
TRANSPORTASI 

Terlebih dahulu perkenalkan Terminal Bus dan Stasiun KAI yang menjadi ‘KEBANGGAAN’ 

Wong Mbanyumas. 

Terminal BULU PITU 

Terminal Bulupitu Purwokerto atau juga lebih dikenal Terminal Bus Purwokerto merupakan 

terminal type A yang terbesar di wilayah Jawa Tengah. Untuk keseluruhan area Terminal dan 

fasilitasnya, terminal ini menggunakan lahan seluas 10 Hektar. Lokasi ini merupakan lokasi 

baru (makanya kadang disebut terminal baru) dari yang sebelumnya berada di bundaran Jl. 

Gerilya – Jl. S. Parman – Jl. KH. Wahid Hasyim yang kini menjadi Taman Rekreasi Andhang 

Pangrenan (TRAP). 

 

 
Terminal Bus Bulupitu Purwokerto 

Sebagai terminal type A, Terminal Bulupitu beroperasi penuh selama 24 jam dan melayani 

Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) maupun Dalam Propinsi (AKDP). Hampir semua 

bus dari arah Sumatera – Jakarta – Bandung ke arah timur seperti Jogja – Surabaya dan 

lainnya (dan sebaliknya) yang menggunakan jalur selatan masuk dan beristirahat di Terminal 

Purwokerto. 

Mengenal Stasiun Purwokerto 

Stasiun Purwokerto (+75) merupakan stasiun besar yang dilewati dan menjadi tempat 

pemberhantian kereta-kereta ekonomi, bisnis, hingga eksekutif antar kota di Pulau Jawa. 

Stasiun kereta Purwokerto berada di Daerah Operasional (Daop) V Purwokerto. 
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Stasiun Purwokerto (Sumber gambar: http://kekunaan.blogspot.com) 

Dari segi fasilitas stasiun ini tergolong lengkap setara dengan stasiun-stasiun besar di 

kotalainnya. Muali dari ruang tunggu eksekutif, ruang tunggu umum yang cukup 

representatif, cafe, minimarket, wi-fi (hotspot), pangkalan taksi, pangkalan ojek, parkir 

mobil, mushola, toilet, parkir motor, penitipan inap kendaraan, security 24 jam, dsb. 

Kemudian dari segi kebersihan dan kerapihan stasiun Purwokerto cukup bersih dan rapih. 

Apabila anda tiba di Purwokerto malam hari tidak perlu bingung mencari penginapan 

disekitar Purwokerto, karena di depan Stasiun juga ada banyak hotel atau penginapan yang 

cukup murah, bersih, dan aman. 

Kemudian apabila anda dari stasiun ingin berkeliling Purwokerto namun tidak bawa 

kendaraan, tidak perlu khawatir karena ada banyak angkot, taksi, ojek, dsb yang siap 

mengantar anda berkeliling menikmati indahnya kota Purwokerto. 

Lokasi terminal Purwokerto ada di sebelah barat kota Purwokerto, dekat dengan Alun-alun, 

Museum Bank BRI (BRI Pertama di Indonesia), Kodim, dan Kantor Kabupaten.Untuk 

mencapai daerah ini bisa diakses dengan jalan kaki. 

Rute kereta api dan menuju stasiun ini antara lain: Yogyakarta, Bandung, Solo, Cirebon, 

Surabaya, Jakarta, Jember, Malang. 

 

  

http://purwokertobackpacker.blog.unsoed.ac.id/files/2013/06/DSCF0161.jpg


Rute perjalanan menuju KAMPUS 7 Baturaden. 

a. Rute dari Terminal Bulupitu – Kampus 7 (Karangmangu, Baturaden) : 

1. Trayek angkutan G2 – turun di depan Universitas Jenderal Soedirman (unsoed) 

kemudian dilanjutkan angkutan pedesaan jurusan Wisata Baturaden, turun di 

Kampus 7 Baturaden. 

2. Trayek angkutan H1 – turun di depan Universitas Jenderal Soedirman (unsoed) 

kemudian dilanjutkan angkutan pedesaan jurusan Baturaden, turun di Kampus 7 

Baturaden. 

- Tarif perjalanan angkutan G2/ H1 (warna orange) ~ Rp 8.000,- 

- Tarif perjalanan angkutan Wisata Baturaden (warna hijau) ~ Rp 5.000,- 

3. Alternatif lain dari terminal dapat menggunakan jasa taxsi/ ojek, dengan tarif ~ Rp 

30.000, - 70.000, *dianjurkan untuk nego harga. 

 

b. Rute dari Stasiun purwokerto – Kampus 7 (Karangmangu, Baturaden) : 

1. Trayek angkutan G1 – turun di depan Universitas Jenderal Soedirman (unsoed) 

kemudian dilanjutkan angkutan pedesaan jurusan Wisata Baturaden, turun di 

Kampus 7 Baturaden. 

- Tarif perjalanan angkutan G1 (warna orange) ~ Rp 8.000,- 

- Tarif perjalanan angkutan Wisata Baturaden (warna hijau) ~ Rp 5.000,- 

2. Alternatif lain dari stasiun purwokerto dapat menggunakan jasa taxsi/ ojek, dengan 

tarif ~ Rp 30.000, - 50.000, *dianjurkan untuk nego harga. 

 

c. Kendaraan Pribadi 

Perjalanan menuju Kampus 7  Baturaden dapat juga ditempuh menggunakan kendaraan 

pribadi, dengan alamat tujuan JL Raya Baturaden KM 12, Karangmangu Kecamatan 

Baturaden Kampus 7 Baturaden/ JKL. 

 

 

KOMUNIKASI/ KONTAK KAMI di ; 

 

 JKLSEMARANG 

 JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN 

 085602236906 (ADMIN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN) 


