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ertama-tama kami mengucapkan puji syukur yang setinggi-
tingginya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia, rahmat, 

dan berkah-Nya-lah, sehingga penulisan buku kami yang berjudul 
Analisis Kebutuhan Transportasi berhasil diselesaikan dengan baik. 

Selanjutnya, dimaklumi bersama bahwa transportasi merupa-
kan fasilitas yang strategis untuk melayani kegiatan pemindahan atau 
pengangkutan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. 
Jumlah penduduk bertambah, kebutuhan manusia bertambah 
jenisnya dan jumlahnya, produksi barang meningkat, akan diikuti 
oleh bertambahnya kapasitas fasilitas (sarana dan prasarana) 
transportasi yang harus disediakan. 

Fasilitas transportasi yang terdiri dari sarana dan prasarana 
transportasi membentuk jaringan transportasi yang digunakan untuk 
melayani kebutuhan jasa transportasi yang semakin meningkat. 
Diperlukan kendaraan (moda transportasi) yang bertambah banyak 
jumlahnya, demikian pula pembangunan prasarana jalan (baru) yang 
dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan transportasi 
yang efektif dan efisien. 
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Analisis kebutuhan jasa transportasi sangat luas aspeknya, 
meliputi: (1) fungsi transportasi dalam pembangunan, (2) kualitas jasa 
transportasi yang efektif dan efisien, (3) jaringan dan pola 
transportasi, (4) konsolidasi angkutan (lalu lintas), (5) pengaruh 
penawaran dan permintaan atas output dan harga, (6) kebijakan tarif 
angkutan, (7) perencanaan, program investasi, dan program 
keprasaranaan transportasi, (8) kebijakan pembangunan transportasi, 
(9) pembangunan transportasi jalan, transportasi laut, transportasi 
udara, transportasi perkotaan, transportasi pedesaan, dan transportasi 
masa depan. 

Kapasitas fasilitas transportasi harus disediakan seimbang 
dengan kebutuhan transportasi, agar supaya kegiatan transportasi 
dapat berlangsung secara lancar. Kondisi yang tidak berkeseimbang-
an akan menimbulkan dampak negatif. Berkelebihan akan meng-
akibatkan pemborosan bagi perusahaan pengangkutan, sedangkan 
berkekurangan akan menyebabkan sebagian penumpang tidak 
terangkat. Tersedianya pelayanan transportasi yang mencukupi 
sangat diperlukan untuk melayani kebutuhan jasa transportasi sektor-
sektor lain (yaitu pertanian, perdagangan, industri, pendidikan, 
kesehatan, konstruksi, pariwisata, dan lainnya). Transportasi mem-
punyai fungsi yang strategis, yaitu sebagai fasilitas penunjang dan 
pendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan. 

Mengingat sangat pentingnya fungsi transportasi terhadap 
kelancaran arus lalu lintas manusia dan barang, terhadap 
peningkatan kegiatan produktif dalam masyarakat, dan terhadap 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka sudah selayaknya 
kajian Analisis Kebutuhan Transportasi dipelajari sebagai suatu mata 
kuliah tersendiri pada Program Studi Perencanaan Transportasi dan 
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota 
(keduanya adalah S2). 

Kami tertarik dan terpanggil untuk menulis buku ini, selain 
sebagai tenaga pengajar yang memiliki kompetensi ilmu, mendapat 
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pula dorongan yang tulus dari isteri tercinta Andi Hafsah Pakki dan 
dukungan moril dari anak-anak tersayang, (1) Prof. DR. dr. Sutji 
Pratiwi Rahardjo, Sp. THT-KL (K), (2) Ir. Sakti Adji Aisasmita, M.Si., 
M.Eng.Sc., Ph.D., (3) Dra. Asli Alifyanti, Apth., (4) Ir. Alif Abadi, 
MM., dan (5) DR. dr. Muhammad Fajar Perkasa, Sp. THT-KL (K). 
Untuk itu semua, kami ucapkan apresiasi yang tinggi. 

Buku ini sangat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya 
para penentu kebijakan, perencana, peneliti, dan pemerhati dalam 
bidang pembangunan transportasi dan pengembangan wilayah. 

Selanjutnya diharapkan buku ini dapat memberikan kontribusi 
positif kepada para pembacanya memperoleh tambahan wawasan 
pembangunan dan kemampuan analisis yang lebih luas. 

Akhirnya kepada khalayak masyarakat yang tertarik membaca 
dan memiliki buku ini, diucapkan apresiasi yang tinggi. Amien. 

 

Makassar, Maret 2014  

 

Penulis / Pengarang  

Prof. DR. H. Rahardjo Adisasmita, M.Ec. 
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