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KONDISI UMUM 

LETAK DAN LUAS

Provinsi Lampung terletak pada 3o45'LS-6o45'LS dan 103o40'BT-
105o50'BT dengan batas-batas daerah sebagai berikut :

Ÿ Sebelah utara dengan Provinsi Sumatra Selatan, 
Ÿ Sebelah selatan dengan Selat Sunda, 
Ÿ Sebelah timur dengan Laut Jawa, 
Ÿ Sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Provinsi Lampung memiliki wilayah seluas 3.528.835 ha. Provinsi 
Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari 
kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif 
luas, dan menyimpan potensi kelautan.

Tabel .  Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No. Kabupaten/Kota Ibu kota 

1 Kabupaten Lampung Barat Kota Liwa 

2 Kabupaten Lampung Selatan Kalianda (kota) 

3 Kabupaten Lampung Tengah Gunung Sugih  

4 Kabupaten Lampung Timur Sukadana 

5 Kabupaten Lampung Utara Kotabumi 

6 Kabupaten Mesuji - 

7 Kabupaten Pesawaran Gedong Tataan 

8 Kabupaten Pringsewu Pringsewu 

9 Kabupaten Tanggamus Kota Agung 

10 Kabupaten Tulang Bawang Menggala 

11 Kabupaten Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah 

12 Kabupaten Way Kanan Blambangan Umpu 

13 Kota Bandar Lampung - 

14 Kota Metro - 

 



Gambar . Peta Administrasi Provinsi Lampung

KONDISI FISIK

A. Topografi 

Keadaan alam Lampung, di sebelah barat dan selatan, di sepanjang pantai 
merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit 
Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. 
Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa 
terus ke utara, merupakan perairan yang luas. Kawasan bagian barat Provinsi 
Lampung merupakan daerah pegunungan bukit barisan. Tercatat tiga buah 
gunung yang tingginya lebih dari 2000 m dari permukaan laut, yaitu Gunung 
Pesagi di Kabupaten Lampung Barat dengan ketinggian 2.239 m, Gunung 
Tanggamus dengan tinggi 2.102 m di Kabupaten Tanggamus, dan Gunung 

Tangkit Tebak dengan tinggi 2.115 m 
terletak di Lampung Utara. Provinsi 
Lampung memiliki lebih dari 150 pulau 
besar maupun pulau kecil yang 
berpotensi dikembangkan untuk 
m e n i n g k a t k a n  k e s e j a h t e r a a n  
masyarakat Lampung.

B. Iklim

Lampung yang terletak dibawah 
khatulistiwa 5 Lintang Selatan yang 



mempunyai iklim tropis humid dengan angin laut lembab yang bertiup dari 
Samudera Hindia mempunyai dua musim setiap tahunnya dan dengan 
kelembaban udara rata-rata berkisar 80 – 88 %.

Dua musim tersebut adalah pada bulan Nopember sampai Maret angin 
bertiup dari arah Barat dan Barat Laut. Pada bulan Juli sampai bulan Agustus 
angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara.

Suhu-suhu daerah Lampung pada daerah dataran dengan ketinggian sampai 
60 m rata-rata berkisar antara 26 – 28 C untuk suhu maksimum (yang jarang 
dialami adalah suhu 33⁰C) dan suhu minimum 22 C. Beberapa lokasi/daerah 

mempunyai iklim sejuk adalah : Kota Liwa, daerah perkebunan kopi dan 
sayuran Sekincau Lampung Barat, dengan suhu berkisar 15 – 22 C serta 
daerah Talang Padang dan Gisting terletak di kaki Gunung Tanggamus 
Kabupaten Tanggamus.

C.  Jenis Tanah

Jenis tanah di provinsi ini terdiri dari dari 13 jenis dan podsolik merah kuning 
(PMK) merupakan jenis dominan sekitar 1.522.336 ha kemudian latosol dan 
andosol.

Tabel . Jenis Tanah di Provinsi Lampung

No. Jenis Tanah Luas (Ha) 

1. Aluvial hidromorf 163.444 
2. Aluvial 52.386 
3. Assosiasi alluvial dan glei 

humus 
290.218 

4. Hidromorf kelabu 79.627 
5. Regosol 80.674 
6. Andosol 209.544 
7. Renzina 8.328 
8. Podsolik coklat 31.432 
9. Latesit air tanah 8.328 

10. Latosol 719.793 
11. Assosiasi latosol dan podsolik 

merah kuning 
97.438 

12. Podsolik merah kuning 1.522.336 
13. Kompleks podsolik merah 

kuning, latosol dan litosol 
67.054 

 



PENGGUNAAN LAHAN

Kawasan hutan di Provinsi Lampung masih 
daerah dominan, meskipun tingkat penurunan 
terus-menerus yang disebabkan oleh 
perambah hutan. Penggunaan kawasan hutan 
sebagai hutan lindung, cagar alam hutan, 
hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan 
produksi yang dapat di konversi dan wilayah 
penggunaan lainnya. Di daerah Lampung 

Barat juga terdapat Taman Nasional Bukit Barisan dan timur tempat 
perlindungan satwa liar ada di Way Kambas Kabupaten Sukadana. Dari 
utara, penggunaan lahan dan pengembangan wilayah yang digunakan untuk 
perkebunaan Provinsi Lampung, pertanian dan transmigrasi lebih luas 
Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung 
Selatan. Selain itu, ada juga penggunaan lahan untuk perkebunan dan 
tegalan/ladang.

Tabel. Penggunaan Lahan di Provinsi Lampung

Gambar . Peta Penggunaan Lahan Provinsi Lampung

No. Kabupaten/Kota 
Sawah 

(Ha) 
Pekarangan 

(Ha) 

Ladang  
dan  sejenis 

(Ha) 

Lahan  
Tidur 
(Ha) 

Lainnya 
(Ha) 

Jumlah 

1. Lampung Barat 19.268 23.676 50.399 16.470 385.227 495.040 
2. Tanggamus 31.240 24.608 65.114 2.509 212190 335.661 
3. Lampung Selatan 44.132 5.703 84.878 536 65.508 200.701 
4. Lampung Timur 56.798 28.131 92.238 763 255.859 433.789 
5. Lampung Tengah 73.311 26.565 127.161 1.716 250.229 478.982 
6. Lampung Utara 16.323 33.525 108.925 1.837 112.044 272.563 
7. Way Kanan 17.885 24.337 110.493 21.083 218.410 392.163 
8. Tulang Bawang 169.085 38.028 145.404 38.028 388.517 777.084 
9.  Pesawaran  13.233 5.873  30.057  65  68.149   117.377 

10. Bandar Lampung 1.062 2.002 2.397 682 13.153 19.296 
11. Metro 2.562 1.468 312 9 1.828 6.179 

 



KEPENDUDUKAN DAN TENAGA 
KERJA

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi 
Lampung sebanyak 3.847.180 orang yang 
terdiri dari 2.426.265 orang laki-laki dan 
1.420.915 orang perempuan. Berdasarkan 
tingkat pendidikan, sebanyak 1.973.184 
orang tidak tamat atau lulus SD, 880.071 

orang lulus SMTP, 448.173 lulus SMTA Umum, 293.086 lulus SMTA 
Kejuruan, 108.215 lulus Diploma I/II/III/Akademi, dan 144.451 lulus 
universitas.

Tabel .Angkatan Kerja di Provinsi Lampung Menurut Pendidikan dan Jenis 
Kelamin Februari 2011

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Februari 2011 diolah Pusdatinaker

PEREKONOMIAN DAERAH

Perkembangan Ekonomi

Ekonomi Lampung pada triwulan II-2011 
tumbuh 7,30% (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan 
triwulan I-2011 sebesar 6,87% (y-o-y). Panen 
komoditas tanaman bahan makanan yang terjadi 
pada periode ini menjadikan sektor pertanian 
menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan 
ekonomi, yaitu mencapai 2,09% (y-o-y), 
selanjutnya diikuti sektor industri pengolahan 
sebesar 1,12% (y-o-y) dan sektor angkutan & 
komunikasi sebesar 1,01% (y-o-y) sejalan 
dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia 

Pendidikan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

Jumlah 2.426.265 1.420.915 3.847.180 
= SD 1.237.203 735.981 1.973.184 
SMTP 544.644 335.427 880.071 
SMTA Umum 302.759 145.414 448.173 
SMTA Kejuruan 205.582 87.504 293.086 
Diploma I/II/III/Akademi 55.159 53.056 108.215 
Universitas 80.918 63.533 144.451 

 



usaha yang meningkat.

Sementara itu di sisi permintaan, sumbangan terbesar pertumbuhan ekonomi 
berasal dari konsumsi swasta yang mencapai 2,92% (y-o-y) karena didorong 
oleh adanya masa liburan sekolah dan cuti bersama pada periode ini disertai 
kenaikan pendapatan masyarakat yang terindikasi dari kenaikan indeks 
penghasilan konsumen. Selanjutnya, sumbangan terbesar diikuti ekspor 
netto sebesar 2,47% (y-o-y) dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 
(PMTDB) sebesar 2,00% (y-o-y).

Inflasi

Inflasi Kota Bandar Lampung pada 
triwulan II-2011 mencapai 0,15% (q-t-
q) lebih rendah dari triwulan 
sebelumnya sebesar 1,11% (q-t-q). 
Sedangkan secara tahunan, inflasi 
menurun dari 10,99% (y-o-y) pada 
triwulan I-2011 menjadi 8,42% (y-o-
y). Namun inflasi tersebut masih lebih 
tinggi dibandingkan dengan inflasi 
nasional dan inflasi wilayah Sumatera 
masing-masing sebesar 5,54% (y-o-y) dan 5,67% (y-o-y). Penurunan 
tekanan inflasi pada periode ini disebabkan oleh supply yang memadai 
sehubungan dengan panen di daerah sentra produksi, didukung oleh 
membaiknya cuaca.
Berdasarkan kontribusinya terhadap inflasi tahunan, core inflation 
memberikan sumbangan terbesar, yaitu 4,06% (y-o-y) dengan kontribusi 
inflasi tertinggi berasal dari tarif rumah sakit, emas perhiasan, dan kontrak 
rumah. Komponen volatile foods menyumbang inflasi sebesar 2,67% (y-o-
y) dengan sumbangan inflasi terbesar berasal dari beras, ikan segar dan buah-
buahan. Sedangkan inflasi administered price menyumbang inflasi tahunan 
sebesar 1,69% (y-o-y) dengan komoditas yang dominan menyebabkan 
inflasi yaitu rokok, minyak tanah serta tarif SIM dan STNK.

Prospek Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Lampung pada 
triwulan III-2011 diproyeksikan 
berada pada kisaran 5.42%-6.42% (y-
o-y) dan cenderung mendekati batas 
atas. Namun diperkirakan sedikit 

melambat dibandingkan triwulan II-2011. Di sisi penawaran, pertumbuhan 



ekonomi didorong oleh peningkatan 
output di sektor industri pengolahan, 
sektor listrik, gas, dan air bersih, 
s e k t o r  P H R ,  s e r t a  s e k t o r  
pengangkutan dan komunikasi yang 
terakselerasi seiring adanya momen 
bulan Ramadhan dan hari raya Idul 
Fitri. Sedangkan di sisi permintaan, 
pengeluaran konsumsi rumah tangga 
yang mendominasi sektor konsumsi 
swasta diprediksi meningkat cukup 

signifikan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang ditopang oleh adanya 
kenaikan pendapatan konsumen (THR). Konsumsi pemerintah daerah juga 
mengalami trend peningkatan sejalan dengan realisasi proyek pembangunan 
daerah di semester II-2011. Kinerja investasi juga diprediksi terus membaik 
sejalan dengan trend permintaan domestik maupun luar negeri yang masih 
terjaga. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sedikit tertahan oleh kinerja 
ekspor yang diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu karena laju peningkatan output komoditas perkebunan 
utama mengalami perlambatan. Di sisi lain, adanya kebijakan dalam hal bea 
impor berdasarkan PMK No.80/PMK.011/2011 akan mendorong 
peningkatan impor bahan baku dan barang modal namun menurunkan impor 
barang konsumsi.

Inflasi pada triwulan III-2011 diperkirakan berada pada kisaran 7,40%±1% 
(y-o-y). Bila dibandingkan triwulan II-2011, inflasi pada akhir periode 
triwulan III-2011 mengalami penurunan pasca inflasi bulanan yang tinggi 
pada 2 periode awal triwulan. Tekanan harga volatile foods dan core inflation 
dominan dipengaruhi oleh perilaku ekspektasi adaptif dari pedagang saat 
bulan Puasa dan menjelang Idul Fitri. Sementara itu, kenaikan permintaan 
yang dipicu ekspektasi adaptif dari sisi konsumen diperkirakan mampu 
diimbangi oleh kondisi supply sebagian besar komoditas pangan yang 
diperkirakan masih stabil.

Kegiatan intermediasi perbankan di Provinsi Lampung pada triwulan III-
2011 diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan. Hal ini terkonfirmasi 
melalui hasil Survei Kredit Perbankan triwulan II-2011 yang menunjukkan 
bahwa Penghimpunan Dana (DPK) dan Kredit akan tumbuh sebesar 1%-
10% pada triwulan III-2011.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi perekonomian Lampung yang terus meningkat pada triwulan II-



2011 memberikan dampak positif terhadap 
ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Indikator 
kesejahteraan masyarakat pada tahun 2011 
menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 
2010. Meskipun jumlah penduduk yang bekerja 
menurun 2,45% karena turunnya jumlah 
penduduk usia kerja (usia 15 tahun keatas) 
sebesar 7,14%, namun tingkat pengangguran 

juga menurun sebesar 8,66%, dan persentase jumlah penduduk miskin 
menurun 12,24%. Selain itu, meningkatnya tingkat kesejahteraan 
masyarakat Lampung juga didorong oleh meningkatnya pendapatan 
sebagaimana tercermin dari indeks penghasilan dan peningkatan Nilai Tukar 
Petani (NTP) di Lampung. Pada triwulan laporan, surplus petani di Lampung 
tumbuh sebesar 3,75% (q-t-q), lebih tinggi dibandingkan surplus petani 
secara nasional yang hanya tumbuh 1,42% (q-t-q).

SARAN DAN PRASARANA

Letak geografis yang berada di ujung Pulau Sumatra telah menempatkan 
Provinsi Lampung pada posisi yang strategis, terutama sebagai pintu 
gerbang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Lampung berpotensi menjadi 
salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional ditunjang oleh sumber 
daya yang memadai dan prospek yang dimiliki Propinsi Lampung. Potensi 
yang strategis tersebut harus ditunjang dengan infrastruktur sarana dan 
prasarana daerah yang memadai. 

Tabel . Sarana dan Prasarana di Provinsi Lampung 

No 
Jenis  

Sarana dan 
Prasarana 

Keterangan 

1. Jalan Infrastruktur jalan dan jembatan Panjang ruas Jalan Nasional 
di Provinsi Lampung pada tahun 2004 (SK Menteri 
Kimpraswil No. 376/KPTS/M/2004) mencapai 1.004,16 km. 
Pada tahun 2005 panjang ruas Jalan Nasional mencapai 
1.136,11 Km dan Jalan Provinsi mencapai 2.369,97 Km (SK 
Mendagri No.55 Tahun 2000), sehingga panjang jalan secara 
keseluruhan mencapai 3.506,08 Km. Tingkat kemantapan 
pelayanan jalan untuk Jalan Nasional di Provinsi Lampung 
hingga akhir tahun 2005 berkisar 75,5% dan Jalan Provinsi 
60,75%. Pada tahun 2007 kondisi jalan mantap Provinsi 
menjadi 1.613,10 Km (68,76 %); dan jalan nasional sepanjang 
1.046,18 Km (84,87%) 

 



2. Bandara Bandar udara umum yang melayani angkutan penumpang 
umum adalah Bandara Radin Inten II yang terletak di Branti, 
Lampung Selatan, mampu melayani rute penerbangan 
dari/ke Jakarta dengan frekuensi rata-rata 4 kali/hari (8 
gerakan/hari). Jumlah penumpang pesawat udara pada tahun 
2005 mencapai 96.577 orang. Bandara Radin Inten II 
mempunyai kemampuan untuk melayani pesawat B-737 seri 
200 dan 300 atau sejenisnya, dengan klasifikasi Runway 
Instrumen Non Precision. 
Adapun Landasan Udara Khusus yang dimiliki swasta untuk 
melayani kepentingan perusahaan sendiri adalah : Air Strip 
PT. Sumber Indah Perkasa (Mesuji), Air Strip PT. Gunung 
Madu Plantation (Gunung Sugih), Air Strip PT. Nusantara 
Tropical Fruit (Sukadana), dan Air Strip PT. SAC (Blimbing) 

3. Pelabuhan Pada bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, 
terdapat infrastruktur Pelabuhan Bakauheni merupakan 
lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan 
simpul pada jaringan jalan dan jaringan jalur kereta api 
antarprovinsi. Pelabuhan Bakauheni sendiri masih dapat 
dikembangkan lebih lanjut karena saat ini fasilitas yang 
digunakan baru mencapai 25%. Operasi pelayanan angkutan 
penyeberangan Bakauheni-Merak berjalan 24 jam setiap hari 
dengan kemampuan rata-rata pelayaran kapal adalah 24 
trip/hari. 

4. Terminal Angkutan 
Darat 

Sebagai simpul transportasi, terminal berfungsi sebagai 
tempat untuk menaikan dan menurunkan penumpang serta 
perpindahan antar moda transportasi merupakan unsur 
penting dalam pelayanan pergerakan penumpang dan barang. 
Terdapat 4 (empat) terminal di Provinsi Banten Yaitu 
Terminal Pakupatan, Terminal Porisplawad, Terminal Labuan 
dan Terminal Merak. 

5. Listrik Penyediaan energi listrik di Provinsi Lampung dilakukan oleh 
dua unit organisasi PT PLN (Persero), yaitu: PT PLN (Persero) 
Wilayah Lampung dan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan 
Penyaluran Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Sektor 
Bandar Lampung. Daya pembangkit yang termasuk dalam 
sistem interkoneksi Sumatera Bagian Selatan mencapai 
1.584,6 MW. 
Beberapa pembangkit listrik yang berlokasi di Provinsi 
Lampung saat ini mampu mensuplai daya sebesar 186,73 
MW. Selain itu, sampai saat ini terdapat 1.356 desa yang telah 
mendapat pelayanan listrik dan 690 desa masih belum 
terlayani (33,72%). 

6. Telekomunikasi Jumlah fasilitas telekomunikasi yang ada saat ini adalah: 
Sambungan Telepon 26 STO; Telepon Selular 3 Operator 
(Telkomsel, Indosat, dan Neo-N) yang memiliki 144 BTS 
dengan 282.897 pelanggan; wartel 2.095 unit; Perusahaan 
Jasa telepon 43 perusahaan; ORARI 4.994 anggota; KRAP 
2.226 Anggota; RSNP 42 Anggota; serta IKR/G 2 
penyelenggara. 

 



PELUANG INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG

Pengolahan Pasca Panen Produk Singkong Untuk Tapioka dan Mocaf

Singkong (Manihot  
utilissima) disebut juga 
ubi kayu atau ketela 
p o h o n ,  m e r u p a k a n  
bahan baku berbagai 
produk industri seperti 
i n d u s t r i  m a k a n a n ,  
farmasi, tekstil dan lain-
lain. Sejak beberapa 
tahun terkahir, singkong 
mulai dilirik banyak 
kalangan,  termasuk 
pengusaha. Singkong yang dianggap sebagai makanan orang desa itu 
menjadi pilihan untuk bahan aneka kue dan alternatif pengganti terigu impor 
seperti tapioka. Terlebih lagi ketika muncul teknologi modified cassava flour 
(mocaf) yang dikembangkan beberapa tahun terakhir ini. 

Tingkat produksi singkong di Lampung terus meningkat dari tahun ke tahun, 
terutama di Kabupaten Lampung Timur. Produksi tepung tapioka di 
Kabupaten Lampung Timur juga meningkat, seiring dengan semakin 

banyaknya jumlah perusahaan 
pengolah singkong di daerah itu.

Berbeda dengan tepung tapioka 
y a n g  l e b i h  s e d e r h a n a  
pembuatannya, produksi tepung 
mocaf menggunakan fermentasi, 
sehingga aroma apek atau bau 
singkong nyaris tak ada lagi. 
Selain itu, tepung mocaf memiliki 
kekentalan dan elastisitas adonan 
yang tinggi sehingga dapat 
dijadikan bahan aneka makanan, 

kue (seperti brownies), hingga campuran pada produk mie. Kandungan 
karbohidratnya pun lebih tinggi. Oleh sebab itu, tepung MOCAF sebagai 
bahan alternatif pengganti terigu memiliki peluang yang cukup besar untuk 
dikembangkan pula di Lampung.



Gambar . Pengolahan Pasca Panen Produk Singkong Untuk Tapioka dan Mocaf

Pengolahan Pisang di Lampung 
Selatan

Produksi pisang di Kabupaten 
Lampung Selatan terus meningkat 
seiring dengan bertambahnya luas 
lahan budidaya di daerah tersebut 
sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 
2010 produksinya mencapai 247.382 
ton. Jenis pisang yang dibudidayakan 

antara lain pisang jantan, rajabulu, ambon, cavendis, kepok tandung dan 
pisang muli atau pisang lampung. Pusat budidaya pisang berada di 
Kecamatan Ketapang, Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Sidomulyo, Palas 
dan Bakauheni. 

Selain untuk memenuhi kebutuhan 
sejumlah pasar di Pulau Jawa termasuk 
Jakarta dan sekitarnya, produksi pisang 
diolah menjadi makanan yang lebih 
bernilai ekonomis seperti keripik, sale, 
pati buah pisang, serta tepung pisang 
yang dapat digunakan sebagai formula 
kue, substitusi terigu dan makanan bayi. 
Pengolahan pisang ini dilakukan melalui industri-industri kecil di daerah 
Lampung Selatan.



Gambar . Peta Peluang Investasi Pengolahan Pisang di Lampung Selatan di Provinsi 
Lampung

Pengolahan Produksi Rumput Laut di Kabupaten Lampung Selatan, 
Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Timur

Provinsi Lampung memiliki peluang 
ekonomi rumput laut yang besar, dengan 
perkiraan produksi sekitar satu juta ton 
rumput laut kering per tahun. Rumput laut 
(Eucheuma cottoni) di Lampung dapat 
dibudidayakan t idak hanya oleh 
pengusaha tetapi juga nelayan yang 
berada 

di kawasan pesisir Lampung.

Budidaya rumput laut di kawasan pesisir 
itu dapat menghasilkan devisa sekitar Rp 
13 triliun per tahun. Luas potensial laut 
di Lampung sekitar 50.000 Ha dengan 
produksi rumput laut  mencapai 
1.000.000 ton/tahun. Dengan demikian, 
devisa yang dihasilkan sekitar 1,5 miliar dolar atau Rp13 triliun per tahun. 
Industri pengolahan ini diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 
400.000 orang.



Gambar . Peta Peluang Investasi Pengolahan Produksi Rumput Laut di Kabupaten 
Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Timur Provinsi Lampung

Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Babatan (59 Km)

Dalam upaya memperlancar kegiatan perekonomian, Pemerintah Provinsi 
Lampung mencanangkan pembangunan jalan tol antara Bakauheni dengan 
Babatan sepanjang 59 kilometer. Jalan tol ini akan dibangun dari Pelabuhan 
Bakauheni sampai Desa Babatan, Kecamatan Katibung di Kabupaten 
Lampung Selatan. Pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk memperlancar 
transportasi dari Pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Pembangunan 
jalan tol tersebut akan didukung pembangunan terminal tipe A di Kecamatan 
Bakauheni, Terminal Batu Putu di Kecamatan Natar, serta Terminal 
Kalianda dan Bunut.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera dan 
memiliki peran penting dari sisi geografis sehingga harus mampu 
mempresentasikan Provinsi Lampung dan kabupaten sekitarnya. 
Pembangunan jalan tol akan berdampak besar bagi kelancaran lalu lintas 
barang, kendaraan dan manusia dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya.
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