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ABSTRAK 

PENILAIAN KINERJA PRASARANA DAN SARANA 

TRANSPORTASI PERKOTAAN UNTUK PENGEMBANGAN 

PARIWISATA (DI KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA, 

BANDAR LAMPUNG) 
 

 

Kebijakan pengembangan pembangunan sistim transportasi perkotaan harus diarahkan 

pada terwujudnya sistim transportasi nasional secara terpadu, tertib, aman dan nyaman, 

serta efisien dalam menunjang mobilitas manusia, barang dan jasa, serta mendukung 

pembangunan wilayah, harus ditata dan terus disesuaikan dengan perkembangan 

ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijakan tata ruang, pelestarian fungsi 

lingkungan hidup, dan kebijakan energi nasional agar selalu dapat memenuhi kebutuhan 

akan pembangunan serta tuntutan masyarakat. Transportasi penumpang dan barang 

diperkotaan harus dibina dan dikembangkan agar mampu berperan dalam meningkatkan 

kelancaran arus penumpang dan barang selaras dengan dinamika pembangunan. 

 

  

Demi terwujudnya sistim transportasi yang berkelanjutan, penelitian berikut sebagai 

dasar penulisan terhadap kebijakan pemeritah kota dalam hal ini angkutan bis damri, 

yang telah membuat regulasi akan ketersediaan sarana angkutan. Angkutan perkotaan 

berupa bis damri, dan angkutan lain seperti; ojek, gerobak sapi, angdes yang telah lebih 

dulu dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai angkutan untuk membawa kemananpun 

tujuan mereka melewati wilayah studi di Kecamatan Teluk Betung Utara. Karena 

terbatasnya armada serta jarak dan waktu yang cukup lama untuk mencapai ke wilayah 

studi, bis damri hanya dimanfaatkan masyarakat untuk waktu tertentu saja, sehingga 

masyarakat tidak terlalu bergantung terhadap angkutan ini.  

 

 

Sebab lain, karena kebanyakan masyarakat di sekitar wilayah studi rata – rata telah 

memiliki kendaraan pribadi. Sedangkan masyarakat di luar wilayah studi belum banyak 

yang mengetahui angkutan yang melewati  obyek wisata alam daerah ini. Kebanyakan 

mereka menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi ke tempat obyek wisata. 

Alasannya, banyak dari mereka yang tidak mengetahui keberadaan angkutan bis damri 

yang melewati rute obyek wisata, lama menunggu, serta alasan lain yang membuat 

mereka tidak tertarik untuk menggunakan angkutan bis.   
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Berdasarkan data hasil studi didapat prosentase pengguna angkutan bis damri kurang 

dari 50 % atau rata – rata hanya 0.3 % Hal ini menandakan bahwa load factor angkutan 

bis damri kurang dari 50 %. Artinya biaya yang dikeluarkan sebagai biaya operasioanal 

lebih besar. Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap operasional bis 

damri pada rute ini. Sedangkan angkutan lainnya seperti angkot, angdes dan mobil sewa 

angkut hasil bumi merupakan kebutuhan temporer dan bersifat sesaat, sewaktu – waktu 

diperlukan secara tiba-tiba, angkutan ini selalu ada. 

 

 

 

 

 

 


