
SOAL-SOAL LATIHAN 
 
1. Sistem transportasi berkaitan erat dengan pelbagai bidang lain ekonomi, geografi, lingkungan, 

sosial, budaya dan tataruang (planologi). Jelaskan (dengan diberi contoh-contoh) ! 

2. Dalam melakukan perjalanan, pelaku perjalanan akan memilih salah satu dari pelbagai moda 
(jenis angkutan) yang ada. 

a. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut ! 
b. Mengapa angkutan umum perkotaan saat ini kurang menarik, sehingga penumpangnya makin 

lama makin berkurang ? 
c. Usaha-usaha apa yang dapat  dilakukan untuk menaikkan jumlah penumpang angkutan umum 

perkotaan tersebut ? 
d. Jelaskan dengan teori elastisitas, berkurangnya penumpang kereta api saat ini, yang banyak 

beralih ke moda angkutan  udara (pesawat) ! 

3. Banyaknya arus transportasi menuju ke suatu daerah tergantung “daya tarik” daerah tersebut. 
Jelaskan apa yang dimaksud dengan “daya tarik” suatu daerah? Faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi daya tarik suatu daerah ? 

4. Jika dilihat dari segi arus lalulintasnya, jalan di daerah pedesaan (rural transport) tidak banyak 
memberikan manfaat. Jelaskan manfaat-manfaat apa yang didapat dari pembangunan jalan di 
daerah pedesaan ! 

5. Untuk mengatasi kemacetan di daerah perkotaan, diperlukan adanya sistem angkutan umum 
massal. Jelaskan pernyataan tersebut dengan teori manajemen lalulintas dan teori manajemen 
permintaan perjalanan! Berikan contoh penerapan angkutan umum massal di pelbagai kota di 
Indonesia ! 

6. Keterpaduan antar moda merupakan hal yang sangat penting guna mendukung suatu sistem 
transportasi yang baik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keterpaduan moda secara fisik dan 
keterpaduan secara sistem, dengan diberi contoh-contoh penerapannya di Yogyakarta !    

7. Guna menganalisis kelayakan pembangunan jalan di daerah pedesaan, umumnya digunakan 
analisis surplus produksi. Jelaskan metoda analisis surplus produksi tersebut, serta perbedaannya 
dengan analisis kelayakan pembangunan jalan di daerah perkotaan yang padat penduduknya ! 

8. Guna menghasilkan perencanaan transportrasi yang terpadu antar daerah, diperlukan adanya 
kajian Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran 
Transportasi Wilayah (Tatrawil) dan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok). 
a. Jelaskan tujuan-tujuan dari Sistranas dengan contoh-contoh implementasinya di lapangan ! 
b. Mengapa selain diperlukan Sistranas dan Tatranas di pusat, diperlukan pula Tatrawil dan 

Tataralok di daerah ?   

9. Fungsi utama sistem transportasi dapat didasarkan pada: “ship follows the trade” atau “ship 
attracts the trade”. 
a. Jelaskan maksud dari kalimat tersebut ! 
b. Bagaimana dengan pengembangan transportasi di kawasan Indonesia bagian Timur ? Apa 

perbedaannya dengan pengembangan transportasi di kawasan Indonesia yang lain ? 
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