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Abstract

ransportation is a system consisting of facilities and infrastructures, 
supported by management and human resources forming the networks of T infrastructures and services. The elements involved in transportation 

system are viabilities, certifications, traffic signs, navigations, human resources, 
geography, demography, and so on.

The success of a nation's development is largely determined by the role of the 
transport sector. Therefore, the national transportation system should be fostered in 
order to be able to produce a reliable and advanced transport service.  It should be 
organized in an integrated, orderly, smooth, safe, comfortable, and efficient manner so 
that it is able to support the dynamics of development; the mobility of people, goods, and 
services; the national distribution patterns; the regional development; and the 
improvement of international relations which further solidify the development of the 
Republic of Indonesia.

In line with the development of the strategic environment, the national and 
provincial lives, and the dynamics of the districts, a master plan of local transport is 
necessary to provide guidelines for realizing regional transportation system which 
supports the national transportation system in effective, efficient, and reliable manners. 
Based on the above considerations and by taking into account the estimated changes in 
the patterns of activities, movements, land uses, and transport networks, an effective 
and efficient transportation master plan for Bantul Regency should be formulated.
The objectives of this study are: (1) to make Bantul transportation development plan that 
can support the achievements of regional developments; (2) to provide effective and 
efficient guidelines for the development of regional transportation.
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I. Pendahuluan

Transportasi merupakan urat nadi 

kehidupan berbangsa dan bernegara, 

mempunyai fungsi sebagai penggerak, 

pendorong dan penunjang pembangunan 

sebagaimana telah digariskan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP). Transportasi merupakan suatu 

sistem yang terdiri dari sarana, prasarana, 

yang didukung oleh tata laksana dan 

sumber daya manusia membentuk ja-

ringan prasarana dan jaringan pelayanan. 

Banyak elemen yang terkait dalam sistem 

transportasi baik sarana, prasarana 

maupun pergerakan, antara lain: kelaikan, 

sertifikasi, perambuan, kenavigasian, 

sumberdaya manusia, geografi, demo-

grafi, dan Iain-lain. Keberhasilan pem-

bangunan sangat ditentukan oleh peran 

sektor transportasi. Karenanya Sistem 

Transportasi Nasional (Sistranas) harus 

dibina agar mampu menghasilkan jasa 

transportasi yang handal, berkemampuan 

tinggi dan diselenggarakan secara 

terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan 

efisien dalam menunjang dan sekaligus 

menggerakkan dinamika pembangunan; 

mendukung mobilitas manusia, barang 

serta jasa; mendukung pola distribusi 

nasional serta mendukung pengem-

bangan wilayah dan peningkatan 

hubungan intemasional yang lebih me-

mantapkan perkembangan kehidupan 

berbangsa dan bernegara dalam rangka 

perwujudan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Dalam pembangunan transportasi, 

baik Pemerintah Pusat maupun Peme-

rintah Provinsi dan Pemerintah Kabu-

paten/Kota mempunyai peranan sesuai 

cakupan kewenangannya masing-masing, 

yaitu berkewajiban untuk menyusun 

rencana dan merumuskan kebijakan, 

mengendalikan dan mengawasi perwu-

judan transportasi. Salah satu kewajiban 

dimaksud adalah menetapkan jaringan 

prasarana transportasi dan jaringan 

pelayanan. Disamping itu juga berke-

wajiban untuk melaksanakan tugas 

pembangunan sarana dan prasarana 

transportasi yang tidak diusahakan 

dengan prioritas daerah-daerah yang 

kurang berkembang. Dengan terbatasnya 

anggaran pembangunan daerah menun-

tut perubahan pola pikir kearah peren-

canaan dan penetapan prioritas pemba-

ngunan dan pengembangan sarana-

prasarana transportasi secara efektif, 

sesuai kebutuhan yang berdasar realitas 

pola aktivitas, pola bangkitan-tarikan 

pergerakan, sebaran pergerakan serta 

keunggulan komparatif antar zona dalam 

suatu wilayah, yang terbentuk dalam 

suatu sistem transportasi dan tatanan 

transportasi yang sejalan dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Sebagaimana ditegaskan dalam RPJPN 

2005-2025 bahwa pembangunan trans-

portasi diarahkan untuk mendukung 

kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya 

serta lingkungan dan dikembangkan 

melalui pendekatan pengembangan 

wilayah agar tercapai keseimbangan dan 

pemerataan pembangunan antardaerah, 

serta membentuk struktur tata ruang 

dalam rangka mewujudkan sasaran 

pembangunan nasional. Oleh karenanya 

pembangunan transportasi dilaksanakan 
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tataran transportasi, yaitu : Tatranas 

(tatanan transportasi nasional), Tatrawil 

(tatanan transportasi wilayah) di wilayah 

provinsi, dan Tatralok (tatanan transpor-

tasi lokal) di wilayah kabupaten/kota. 

Sejalan dengan perkembangan ling-

kungan strategis dan kehidupan nasional 

dan provinsi serta dinamika wilayah 

kabupaten maka diperlukan penyusunan 

rencana induk sebagai perwujudan dari 

tataran transportasi lokal yang merupa-

kan salah satu pembinaan transportasi 

dalam menyediakan pedoman pemba-

ngunan transportasi wilayah guna mewu-

judkan Sistranas yang efektif dan efisien, 

handal dan berkemampuan tinggi. 

Berdasarkan perkembangan kondisi 

seperti di atas dengan memperhatikan 

perkiraan perubahan pola aktivitas, pola 

pergerakan serta peruntukan lahan dan 

dalam kerangka perwujudan jaringan 

transportasi yang efektif dan efisien perlu 

disusun rencana induk pengembangan 

transportasi di Kabupaten Bantul.

II. Kajian Pustaka

Metodologi pelaksanaan studi dimak-

sudkan sebagai pendekatan kronologis 

penyelesaian studi secara sistemik, 

hierarkis dan komprehensif, yang didasar-

kan dari hasil penjabaran pendekatan 

inovasi pola pikir, yang secara garis besar 

terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu : 

Tahap Persiapan, Tahap Pengumpulan 

Data,  Tahap Anal is is  dan Tahap 

Perumusan Program.

- Tahap Persiapan: ditujukan untuk 

menyelesaikan masalah administrasi 

dan menyiapkan kerangka pelaksa-

1956

dengan mengembangkan jaringan 

keterpaduan pelayanan dan prasarana 

secara antarmoda dan intramoda, dan 

menyelaraskan peraturan perundangan-

undangan yang terkait dengan penyeleng-

garaan transportasi. 

Peranan sektor transportasi amat 

penting dan menjadi stimulan bagi 

perkembangan dan pertumbuhan sektor 

lain seperti sektor jasa, perdagangan dan 

perindustrian, pertanian, dan pertam-

bangan. Keberhasilan pembangunan 

sangat dipengaruhi oleh peran sektor 

transportasi karena kinerja pembangunan 

memerlukan dukungan mobilitas pendu-

duk dan aksesibilitas wilayah. Selain itu 

transportasi harus mampu mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan, 

artinya penyelenggaraan transportasi 

harus mampu mendukung perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka 

Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) 

harus mampu menghasi lkan jasa 

transportasi yang berkemampuan tinggi 

dan diselenggarakan secara efisien dan 

efektif sehingga diharapkan dapat : (1) 

menggerakkan dinamika pembangunan; 

(2) mendukung mobilitas manusia dan 

barang serta jasa; (3) mendukung pola 

distribusi nasional serta mendukung 

pengembangan wilayah, peningkatan 

hubungan nasional dan internasional 

yang lebih memantapkan perkembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara 

dalam rangka perwujudan Wawasan 

Nusantara. 

Selanjutnya untuk mengimplemen-

tasikan Sistranas, dilaksanakan dalam tiga 
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b. Menentapkan metoda pemodelan dan 

analisis yang akan digunakan, hal ini 

penting untuk ditetapkan karena akan 

mempengaruhi kebutuhan data, pe-

nyediaan waktu analisis, dan kualitas 

hasil penelitian secara keseluruhan.

(2) Studi literatur yang berguna untuk :

a. Menelaah sejumlah metoda pelaksa-

naan studi sistem jaringan transportasi 

terpadu yang pernah dilakukan di 

beberapa lokasi kajian yang berbeda.

b. Memaksimalkan kemungkinan peng-

gunaan data dan model yang pernah 

dikembangkan di wilayah studi yang 

sejenis untuk memperkaya bahasan 

dan validasi dari model yang dikem-

bangkan dalam penelitian ini.

(3) Review peraturan terkait yang berman-

faat untuk :

a. Mendukung proses analisis dalam 

mempersiapkan kerangka konsep pe-

ngembangan transportasi di Kabu-

paten Bantul yang disesuaikan dan 

dipadukan dengan konsep yang ada di 

dalam RTRW, UU 22/2009, dan 

kebijakan pengembangan sistem 

transportasi lainnya.

b.  Mengetahui rencana tata ruang dalam 

skala Kabupaten (RTRW) sebagai 

masukan dalam analisis dan penyiapan 

alternatif sistem jaringan transportasi 

yang akan dianalisis lebih lanjut.

c. Menyusun sejumlah indikator penilai-

an kinerja sistem transportasi sebagai 

langkah untuk mengevaluasi kondisi 

eksisting dan permasalahannya.
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naan studi berupa persiapan survai, 

kajian literature, dan pengenalan awal 

wilayah studi. 

- Tahap Pengumpulan Data : ditujukan 

untuk memperoleh data sekunder 

maupun primer yang dibutuhkan 

dalam kegiatan analisis dan penyu-

sunan Tataran Transportasi Wilayah 

Kabupaten Bantul. 

- Tahap Analisis: ditujukan untuk 

memperoleh hasil analisis dasar yang 

dapat menampilkan hasil kondisi 

kinerja dan pelayanan jaringan 

transportasi wilayah. 

- Tahap Perumusan Program: ditujukan 

untuk membuat arah kebijakan dan 

rumusan program pengembangan 

transportasi pada tiap tahapan sebagai 

dokumen induk perhubungan. 

II.1. Tahap Persiapan

Di dalam tahap persiapan ini dilakukan 

beberapa kegiatan sebagai awal (inisia-

lisasi) dari seluruh rangkaian kegiatan 

yang direncanakan. Hasil tahap persiapan 

ini akan sangat mempengaruhi proses 

yang dilakukan dalam tahap-tahap 

selanjutnya.

Secara umum terdapat 3 (tiga) 

kegiatan utama di dalam tahap persiapan 

ini, yakni:

(1) Pemantapan metodologi, maksud dari 

kegiatan ini adalah:

a. Merencanakan secara lebih detail 

tahap-tahap pelaksanaan kegiatan 

berikutnya, untuk mengefisienkan 

penggunaan waktu dan sumber daya.
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- Pemilihan metoda survai

- Penyiapan formulir survai sesuai 

dengan metoda survai yang digunakan

- Penyiapan sumber daya survai dan 

penyusunan jadwal pelaksanaan 

survai

(2) Kebutuhan Data

Secara umum data yang dibutuhkan 

dalam penilaian kondisi kinerja dan 

pelayanan jaringan transportasi wilayah 

dalam rangka menyusun kebijakan 

pengembangan jaringan transportasi di 

Kabupaten Bantul adalah :

II.2. Pengumpulan Data

Pada tahap ini akan dilakukan pengu-

mpulan data, baik data dari sumber 

sekunder (instansi terkait) maupun data 

primer yang diperoleh dari survai di 

lapangan. Pada dasarnya pengumpulan 

data diusahakan semaksimal mungkin 

dari data sekunder, di mana pelaksanaan 

survai primer hanya dilakukan untuk 

melengkapi dan memperbarui data-data 

yang ada.

(1)  Persiapan Survai

Persiapan survai ini dilakukan untuk 

merencanakan secara detail pelaksanaan 

pengambilan data yang berkaitan dengan:

Rencana Pengembangan Transportasi di Kabupaten Bantul

Tabel. 2.1 Kebutuhan Data

NO JENIS DATA SUMBER DATA

1

 Sosio-ekonomi
 1.a Populasi dan Employment
 1.b ekonomi (PDRB, produksi, dll)
 1.c Fisik dan administrasi

- Statistik Indonesia (BPS)
- Wilayah dalam Angka (BPS)

2

 Jaringan jalan
2.a Kondisi fisik ruas jalan
2.b Lalulintas ruas jalan
2.c Hirarki jalan

- Bidang Bina Marga 
- Dinas PU
- IRMS
- Survai primer

3
Terminal (angkutan umum/barang):
 3.a Lokasi dan kondisi fisik
 3.b Operasional

- Dishub
- Statistik Perhubungan

4
 Pelabuhan 
 4.a Lokasi dan kondisi fisik
 4.b Operasional

- Dishub Prop. 
- Statistik Perhubungan

5
 Tata ruang eksisting:
 5.a Penggunaan ruang
 5.b Pola dan intensitas kegiatan

- RTRW
- Wilayah dalam angka (BPS)

6

Rencana tata ruang mendatang:
6.a Kawasan andalan 
6.b Core Business
6.c Hirarki kota dan fungsi

- RTRW 
- Wawancara

7
Usulan pengembangan sistem transportasi:
7.a Lokasi dan jenis usulan
7.b Konteks usulan

- Wawancara 
- Studi aterdahulu
- Dokumen perencanaan
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(3) Metoda Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 

dua cara yakni survai sekunder dan survai 

primer. Adapun metoda pelaksanaan 

survai tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a). Survai Sekunder

Survai sekunder dilakukan dengan 

mendatangi instansi terkait untuk 

meminta sejumlah dokumentasi data 

dari institusi pengelola sistem 

transportasi, perencana tata ruang, 

dan sejumlah instansi lain yang dapat 

menyediakan data yang berkaitan 

dengan pelaksanaan studi. Data 

sekunder ini khususnya berupa data 

kondisi eksisting sosio-ekonomi, 

penyediaan jaringan transportasi, 

penggunaan ruang di wilayah studi 

maupun rencana pengembangan 

transaportasi wilayah

b). Survai Primer

Survai primer dilakukan dengan 

pengamatan/penghitungan/wawanca

ra langsung, khususnya yang berkaitan 

dengan pemodelan dan unjuk kinerja/ 

operasi sistem transportasi dan 

rencana pengembangan tata ruang di 

masa datang. Data primer yang 

berkaitan dengan model transportasi 

umumnya diperoleh dari penga-

matan/pencacahan langsung di 

lapangan.

II.3. Tahap Analisis

(1) Analisis 

Analisis awal merupakan kegiatan 

untuk menginterpretasi sejumlah data 

yang diperoleh dari survey. Kegiatan ini 

dilakukan untuk:

(a) Melakukan verifikasi kualitas dan jenis    

data yang diperoleh; sebagai dasar 

untuk memodelkan sistem jaringan 

transportasi di Kabupaten Bantul.

(b) Mengidentifikasi sejumlah perma-

salahan yang ada di dalam sistem 

transportasi di Kabupaten Bantul, yang 

dituangkan dalam bentuk numerik, 

uraian, atau gambar.

(c) Membentuk basis data yang operatif 

untuk digunakan dalam proses 

pemodelan dan analisis sebagai dasar 

analisis lebih lanjut.

(d) Mendapatkan gambaran kondisi 

kinerja dan pelayanan jaringan 

transportasi Kabupaten Bantul.

(2) Prediksi Permintaan Transportasi

(3) Hubungan Antara Sistem Transportasi dan 

Tata Ruang

(4) Pendekatan Sistem Dalam Perencanaan 

Transportasi dan Tata Ruang

(5) Pola Kebijakan Sistem Transportasi dan 

Tata Ruang

(6) Pengembangan jaringan transportasi 

multimoda dan intermoda

II.4. Tahap Perumusan Program

(1) Strategi Implementasi

Kebijakan regulasi

Kebijakan kelembagaan

Kebijakan pembagian wewenang

(2). Penyusunan Dokumen Perencanaan
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Kec. Kasihan luas 3.238 Ha, Kec. Pajangan 

luas 3.325 Ha, Kec. Sedayu luas 3.436 Ha.

IV. Hasil dan Pembahasan

Perencanaan arah pengembangan 

transportasi wilayah kabupaten harus  

dilakukan dengan sistematis. Dasar-dasar 

pengembangan transportasi Kabupaten 

Bantul meliputi hal-hal sebagai berikut ini.

1. Pengembangan jaringan transportasi 

diarahkan untuk mendukung perkem-

bangan dan pengembangan wilayah 

Kabupaten Bantul.

2. Pengembangan jaringan transportasi 

diharapkan bisa menstimulasi kawa-

san kurang berkembang di Kabupaten 

Bantul.

3. Pengembangan jaringan transportasi 

harus mampu mengintegrasikan antar 

sub wilayah Kabupaten Bantul.

Pengembangan jaringan transportasi 

Kabupaten Bantul dibagi dalam tiga tahap 

meliputi :

?Jangka Pendek (2013-2019)

?Jangka Menengah (2020-2025)

?Jangka Panjang (2026-2030)

Masing-masing tahapan meliputi empat 

bidang pengembangan, yakni :

1. Pengembangan Jaringan Jalan

2. Pengembangan Angkutan Umum

3. Pengembangan Angkutan Barang

4. Pengembangan Jalan Rel

5. Pengembangan Transportasi Laut

6. Integrasi Angkutan

.

III. Gambaran Umum Wilayah Studi

Penyusunan Perencanaan Perhu-

bungan meliputi seluruh wilayah adminis-

trasi Kabupaten Bantul sebagai bagian 

tidak terpisahkan dari Provinsi D.I. 

Yogyakarta, dengan tetap memperhatikan 

hirearki kewenangan pembinaan trans-

portasi di Kabupaten Bantul.

Dilihat bentang alamnya secara makro, 

wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari 

daerah dataran yang terletak pada bagian 

tengah dan daerah perbukitan yang 

terletak pada bagian timur dan barat, 

serta kawasan pantai di sebelah selatan. 

Sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Gunungkidul, sebelah utara 

berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan 

Kabupaten Sleman, sebelah barat berba-

tasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan 

sebelah selatan berbatasan dengan 

Samudra Indonesia. 

Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 

daratan 50.685 Ha atau 506,85 km2 

terletak antara 110º12'34''-110º31'08'' 

Bujur Timur serta diantara 07º44'04''-

08º00'27'' Lintang Selatan, dibagi dalam 

17 (tujuh belas) kecamatan dan 75 (tujuh 

puluh lima) desa. Ke-17 Kecamatan 

tersebut adalah Kec. Srandakan luas 1.832 

Ha, Kec. Sanden luas 2.316 Ha,  Kec. 

Kretek luas 2.677 Ha, Kec. Pundong luas 

2.368 Ha, Kec. Bambanglipuro luas 2.270 

Ha, Kec. Pandak luas 2.430 Ha, Kec. Bantul 

luas 2.195 Ha, Kec. Jetis luas 2.447 Ha, Kec. 

Imogiri luas 5.449 Ha, Kec. Dlingo luas 

5.587 Ha, Kec. Pleret luas 2.297 Ha, Kec. 

Piyungan luas 3.254 Ha, Kec. Banguntapan 

luas 2.848 Ha, Kec. Sewon luas 2.716 Ha, 
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NO PROGRAM KEGIATAN

TAHAPAN PENGEMBANGAN

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020-
2025

2026-
2030

1 JARINGAN JALAN          

 A. Manajemen Lalulintas          

 A1) Manajemen Lalulintas di Pusat Kota :          

 a. Pengaturan parkir          

 b. Kebijakan jalan satu arah          

 c. Pengaturan Fasilitas Pejalan Kaki          

d. Pengaturan Kendaraan Tidak bermotor 
(KTB)

 A2) Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan          

 A3) Peningkatan Rambu dan Marka          

 A4) Pemasangan APILL  sesuai standar geometrik 
jalan : 
a. Simpang Sapu Angin
b. Simpang Ngangkruk

         

 A5) Manajemen Lalulintas Simpang          

 A6) Pengembangan ATCS di Perkotaan Bantul          

 B. Pengembangan Jalan          

B1) Pembangunan JORR 

B2) Pembangunan JJLS 

B3) Pengembangan akses ke JORR          

a. Peningkatan jalan sepanjang Gamping – 
Sewon – Pleret -Piyungan

b. Peningkatan jalan Gamping barat – 
Bantul Kota – Jetis - Piyungan

c. Peningkatan jalan dari ringroad Kasihan 
menuju Pajangan

B4) Pengembangan akses ke JJLS          

a. Peningkatan jalan Srandakan – 
Bambanglipuro - Pundong

B5) Pemantapan jalan kabupaten

B6) Pengembangan lampu penerangan jalan

B7) Pengembangan database jaringan jalan

B8) Pengembangan jalan akses ke lokasi wisata
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NO PROGRAM KEGIATAN

TAHAPAN PENGEMBANGAN

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020-
2025

2026-
2030

2 ANGKUTAN UMUM

Pembangunan Terminal Tipe B  di Srandakan

Pembangunan Terminal Induk pendukung JJLS 
Tipe A di Kecamatan Kretek

Pengembangan Terminal Tipe B di Imogiri

Pengembangan trayek angkudes 

Pengembangan trayek angkutan wisata

Pengembangan Terminal Tipe B Palbapang

3 ANGKUTAN BARANG

Pengembangan terminal peti kemas Argosari, 
Sedayu yang terintegrasi dengan setasiun barang 
di Sedayu

Pengembangan Terminal Angkutan Barang 
Piyungan

Pengembangan trayek angkutan barang

4 JALAN REL

Pengembangan Stasiun Sedayu sebagai stasiun 
penumpang

Pengembangan Stasiun Sedayu sebagai stasiun 
barang 

Pengembangan angkutan jalan rel poros Selatan-
utara (Parangtritis-Borobudur)

5 TRANSPORTASI LAUT

Pengembangan Pelabuhan ikan di Pantai Baru

Pengembangan TPI di Depok

Pengembangan Pelabuhan ikan di Samas

Pengembangan TPI di Kuwaru

Pengembangan TPI di Patehan

6 INTEGRASI ANGKUTAN

Integrasi trayek angkudes, perkotaan dan AKDP

Integrasi trayek angkudes dan kereta api


