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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Tingkat perkembangan suatu kota dapat diukur oleh semakin banyaknya sarana 

dan prasarana penunjang perkembangan kota, (Tamin, 2000). Salah satu laju 

perkembangan ini diiringi  dengan kenyataan bahwa peningkatan kebutuhan akan 

transportasi yang tidak pernah dapat ditampung oleh sistem prasarana transportasi. 

Hal ini disebabkan karena usaha peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan 

sistem prasarana transportasi pada suatu daerah tertentu akan dapat meningkatkan 

aksesibilitas dan mobilitas di daerah tersebut yang sebaliknya akan dapat 

merangsang kembali terjadinya peningkatan kebutuhan akan transportasi.  

 

Perdagangan bebas yang diimplementasikan melalui World Trade Organization 

(WTO) dan Asean Free Trade Association (AFTA) merupakan tantangan 

sekaligus peluang baik dalam pembangunan ekonomi nasional dan Propinsi 

Lampung khususnya. Pemerintah Propinsi Lampung perlu mengantisipasi 

keterlibatannya dalam perdagangan global secara seksama, karena akan 

memperoleh dampak globalisasi ekonomi dalam menyediakan kesempatan kerja 

dan peluang ekspor  maupun impor. Dampak globalisasi ekonomi tidak terkecuali 

di sektor pariwisata.  
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Pariwisata dapat dikategorikan ke dalam kelompok industri terbesar dunia. 

(laporan akhir Desa Wisata, Dinas Pariwisata Propinsi Lampung, 2007 ). Sekitar 8 

persen dari ekspor barang dan jasa pada umumnya berasal dari sektor pariwisata. 

Pariwisata juga telah menjadi penyumbang terbesar dalam perdagangan 

internasional dari sektor jasa, kurang lebih 37 persen, termasuk 5-top exports 

categories di 83% negara WTO, sumber utama devisa di 38% Negara. Pariwisata 

di Asia Tenggara dapat menyumbangkan 10 –12 persen dari GDP serta 7 – 8 

persen dari total tenaga kerja.   

 

Pariwisata juga ditunjang dari berbagai aspek yang salah satunya prasarana serta 

sarana yang baik untuk mencapai kesana. Obyek wisata dapat dikategorikan 

sebagai tempat wisata yang ramai dikunjungi, indikator utamanya adalah 

prasarana pendukung berupa akses jalan yang baik serta mudah dicapai. Sehingga 

peran prasarana transportasi sangat besar artinya bagi penunjang sistem 

kelangsungan proses yang terjadi. 

 

Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang, berada dalam tahap 

pertumbuhan urbanisasi yang tinggi. Akibat laju pertumbuhan ekonomi yang 

pesat sehingga kebutuhan penduduk untuk melakukan pergerakan pun semakin 

meningkat. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan 

diperkirakan meningkat dari tahun ke tahun akibat tingginya tingkat urbanisasi. 

 

Dalam kaitan globalisasi, infrastruktur maupun jasa transportasi harus dilihat 

sebagai bagian dari distribusi global untuk penumpang dan barang. Efisiensi 
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sistem transportasi menjadi daya tarik investasi maupun menjadi penentu dalam 

penentuan harga komoditi yang kompetitif bagi produk dalam negeri, baik untuk 

konsumsi domestik maupun ekspor. Bruton (1993) menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dalam dasawarsa saat ini berhubungan langsung dengan 

kemajuan dan efisiensi sistem  transportasi. Pertumbuhan volume perdagangan 

Indonesia pada umumnya yang cukup baik merupakan faktor yang semakin 

menyadarkan arti penting mobilitas barang dan jasa pada tingkat regional dan 

internasional. 

 

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi juga oleh peran transportasi 

sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-

keamanan. Pembangunan sektor transportasi di Provinsi Lampung diarahkan pada 

terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi dan 

diselenggarakan secara efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus 

menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang 

serta jasa, mendukung pola distribusi Provinsi Lampung dan nasional serta 

mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional 

yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara 

dalam rangka perwujudan wawasan nusantara (misi pengembangan sistem 

transportasi Propinsi Lampung 2030, dalam tatanan transportasi wilayah Propinsi 

Lampung). 
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Banyaknya kegiatan bervariasi di setiap sektor, tidak terlepas dari peran 

pemerintah untuk berperan aktif ikut serta dalam pembangunan tidak terkecuali 

disektor pariwisata. Demi mewujudkan keadaan ini sangat menunjang beberapa 

wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan. 

 

Begitu besar peran sarana transportasi, sehingga dalam perkembangan dunia 

bersifat multidimensi. Sebagai contoh, salah satu fungsi dasar transportasi adalah 

menghubungkan tempat – tempat kediaman dengan tempat bekerja atau para 

pembuat barang dengan para pelanggannya. Dari sudut pandang yang lebih luas, 

fasilitas transportasi memberikan aneka pilihan untuk menuju ke tempat kerja, 

pasar, dan sarana rekreasi, serta menyediakan akses ke sarana – sarana kesehatan, 

pendidikan, dan sarana lainnya atau  pergerakan orang ataupun barang untuk 

sampai ke tujuan dengan berbagai maksud dan berbagai alat angkut/moda (Khisty, 

2005).  

 

Prasarana seperti jalan umumnya sudah tersedia  dapat melayani sebagian besar  

masyarakat pengguna angkutan umum. Ketersediaan prasarana menyebabkan 

wilayah semakin berkembang dan maju. Prasarana yang ada tidak terbatas pada 

kondisi jalan rata saja, tetapi harus pula mencakup seluruh wilayah bergelombang 

dan berbukit seperti kondisi kota Bandar Lampung.   

 

Lain halnya dengan daerah Kecamatan Teluk Betung Utara yang sebagian besar 

wilayahnya berupa perbukitan. Bila dilihat dari kondisi wilayah serta jalur yang 

harus ditempuh menggunakan angkutan daerah ini memiliki wilayah cukup luas.  
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Prasarana jalan dan jembatan telah ada sebagai fasilitas pendukung wilayah. 

Demikian juga sarana angkutan umum bis damri yang melewati kawasan ini. Jalur 

yang ada dan yang dilalui cukup memadai sebagai pembuka akses menuju 

wilayah ini.  

 

Potensi obyek wisata alam kawasan yang sangat besar, jumlah wisatawan yang 

datang, baik lokal maupun wisatawan mancanegara, memberikan pilihan bagi 

mereka untuk berkunjung ke wilayah ini. Keterlibatan masyarakat sekitar untuk 

lebih memperkenalkan wilayah ini kepada wisatawan yang datang, memiliki 

peranan besar agar dimasa yang akan datang eksistensi wilayah ini sebagai 

sumber obyek wisata alam dapat lebih memiliki peranan guna mendongkrak 

kunjungan wisatawan.  

 

Sebagai gambaran, wilayah studi memiliki beberapa tempat obyek wisata alam 

yang sangat potensial untuk dikembangkan. Seperti yang terdapat di kawasan 

Batu Putu dan sekitarnya. Obyek wisata tersebut anatara lain, Taman Hutan Wan 

Abdurahman, Taman Kupu-kupu, Taman Pemancingan, Taman mandi alami, 

Taman Bumi Kedaton, Air terjun Batu Putu, serta Simulasi Tempur sebagai 

tempat permainan Airsoft gun.  

 

Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya memperkenalkan dan memfasilitasi 

kawasan ini dengan berbagai alternatif sarana transportasi, seperti angkutan kota, 

bis umum dan lainnya, serta perbaikan prasarana infrastuktur seperti jalan dan 

jembatan.  Sedangkan masyarakat disekitar obyek wisata dan masyarakat 
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sekitarnya, lebih mengembangkan sarana angkutan seperti ojek sebagai alat 

angkut orang maupun barang dalam jumlah terbatas, guna menunjang kawasan 

untuk lebih memasyarakat dan terbuka luas menuju kawasan ini.  

 

Di sisi lain, kondisi wilayah sebagian besar oleh masyarakat digunakan dengan 

pemanfatan lahan berupa perkebunan dan ladang, sebagian berupa persawahan. 

Dan fungsi kawasan lainnya sebagai daerah resapan air dan fungsi konservasi. 

 

1.2. Masalah 

 

Penyediaan prasarana serta sarana transportasi sangat ditunjang dari sistem 

kegiatan yang ada dan berlangsung secara terus menerus sehingga menjadikan hal 

ini sebagai suatu kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh semua warga kota. 

Tidak terkecuali bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota atau tidak 

terjangkau daerah tersebut dengan sarana angkutan umum.  

 

Sebagai gambaran di wilayah studi, jarak tempuh menuju obyek wisata yang 

berada di sekitar wilayah studi bila menggunakan angkutan umum bis Damri 

tujuan Terminal Rajabasa – Hanura atau sebaliknya (yang merupakan angkutan 

satu satunya di wilayah studi) adalah sebagai berikut. Dari terminal bis Rajabasa 

ke Taman Kupu-Kupu berjarak 14 km, Taman Cibiah 17 km. Air Terjun Batu 

Putu 18 km, Taman Bumi Kedaton 19 km. Selain obyek wisata yang ada 

diwilayah studi, pada umumnya masyarakat memiliki kendaraan pribadi, seperti 

kendaraan roda dua, serta beberapa juga mobil pribadi.  
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Rute bis Damri ini melalui beberapa kelurahan  tempat tinggal masyarakat sekitar 

sebelum sampai ke obyek wisata seperti Kelurahan Sumber Rejo, Sumber Agung, 

Kedaung, Batu Putu, Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, menuju Lempasing 

dan berakhir di terminal Pasar Hanura.  

 

Jumlah armada yang melewati rute wilayah studi hanya terbatas dan berjumlah 3 

unit saja dengan waktu tempuh yang dicapai selang tiap seratus  menit sekali 

pulang pergi dari dan menuju terminal. Biaya atau tarif perjalanan sebesar empat 

ribu rupiah sekali jalan dengan jarak yang ditempuh untuk mencapai tujuan 

terminal berikutnya berjarak 34,8 km. jarak yang cukup jauh serta kurangnya 

armada angkutan bis yang melewati daerah ini menyebabkan sebagian besar 

masyarakat tidak terlalu bergantung dengan armada ini. Mereka lebih memilih 

angkutan umum roda dua seperti ojek, walaupun biaya sedikit mahal namun 

angkutan ini selalu sedia kapanpun masyarakat membutuhkan.   

 

Sedangkan bagi masyarakat yang akan menikmati obyek – obyek wisata disekitar 

wilayah studi, umumnya mereka menggunakan kendaraan pribadi berupa 

kendaraan roda dua, roda empat pribadi dan angkutan kota dengan sistem sewa 

atau carter/rental. Dan masyarakat yang tinggal dekat dengan obyek wisata cukup 

berjalan kaki untuk mencapai kesana. 

 

Angkutan umum seperti bis, oleh kebanyakan masyarakat digunakan untuk jarak 

jauh dan membawa banyak barang bawaan dan satu tujuan atau akhir tujuan saja 
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(misal dari terminal rajabasa – Hanura, demikian sebaliknya) dan tidak berhenti 

sebelum sampai tujuan akhir yaitu terminal. 

 

Sedangkan kendaraan roda dua atau yang dikenal dengan ojek telah lebih dulu ada 

dan telah menjadi angkutan alternatif di sebagian besar wilayah studi. Angkutan 

ini relatif menjangkau seluruh wilayah tujuan,  relatif murah dan selalu tersedia 

kapanpun diperlukan. Kebanyakan masyarakat menggunakan angkutan ini untuk 

waktu yang cepat dan jarak dekat. Ada juga untuk jarak jauh yang disebabkan 

waktu yang harus dicapai cepat (mendadak diperlukan) dan tidak menunggu lama.     

 

 

Di beberapa lokasi wisata, kebanyakan wisatawan lokal datang bersama keluarga 

menggunakan kendaraan pribadi atau bersama teman. Dan ada juga masyarakat 

yang menggunakan angkutan umum seperti angkot dengan sistem sewa. Sehingga 

tidak banyak orang yang tahu bahwa angkutan umum seperti bis Damri telah ada 

dan cukup membantu masyarakat disekitar daerah ini untuk berinteraksi dengan 

masyarakat luar, juga masyarakat di luar wilayah ini. 

 

1.3. Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi ketersediaan prasarana dan sarana transportasi di wilayah 

studi yang mendukung pengembangan pariwisata di Teluk Betung Utara 
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2. Mengetahui/identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana transportasi di 

wilayah studi untuk mendukung pengembangan pariwisata di Teluk Betung 

Utara. 

 

 

1.4.  Ruang Lingkup Studi 

 

Ruang lingkup substansi yang akan di studi adalah jalan, jembatan termasuk juga 

jaringan infrastruktur seperti jaringan utilitas listrik. Sedangkan sarana terdiri dari 

angkutan bis damri, ojek, angkot, angdes dan angkutan pribadi. Lingkup studi 

membahas prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan, sarana transportasi 

seperti angkutan umum bis, kendaraan roda dua pribadi, dan ojek.  

 

Ruang lingkup wilayah penelitian dilakukan di kawasan Batu Putu dan sekitarnya 

yang termasuk di wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar 

Lampung, yang meliputi wilayah Kelurahan Sumber Rejo, Kelurahan Sumber 

Agung, Kelurahan Kedaung, dan Kelurahan Batu Putu itu sendiri. 

 

Pemilihan wilayah penelitian ini didasarkan pada : 

1. Terbatasnya prasarana dan sarana transportasi di wilayah studi 

2. Jangkauan prasarana dan sarana transportasi di wilayah studi. 

 

1.5.  Kerangka Berpikir  

 

Penelitian tentang prasarana dan sarana transportasi di wilayah studi dalam 

kaitannya dengan potensi wilayah berupa obyek wisata saling berhubungan dalam 

melakukan perjalanan dan pergerakan. Pergerakan orang maupun barang akan 
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membangkitkan perjalanan ke wilayah tujuan bila dukungan terhadap sarana 

diperhatikan dengan baik oleh penentu kebijakan. Berikut kerangka berpikir 

penulis dalam mengangkat tema tersebut di atas, seperti terlihat pada gambar 1. 

 

Studi Literatur : 

 Kebijakan Pemerintah 

 Perencanaan Transportasi 

 Perkembangan Transportasi Perkotaan 

Issue   tujuan     

studi   Pengamatan awal lapangan : 

 Kondisi wilayah studi 

 Prasarana wilayah studi 

 Sarana wilayah studi 

 

 

 

Gambaran umum  

berupa prasarana dan sarana transportasi 

di wilayah studi 

 

 

 

Prasarana dan sarana transportasi yang ada di wilayah studi  

berupa : jalan, jembatan, angkutan umum bis Damri, ojek, angkot, 

angdes, gerobak sapi, kendaraan roda dua 

dan mobil pribadi 
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Pembahasan dan kesimpulan 

  

 

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Studi  



 
 
  

11 
 
 

 


