

masih rendah sehingga pada tahun 1979 “load factor”  baru mencapai 15 ton / dwt / 

tahun. Kecuali karena penyelesaian rehabilitasi yang mencapai kelambatan juga 

keadaan perusahaan pelayaran sudah parah, baik dibidang financial maupun 
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managementnya. Pembangunan dibidang armada ini belum dengan penyehatan 

perusahaan pelayaran. Usaha penyehatan perusahaan pelayaran ini sukar dilakukan. 

Terlalu banyak jumlah perusahaan pelayaran yang ada pada waktu ini dan umumnya 

keadaannya sudah parah. Usaha penyehatan itu akan memerlukan waktu lama dan 

harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. 

 
Dalam Repelita III, sasaran peremajaan armada dibatasi sebanyak 178,8 ribu Dwt 

dan 36,0 ribu Brt. Diantaranya direncanakan penambahan kapal sebanyak 51 Dwt 

dan 6 Brt. Diantaranya direncanakan penambahan kapal sebanyak 51 ribu Dwt dan 6 

ribu Brt dan sisanya merupakan penggantian kapal yang sudah tua. Peremajaan 

armada itu berupa pengadaan kapal baru dan kapal bekas dan akan diikuti dengan 

rencana pembesituaan (scrapping) kapal – kapal yang sudah tua, yaitu kapal – kapal 

yang sudah tidak akan direhabilitasi karena biayanya akan lebih mahal daripada 

diganti baru. Pembelian kapal bekas dilakukan dengan tujuan agar keperluan dana 

investasi tidak terlalu besar dan harga kapal bekas itu masih dapat terjangkau oleh 

perusahaan pelayaran yang posisi keuangannya lemah. Pelaksanaan program 

peremajaan armada ini dapat dilakukan melalui PT. PANN (Pengembangan Armada 

Niaga Nasional) yang ditugaskan menyalurkan (menjual dan menyewakan) kapal – 

kapal baru dibeli itu kepada perusahaan pelayaran. Dengan cara ini beban permulaan 

dari biaya pengadaan kapal dialihkan kepada PT. PANN. 

 
Pelaksanaan peremajaan armada ini mengalami kelambatan, karena keterlambatan 

dalam penyusunan programnya dan sukarnya mengusahakan dana pembiayaannya 

yang sebagian besar diperoleh dari bantuan luar negeri. Penyediaan dana bantuan 

luar negeri ini memerlukan penyelesaian administratif yang cukup lama. Disamping 

itu dihadapi pula berbagai persoalan sehubungan dengan penyaluran kapal – kapal 

tersebut kepada perusahaan pelayaran. Sampai tahun 1979 yang lalu belum seluruh 

rencana peremajaan armada ini berhasil dilaksanakan . Ternyata banyak perusahaan 

pelayaran tidak mampu mengganti kapal – kapalnya, karena lemahnya keadaan 

keuangan perusahaan pelayaran itu. Hal ini bertentangan dengan kenyataan makin 

bertambahnya keperluan kapal di masyarakat sesuai dengan jumlah muatan yang 

terus meningkat. Karena itu program peremajaan armada ini perlu ditinjau secara 

periodik untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di angkutan laut. 
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Perkembangan dibidang pelabuhan disesuaikan dengan rencana menyeluruh dari 

pembangunan pelabuhan di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir telah dilakukan 

pembangunan dermaga seluas 87.934 M², gudang seluas 53.638 M² dan pengadaan 

alat – alat bongkar muat seperti forklift, mobile cranes, kapal pandu dan lain – lain. 

Pelabuhan yang diprioritaskan pembangunannya adalah Tanjung Priok, Tanjung 

Perak, Belawan, Panjang, Palembang. Disamping itu rehabilitasi dan peningkatan 

fasilitas, pelabuhan juga dilakukan dipelabuhan – pelabuhan berikut yaitu di : 

Sumatera : Krueng Raya, Meulaboh, Sabang, Sinabang, Lhok Sumawe, Kuala 

Langas, Tapak Tuan, Belawan, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, Asahan, 

Teluk Bayur, Mentawai, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bagan Siapi – api, Tembilahan, 

Tanjung Balai / Karimun, Dumai, Rengat, Jambi, Tembilahan, Kuala Tunggal, 

Palembang, Bengkulu / Pulau Baai, Muntok, Pangkalbalam, Panjang; di Jawa : 

Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tegal, Surabaya, Probolinggo, 

Gresik, Pantai Meneng; di Kalimantan : Pontianak, Ketapang, Sintete, Sampit, 

Pulang Pisau, Banjarmasin, Kotabaru, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Nunukan; di 

Sulawesi : Ujung Pandang, Pare – pare, Luwu, Pantolan, Toli – toli, Posso, Blitung, 

Kendari, Gorontalo, Jalang, Manado; di Bali : Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur: Benoa, Celukan, Bawang, Padang Baai, Ampenan, Lembar, Ende 

Bima, Sumbawa, Tenau, Waingapu, Waikelo, Atapupu; di Maluku Ambon : 

Saumlaki, Ternate, Dobo; di Irian Jaya : Jayapura, Amapere, Merauke, Manokwari, 

Biak, Sorong, Kemuai, Fak – Fak, Kaimana, Ulu Siau, Masohi. ∗) 

 
Di Pelabuhan Tanjung Priok telah kontainer dengan panjang 920 M, sebagai dermaga 

kontainer pertama di Indonesia yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1976 yang 

lalu. Juga sudah dimulai pembangunan pelabuhan kontainer di Pelabuhan Belawan 

dan Tanjung Perak. 

 
Disamping peninggalan fasilitas pelabuhan telah pula dilakukan kegiatan pengerukan 

kolam pelabuhan dan alur pelayaran baik yang bersifat rutin, maupun pengerukan 

pokok (capital dredging). Pengerukan rutin telah dilaksanakan dialur pelayaran dan 

kolam pelabuhan antara lain di Pelabuhan Belawan, Teluk Bayur, Jambi, Palembang, 

Bengkulu, Panjang, Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tegal, 
 

 
∗)  Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Didepan Dewan Perwakilan Rakyat. 16 

Agustus 1979, Pelaksanaan Pelita II (1974/79 – 1978/79, Bab 9.). 
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Gresik, Panarukan / Probolinggo, Pontianak, Bitung / Manado, Makasar dan Benoa. 

Pengerukan pokok telah dilakukan dilokasi / alur pelayaran Ambang Sungai Barito, 

Sungai Kahayan, Sungai Mahakam, Sungai Musi dan Pangkal Balam serta Sungai 

Kapuas Kecil 

 
Dalam usaha peningkatan keamanan pengangkutan barang dan penumpang melalui 

laut dilakukan rehabilitasi dan peningkatan kemampuan fasilitas keselamatan 

pelayaran, yang terdiri dari sarana bantu navigasi, pemetaan laut, telekomunikasi 

pelayaran, kesyahbandaran, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Biro 

Klasifikasi Indonesia (BKI).   
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IX. PERMASALAHAN TRANSPORTASI PERKOTAAN DIKOTA – KOTA 

BESAR DI INDONESIA 

 
9.1 Pola Pergerakan dan Volume Lalu Lintas   

Umumnya pola pergerakan lalu lintas di kota – kota besar di Indonesia menunjukan 

pola yang kompleks yaitu berbaurnya lalu lintas regional dan lokal dan berbaurnya 

seluruh jenis kendaraan baik kendaraan umum dan kendaraaan pribadi dengan 

volume kendaraan yang cukup tinggi. 

Besarnya volume lalu – lintas pada jaringan jalan didaerah perkotaan dapat dilihat, 

misalnya : 

 
1. Jl. Siliwangi di Semarang, 50.000 kendaraan bermotor per hari. 

2. Jl. Asia Afrika di Bandung, 75.000 kendaraan bermotor per hari. 

3. Jl. MT. Haryono di Medan, 100.000 kendaraan bermotor perhari. 

4. Jl. Tunjungan di Suarabaya, 120.000 kendaraan bermotor per hari. 

5. Jl. Sudirman di Palembang, 80.000 kendaraan bermotor per hari. 

6. Jl. Gajah Mada di Denpasar, 50.000 kendaraan bermotor per hari. 

7. Jl. Tanjung Pura di Pontianak, 30.000 kendaraan bermotor per hari. 

8. Jl. Teuku Umar di Bandar Lampung, 40.000 kendaraan bermotor per hari. 

9. Jl. Goa Jaya di Ujung Pandang, 60.000 kendaraan bermotor per hari. 

 
Bila dilihat komposisi dari tiap jenis kendaraan maka dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Pada jaringan dipusat kota (urban area)     

1. Sedan, Jeep     9.3 % 

2. Opelet, Suburban             15.0 % 

3. Bus Kecil       0.02 % 

4. Bus Besar     0.13 % 

5. Pickup, mobil hantaran   10.8 % 

6. truk Kecil        1.6 % 

7. Truk besar       2.0 % 

8. Sepeda motor     15.9 % 

                                     

  
                                                                                         100.0 % 
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b. Pada jaringan jalan sub – urban (arah keluar kota) 

 
1. Sedan, Jeep      8.1 % 

2. Opelet, Sub Urban     14.8 % 

3. Bus kecil      0.08 % 

4. Bus Besar     6.4   % 

5. Pickup, Mobil Hantaran   11.4 % 

6. Truk Kecil     12.6 % 

7. Truk As 2, Mobil Tanki   16.6 % 

8. Truk As 3     1.8   % 

9. Mobil gandengan    4.3   % 

10. Sepeda Motor     22.5 % 

11. Kendaraan tak bermotor    1.2 % 

 

                        100 % 
 
Sedangkan bila dilakukan perbandingan maka : 

 
1. Jumlah lalu – lintas 1 jam puncak   = 10 % lalu – lintas harian (24 jam) 

2. Jumlah Lalu – lintas 12 jam (siang) = 80 % lalu – lintas harian (24 jam) 

 
Permasalahan pola pergerakan lalu – lintas diatas dapat diklasifikasikan berdasarkan 

lokasinya yaitu pada ruas jalan (truk) dan persimpangan jalan (intersection). 

Kemacetan lalu – lintas pada persimpangan jalan sangat sering dan jelas dirasakan 

baik pada jam – jam biasa (off peak) terutama pada : 

 
- Persimpangan dikawasan pusat kota. 

- Dan persimpangan tunggal (isolated intersection) pada kawasan diluar pusat 

kota yang umumnya terletak pada jalan – jalan Arteri Primer dan jalan – jalan 

Koridor menuju pusat kota (umumnya Arteri Sekunder). 
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 Kecepatan Lalu – lintas   

 
Kecepatan lalu – lintas sangat berkaitan dengan besarnya volume lalu – lintas di atas. 

Kecepatan lalu – lintas sangat rendah pada saat jam puncak. Kecepatan lalu – lintas 

yang dimaksud adalah kecepatan perjalanan yaitu jauhnya perjalanan dibagi dengan 

waktu tempuh. Pada jalan – jalan arteri primer kecepatan perjalanan pada waktu jam 

puncak antara 25 km/jam sampai 35 km/jam, sedangkan pada jalan – jalan dipusat 

kota dan jalan – jalan koridor menuju pusat kota kecepatannya lebih rendah lagi yaitu 

antara 15 km/jam sampai 25 km/jam. 

 
Khusus untuk jalan – jalan dipusat kota rendahnya kecepatan perjalanan disamping 

disebabkan oleh volume lalu – lintas yang tinggi juga disebabkan oleh beberapa hal 

lainnya antara lain : 

 
1. Banyaknya persimpangan dan arus kendaraan belok kanan. 

2. Pedestrian atau pejalan kaki juga mempergunakan badan jalan dan 

menyeberang jalan. 

3. Bis dan opelet berhenti pada badan jalan, tidak adanya bahu jalan yang 

memadai atau kurangnya ”bus bays” (pemberhentian bis). 

4. Parkir kendaraan yang bersentuhan dengan badan jalan (on street parking) 

pada kawasan perkotaan, pasar dan perkantoran. 

5. Banyaknya kendaraan tak bermotor (becak & sepeda) 

 

 
Kecelakaan lalu – lintas  

     
Indikasi dari kecelakaan lalu – lintas menurut polisi lalu – lintas dapat meliputi : fatal 

(meninggal, serius (luka berat) dan ringan. Dalam hal ini permasalahan lalu – lintas 

memang lebih ditekankan pada jumlah korban. Umumnya sebagian kecelakaan 

terjadi pada jalan – jalan utama dipusat kota dan jalan utama arah keluar kota, serta 

jalan – jalan koridor yang menuju pusat kota. Sebagai gambaran di Semarang rata – 

rata kecelakaan yang tercatat adalah 121 kecelakaan perbulan, dan angka ini cukup 

besar bila diketahui kecelakaan – kecelakaan lainnya yang tidak tercatat. Penyebab 

dari kecelakaan sangatlah kompleks. 
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Penyebab kecelakaan adalah : 

 
1. Geometrik jalan yang tidak standard (tidak sesuai dengan ukuran kendaraan), 

juga jarak pandang pengemudi yang terhalangi. 

 
2. Pedestrian yang mempergunakan perkerasan jalan karena tidak ada fasilitas 

pejalan kaki seperti trotoar dan jembatan penyeberangan. 

 
Disamping karena faktor perencanaan lalu – lintas diatas kecelakaan juga disebabkan 

oleh : 

 
1. Kelalaian pengemudi 

2. Kerusakan kendaraan 

3. Rancangan kendaraan 

4. Cuaca 

5. Lingkungan, asap seperti kasus di jalan tol Jakarta – Tangerang 

 
 

Sistem Persimpangan   

 
Masalah utama pergerakan lalu – lintas didaerah perkotaan adalah karena banyaknya 

persimpangan. Beberapa permasalahan persimpangan adalah  : 

 
- Terdapatnya beberapa persimpangan utama yang sudah memperlihatkan 

permasalahan lalu – lintas, namun belum mempunyai lampu lalu – lintas. 

   
- Beberapa lampu lalu – lintas perlu dievaluasi kembali phasing dan stage dari 

waktu merah, kuning, dan hijau yang disesuaikan dengan analisis lalu – lintas 

saat ini. 

 
- Lokasi dari tiang – tiang lampu lalu – lintas perlu disesuaikan dengan standard 

yang ada untuk efisiensi dan efktifitas sirkulasi lalu – lintas pada 

persimpangan. 
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Untuk mengatasi masalah persimpangan dilaksanakan sesuai tingkat permasalahan 

dari persimpangan tersebut, yaitu dapat dilaksanakan dengan : 

 
1. Give way (beri jalan) berupa rambu lalu – lintas atau marka jalan. 

2. Lampu pengatur lalu – lintas  

3. Bundaran 

4. Bundaran + lampu lalu – lintas 

5. Simpang susun. 

 
 

P a r k i r 

 
Parkir yang ada mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu : 

 
1. Parkir diluar badan jalan (off street parking) yang terdapat pada beberapa 

kantor : bangunan umum, tempat perbelanjaan baru, dan daerah perkotaan. 

 

2. Parkir pada jalan (on street parking), pada tempat perbelanjaan lama dan 

daerah perkotaan lama pada pusat kota. 

 
Secara umum permasalahan parkir didaerah pekotaan pada kota – kota besar dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 
1. Parkir pada badan jalan sering mengambil perkerasan jalan karena kurang 

lebarnya bahu jalan, sehingga akibatnya dalam hal ini parkir tersebut 

mengurangi kapasitas dari jalan tersebut. Umumnya kondisi ini terdapat pada 

kawasan perkotaan dalam pada pusat kota. 

 
2. Parkir pada badan jalan diluar sekolah dan kampus yang sering menimbulkan 

kemacetan pada pagi hari, siang dan sore hari. 

 
3. Truk – truk yang parkir untuk bongkar – muat barang pada kawasan pasar. 
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Pedestrian  

 
Permasalahan pedestrian dapat dilihat dari jenisnya, yaitu : 

 
1. Pedestrian sepanjang jalan 

2. Pedestrian menyeberang jalan  

 
Kurangnya atau buruknya kondisi fasilitas pejalan kaki (sidewalk) pada sisi jalan 

menyebabkan pedestrian mempergunakan badan jalan sehingga akibatnya dapat 

mengganggu arus (kecepatan) lalu – lintas, mengurangi kapasitas jalan dan kadang – 

kadang menimbulkan kecelakaan lalu – lintas, mengurangi kapasitas jalan dan 

kadang – kadang menimbulkan kecelakaan lalu – lintas. Hal ini sering terjadi pada 

pusat – pusat kegiatan perekonomian dikawasan pusat kota. Kurangnya jembatan 

penyeberangan pada suatu jalan yang jumlah penyeberangan jalan cukup besar pada 

pusat – pusat perbelanjaan juga membawa akibat bagi kelancaran arus lalu – lintas 

dan Pedestrian itu sendiri. 

 
 

Permasalahan Geometrik Jalan   

 
Terdapat ukuran – ukuran dari jaringan jalan yang tidak sesuai dengan standard 

geometrik jaringan jalan dalam melayani pergerakan lalu – lintas, sehingga 

mengurangi kelancaran dari pergerakan lalu – lintas tersebut. Permasalahan 

Geometrik jalan terutama terdapat pada : 

- Lebar perkerasan jalan, misalnya lajur jalan (lane) yang kurang dari 3.0 m 

- Radius persimpangan yang kecil, sehingga kendaraan sulit untuk menikung. 

 

Dari item 1 sampai 7, pada kenyataannya permasalahan lalu – lintas berkaitan satu 

sama lain, volume lalu – lintas menimbulkan kemacetan lalu – lintas dan kecelakaan 

lalu – lintas. 
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Koordinasi        

 
Kebijaksanaan pengembangan Rekayasa lalu – lintas menyangkut banyak aspek dan 

menyangkut wewenang beberapa bidang. Dalam hal ini Koordinasi antar bidang 

keahlian sangat diperlukan untuk menciptakan pergerakan lalu – lintas yang lancar 

dan aman serta nyaman. 

 
Umumnya instansi yang terkait dalam hal pergerakan lalu – lintas perkotaan antara 

lain : 

 
1. DPUK, yang menangani masalah jalan raya yang meliputi : pekerjaan teknis 

pemeliharaan dan peningkatan untuk komponen – komponen jalan seperti : 

perkerasan jalan, bahu jalan, selokan dan trotoar. 

 
2. DLLAJR, mengenai masalah izin kendaraan umum, terminal marka dan rambu 

– rambu lalu – lintas, dan lampu lalu – lintas. 

 
3. Polisi lalu – lintas, mengawasi dan mengatur lalu – lintas, mengeluarkan izin 

mengemudi dan kendaraan pribadi. 

 
4. DK3, Menangani masalah kebersihan jalan raya, pepohonan dan taman 

disepanjang jalan raya. 

 
5. Unit perpakiran, menangani masalah parkir. 

 
6. Dinas Tata Kota, menangani masalah garis sempedan bangunan dari batas 

damija, standar parkir diluar jalan (pusat perpelanjaan dan kantor) 

 
7. Dinas Pasar, menangani masalah pasar yang meliputi pengaturan para 

pedagang dan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu  lalu lintas dijalan 

raya. 
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X. TARIF ANGKUTAN      

 
10.1 Tarif Angkutan   

 
Dikenal dua cara menentukan harga jasa angkutan; pertama mengikuti sistem tarif 

kedua yang diatur melalui perjanjian. Jika harga angkutan ditetapkan melalui sistem 

tarif, maka harga tersebut berlaku umum sehingga tidak ada ketentuan lain yang 

berlaku kecuali apa yang sudah diatur dalam buku tarif. Dalam buku tarif 

dicantumkan tarif angkutan untuk tiap jenis dan golongan barang dari berbagai 

tempat ke berbagai tujuan dan biaya – biaya lain yang dikenakan dalam pengiriman 

tersebut. Karena banyaknya jenis barang yang diangkut dan tempat tujuan 

pengirimannya maka banyak pula jenis dan tingkat tarif yang berlaku. Tarif angkutan 

untuk pengiriman barang disebut tarif tarif barang. Tarif barang yang berlaku tidak 

sama bagi setiap jenis angkutan. Untuk angkutan orang berlaku tarif penumpang. 

Tingkat dan jenis tarif penumpang juga berbeda pada setiap alat angkutan. 

 
Harga jasa angkutan yang ditetapkan melalui perjanjian hanya berlaku bagi pihak 

yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian itu dapat mengikuti : (a) lama penakaian 

alat angkutan (time charter) atau (b) kegiatan angkutan yang dilakukan (voyage 

charter). Dalam perjanjian tersebut diatur tentang harga dan hak serta tanggung 

jawab kedua pihak yaitu : perusahaan angkutan dan pemakai jasa angkutan, karena 

itu harga jasa angkutan melalui perjanjian biasanya lebih mudah ditetapkan 

disebabkan sifat berlakunya yang terbatas. Sebaliknya penentuan harga jasa angkutan 

yang mengkuti sistem tarif lebih sukar, karena tarif itu harus berlaku umum 

mencakup ribuan jenis barang, berbagai tujuan pengiriman dan melibatkan demikian 

banyak perusahaan angkutan yang jenis dan keadaannya berbeda – beda. Itulah 

sebabnya mengapa masalah tarif merupakan hal yang sering dibahas dalam eknomi 

pengangkutan. 
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10.2 Kepentingan Yang Berbeda Dalam Tarif Angkutan      

 
Tarif menentukan besarnya penerimaan perusahaan angkutan. Sebaliknya tarif 

merupakan biaya bagi pemakai jasa. Perusahaan angkutan menginginkan agar tarif 

ditetapkan setinggi mungkin; pemakai jasa menghendaki agar tarif serendah 

mungkin. 

Adanya perbedaan kedua kepentingan ini menimbulkan persoalan mengenai perlunya 

menentukan batas – batas kewajaran tingkat tarif. Batas – batas kewajaran itu 

ditentukan oleh kedua kepentingan tersebut, yaitu pemakai jasa dan perusahaan 

angkutan. Dilihat dari kepentingan pemakai jasa, tarif dikatakan wajar selama masih 

berada dalam jangkauan daya beli masyarakat. Bagi perusahaan angkutan tarif adalah 

wajar jika dapat menjamin perusahaan yang cukuup diatas biaya operasi 

angkutannya. Jika tarif lebih tinggi dari batasnya yang wajar, maka harga barang di 

pasar akan meningkat. Tarif yang berbeda diatas atau dibawah batas – batas 

kewajarannya memberikan pengaruh yang terhadap harga pasar. Pengaruh 

ketidakwajaran tarif ini lebih terasa pada perekonomian yang keadaannya jauh 

melebihi perubahan tarif itu sendiri, penurunan tarif sebaliknya kurang 

mempengaruhi tingkat harga dipasaran. Motif spekulasi masyarakat dalam 

perekonomian yang keadaannya belum mantap memberikan pengaruh yang besar 

dari perubahan tarif terhadap harga barang dipasar. 

 
10.3 Pertimbangan Dalam Menghitung Tarif Angkutan    

 
Penetapan tarif didasarkan pada hasil perhitungan biaya operasi satuan (unit cost) 

dari perusahaan angkutan. Biaya perusahaan angkutan ini tidak mudah diketahui 

karena banyaknya biaya – biaya tersebut merupakan biaya umum (joint cost, 

common cost, dan non assignable cost). Biaya umum ini tidak dapat dialokasikan 

secara tepat pada setiap jasa angkutan yang dihasilkan. Umpamanya sangatlah sukar 

untuk menghitung beberapa besarnya biaya pemeliharaan per ton kilometer atau 

perpenumpang kilometer dari rel yang dipakai bersama oleh kereta api yang 

mengangkut barang dan kereta api yang mengangkut penumpang. Biaya bagi 

perawatan rel yang terjadi dari kereta api yang terjadi dari kereta api yang 

mengangkut penumpang tidak dapat dipisahkan dari biaya perawatan rel untuk kereta 

api yang mengangkut barang. Biaya perawatan itu merupakan biaya umum. 
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Dalam perhitungan biaya operasi itu harus dipilih biaya perusahaan mana dan 

kegiatan angkutan yang bagaimana yang dipakai sebagai dasar perhitungan tarif, 

karena begitu banyak perusahaan angkutan yang beroperasi memiliki kapasitas yang 

besar dengan jumlah armadanya yang banyak berbeda dari biaya operasi perusahaan 

angkutan yang kapasitas angkutannya kecil. Biaya perusahaan yang armada 

angkutannya beroperasi didaerah pegunungan tidak sama dengan biaya operasi 

perusahaan yang kendaraannya melayani angkutan didaerah yang alamnya datar. 

Biaya kendaraan yang beroperasi didaerah pegunungan lebih tinggi dari pada biaya 

operasi kendaraan yang beroperasi di daerah dipenungan lebih tinggi daripada biaya 

operasi kendaraan yang beroperasi didaerah datar dalam jarak angkutan dan jenis 

barang yang diangkut sama. 

Perbedaan dalam tingkat efisien juga menimbulkan perbedaan dalam bidang operasi. 

Biaya operasi kendaraan yang berkapasitas cukup besar, yang beroperasi didaerah 

datar dan keadaannya efisien dipakai sebagai dasar perhitungan biaya operasi untuk 

perhitungan biaya tarif, maka akan banyak perusahaan angkutan yang rugi. Tingkat 

tarif angkutan akan selalu mendekati batasnya terendah. Sebaliknya jika penentuan 

tarif didasarkan biaya operasi perusahaan yang kecil dabn kurang effisien, tarif akan 

lebih tinggi, sehingga banyak perusahaan angkutan yang menikmati keuntungan 

lebih. Karena penting sekali diperhatikan agar tarif selalu ditetapkan berdasarkan 

biaya operasi perusahaan angkutan yang ukuran kapasitas dan kondisi beroperasinya 

wajar.                               

       
 

     
  

 
 
   

 
 
 

 
 
     
                     
 
 
 
     

 



EKONOMI 
TRANSPORTASI

EVALUASI EKONOMI 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

JALAN



Kajian Aspek Ekonomi

• Biaya pengadaan tanah

• Biaya administrasi dan 
sertifikasi

• Biaya perancangan

• Biaya konstruksi

• Biaya supervisi

• Biaya Pemeliharaan Jalan

• BOK lalin proyek

• Nilai waktu perjalanan 

• Biaya kecelakaan lalin

• Nilai sisa konstruksi

2

BIAYA-BIAYA 
PROYEK

KOMPONEN BUKAN 
BIAYA PROYEK



Perhitungan manfaat jalan
• Jalan merupakan barang publik
• Yang disasar adalah keuntungan ekonomi, bukan finansial
• Bentuk keuntungan: 

3

Tangible Intangible

Langsung - Penghematan Biaya Operasi
Kendaraan (BOK)

- Penghematan
waktu/berkurangnya kemacetan

- Tingkat kenyamanan
- Tingkat keamanan

Tidak langsung - Munculnya aktifitas ekonomi baru
- Peningkatan/ penurunan kualitas
lingkungan

- Menurunnya tingkat kecelakaan

Kesempatan pengembangan
aktifitas ekonomi dan sosial



Skema Perhitungan Manfaat
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Manfaat pembangunan jalan

Penghematan Biaya Operasi 

Kendaraan (BOK)
Penghematan Nilai Waktu

Volume kendaraan 

= Lalu lintas harian 

rata-rata (LHR)

Volume per 

Jenis 

kendaraan

Asumsi 

jumlah 

pengguna

Kecepatan 

kendaraan

Asumsi nilai 

waktu pengguna : 

Upah Minimum 

Regional (UMR) 

atau PDRB 

perkapita 

Koefisien 

kend

Delay 

akibat 

macet

Nilai 

IRI



Manfaat Penghematan Biaya Operasi 
Kendaraan (BOK)

• Manfaat = BOKwithout – BOKwith

• Without Project
yaitu: situasi dimana pembangunan simpang tak sebidang tidak ada, 
lalu lintas sama seperti semula, kemacetan, waktu tempuh dan
operasional kendaraan meningkat, perekonomian menurun.

• With Project
yaitu: situasi dimana dibangun simpang tak sebidang yang 
memberikan nilai waktu tempuh lebih cepat, kemacetan berkurang, 
operasional kendaraan menurun, perekonomian meningkat.
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Perhitungan besaran BOK

• BOK = BOKdasar *  BOKindeks * AADT

• dimana : 
– BOK   = nilai moneter aktual besaran BOK  
– BOKdasar = nilai besaran BOK pada tahun dasar
– BOKindeks = nilai-nilai indeks BOK  
– AADT  = besaran volume lalu lintas harian per tahun
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BOK Indeks

dimana :
– BOKindeks = nilai indeks BOK

– k1.........k5 = nilai-nilai koefisien regresi

– V = Kecepatan rata-rata kendaraan, yang 
ditentukan –

berdasarkan nilai minimum antara
kecepatan

yang dikendalai roughness & terrain 
type dan kecepatan yang dikendalai kapasitas
efektif, km/jam
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Penghematan Nilai Waktu Perjalanan

• Penghematan BOK

• Penghematan nilai waktu perjalanan

• Penghematan biaya kecelakaan

• Reduksi perhitungan total penghematan 
biaya

• Pengembangan ekonomi (producer surplus 
dan consumer surplus)

• Penghematan dalam pemeliharaan jalan

• Aspek lain-lain
8



Manfaat Penghematan 
Nilai Waktu

• Rumus

• dengan: 
–TVall = Nilai waktu total

–LHR = lalulintas harian rata-rata

–k = jenis moda

– t = penghematan waktu (jam/menit)

– tv = nilai waktu, didapatkan dari perhitungan
pendapatan yang 

didapatkan oleh pengguna jalan. Nilainya
9



Nilai Waktu berdasarkan
Berbagai Kajian

• Hasil Kajian Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur
bekerjasama dengan Badan Pertimbangan Penelitian Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya Malang, 2005; Analisis konsultan, 2014
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Rujukan
Nilai waktu (Rp/jam/kendaraan)

Golongan I Golongan IIA Golongan IIB

PT. Jasa Marga (1990 – 1996) 12.287 18.534 13.768

Padalarang – Cileunyi (1996) 3.385 – 5.425 3.827 – 8.344 5.716

Semarang (1996) 3.411 – 6.221 14.541 1.506

IHCM (1995) 3.281 18.212 4.971

PCI (1979) 1.341 3.827 3.152

JIUTR Nothern Extension (PCI, 1989) 7.067 14.670 3.659

Surabaya – Mojokerto (JICA, 1991) 8.880 7.960 7.980

Wilayah
Jasa Marga JIUTR

Gol I Gol IIA Gol IIB Gol I Gol IIA Gol IIB

DKI Jakarta 8.200 12.369 9.188 8.200 17.022 4.246

Luar DKI Jakarta 6.000 9.051 6.723 6.000 12.455 3.107

• Hasil Kajian Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Badan
Pertimbangan Penelitian Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, 2005; Analisis konsultan, 2014

• Nilai waktu berdasarkan berbagai kajian

• Nilai Waktu Minimum (Rp/jam/kendaraan)



Faktor Koreksi Nilai Waktu
Berdasarkan Nilai PDRB Perkapita

• Rumus

– fab = PDRBpkpt_a/ PDRBpkpt_b

• Dengan: 

– f = faktor koreksi nilai waktu

– PDRBpkpt = PDRB per jumlah penduduk 
tengah tahun

– a, b = wilayah administratif
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Perhitungan biaya
Pembangunan jalan

Komponen biaya: 

• Sunk cost: biaya studi kelayakan, DED

• Biaya pengadaan lahan

– Biaya tanah

– Biaya ganti rugi pemilik

• Biaya konstruksi

• Biaya pemeliharaan 

– Rutin

– Berkala

– Rehabilitasi 
12



Analisis kelayakan
• Pemilihan metode

– Wilayah studi merupakan wilayah yang telah berkembang
 consumer surplus lebih tepat untuk digunakan

Kategori Consumer surplus Producers surplus

Karakteristik regional Sudah berkembang, aktivitas
ekonomi sudah tinggi

Kurang berkembang, kegiatan ekonomi tingkat
menengah ke bawah

Volume lalulintas Tinggi Rendah

Metode analisis Berdasarkan penghematan BOK Berdasarkan surplus produsen dengan
penghematan BOK bagi kendaraan non pertanian

Titik berat analisis Penghematan BOK diukur dari
peramalan lalulintas

Sistem produksi pertanian, transfer penghematan
transportasi kepada produsen dan pengguna
investasi komplementer

Sifat keuntungan Harus memperhatikan distribusi
keuntungan dan kebutuhan
investasi komplementer

Peningkatan produksi dan pendapatan, peningkatan
pelayanan angkutan, peningkatan pendapatan
distributor

Lain-lain Harus memperhatikan
distribusi keuntungan dan
kebutuhan investasi
komplementer

Penyelidikan produksi pertanian, distribusi dan
sistem pemasaran Pendekatan komprehensif
disarankan harus memperhatikan akibat bagi petani

Sumber: IBRD (1976) 
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Evaluasi kelayakan Ekonomi
• Analisis Ekonomi:

– Benefit Cost Ratio (B/C-R);

– Net Present Value (NPV);

– Economic Internal Rate Of Return (EIRR);

– First Year Rate Of Return (FYRR)

• Analisis Kepekaan/Sensitivity Analysis
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Analisis Benefit Cost Ratio (B/C – R)

• Benefit cost ratio adalah perbandingan  antara present value 
benefit dibagi dengan present value cost. 

• Proyek dikatakan layak bila BCR > 1
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Analisis Net Present Value (NPV)

• Metoda ini dikenal sebagai metoda present worth dan digunakan 
untuk menentukan apakah suatu rencana mempunyai manfaat 
dalam periode waktu analisis.

• Proyek dikatakan layak bila NPV > 0
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Analisis Economic Internal 
Rate of Return (EIRR)

• Economic internal rate of return (EIRR) merupakan tingkat 
pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga 
(discount rate), dimana semua keuntungan masa depan yang dinilai  
sekarang  dengan  discount  rate  tertentu  adalah  sama  dengan  
biaya  kapital  atau present value dari total biaya.

17

 
21

1
121

NPVNPV

NPV
iiiEIRR






Analisis First Year Rate of 
Return (FYRR)

• First    year  rate  of  return  (FYRR)  adalah  jumlah  dari  manfaat  
yang  didapat  pada  tahun pertama  setelah  proyek  selesai,  dibagi  
dengan  present  value  dari  modal  yang  dinaikkan dengan 
discount rate pada tahun yang sama dan ditunjukkan dalam persen.
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Analisis Kepekaan

• Analisis   kepekaan   dilakukan   dengan   meninjau   perubahan   
terhadap   prakiraan   nilai komponen-komponen  berikut :

• suku bunga diskonto (discount rate) =  + 25 %  dan – 25 %; 

• lalulintas harian rata-rata (LHR)          =  + 25 %  dan – 25 %; 

• pertumbuhan lalulintas (traffic growth rates) =+25 %  dan – 25 %; 

• biaya pembangunan (construction cost) =   + 25 %  dan – 25 %; 

• dengan dan tanpa biaya pengadaan tanah;

• komponen lainnya sesuai dengan kebutuhan proyek.
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Analisis Kepekaan

• Exercise perubahan nilai manfaat atau biaya dan pengaruhnya 
terhadap nilai NPV, BCR dan IRR

• Melihat pada tingkat sejauhmana perubahan dapat diterima

• Menilai tingkat ketahanan proyek terhadap perubahan yang 
mungkin dapat terjadi

– Inflasi

– Nilai tukar mata uang

– Krisis ekonomi
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TINDAK LANJUT

• Aspek Ekonomi: 

– Memproyeksikan nilai manfaat yang dapat diperoleh dari 
pembangunan jalan selama umur layanan yang direncanakan

– Mengidentifikasi besaran biaya

– Menghitung analisis kelayakan
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