
 
 

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

4.1. Letak dan Luas  

 

 

Secara Geografis Pantai Sari Ringgung (PSR) terletak di posisi 05°33” LS dan 

105°15” BT. Pantai Sari Ringgung termasuk dalam wilayah administrasi Desa 

Sidodadi Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang berada di 

sebelah timur dan berbatasan langsung dengan Teluk Lampung. Kawasan hutan 

mangrove di Pantai Sari Ringgung berada dalam wilayah wisata pantai unggulan 

di Kecamatan Padang Cermin. Secara administrasi, PSR yang berada dalam 

wilayah Desa Sidoadi memiliki luas ±1.400 ha dengan batas wilayah sebagai 

berikut: 

1) Bagian  utara berbatasan dengan Desa Hanura. 

2) Bagian selatan berbatasan dengan Desa Gebang. 

3) Bagian timur berbatasan dengan Teluk Lampung. 

4) Bagian barat berbatasan dengan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman 

Register 19 Gunung Betung.  

 

4.2. Tata Guna Lahan 

 

Pantai Sari Ringgung terletak di sebelah timur Desa Sidodadi merupakan kawasan 

wisata pantai. Saat ini memiliki hutan mangrove seluas 22 ha yang tersebar
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di berbagai lokasi mengelilingi Bukit Lahu. Luasan tersebut merupakan sebagian 

dari 42,17 ha total luas hutan mangrove yang tersebar di sepanjang garis pantai di 

Desa Sidodadi. Desa Sidodadi memiliki panjang garis pantai sepanjang 7,5 km, 

yang sepanjang 1,4 km digunakan sebagai kawasan wisata dan dermaga kapal di 

PSR. Tahun 2004, hutan mangrove di Desa Sidodadi masih dalam kondisi baik 

dan terjaga dengan total luas hutan mangrove diperkirakan 75 ha. Seiring 

berjalannya waktu, kondisi dan luasan hutan mangrove semakin berkurang karena 

pembangunan tambak, pemanfaatan yang berlebihan oleh masyarakat, serta 

penimbunan lahan sepanjang garis pantai di PSR sebagai lokasi wisata yang tidak 

mempertimbangkan kondisi ekologis hutan mangrove. 

 

Gambar 3. Tata Guna Lahan di Pantai Sari Ringgung, Kabupaten Pesawaran  

(Nugraha, 2014). 

 

 

Lahan di Desa Sidodadi yang digunakan sebagai wisata di PSR yaitu seluas 34 ha, 

sedangkan dua tambak besar di sebelah utara dan selatan PSR masing-masing 

luasnya 20 ha. Bukit sekitar PSR cenderung tidak dimanfaatkan, dan hanya 
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sebagian kecil yang ditanami tanaman coklat dan pisang dan sisanya merupakan 

lahan kosong. 

 

4.3. Hutan Mangrove  

 

 

Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran memiliki  

potensi sumberdaya hutan mangrove yang meliputi 22 jenis mangrove mayor, 4 

jenis mangrove minor, dan 8 jenis mangrove asosiasi (Muklisi, Hendrarto, dan 

Purnaweni, 2013). Menurut Rahmayanti (2009) dari 27,28 ha total luas hutan 

mangrove di Desa Sidodadi terdiri atas 3,69 ha mangrove dalam kondisi baik dan 

sisanya 21,48 ha terancam rusak, dan 2,21 ha dalam kondisi rusak.  

 

Berdasarkan citra satelit, secara umum kawasan Pantai Sari Ringgung masih 

banyak tertutupi oleh vegetasi mangrove (Nugraha, 2014). Tutupan tajuk hutan 

mangrove dapat dilihat dari arah laut dengan struktur vegetasi didominasi oleh 

jenis Rhizophora apiculata. Kawasan hutan mangrove di PSR memiliki jenis 

tanah Dysropepts, Eutropepts, dan Trapodult. Kondisi lahan di kawasan ini terdiri 

dari tanah berpasir, tanah berbatu, pasir, lumpur, lumpur berpasir, dan lumpur 

berpasir tergenang.  

  

4.4. Vegetasi dan Satwa  

 

 

Mangrove yang terdapat di PSR memiliki luas 22,14 ha dari total 42,17 ha luas 

hutan mangrove di Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran. Secara umum jenis tumbuhan mangrove di PSR terdiri dari api-api 

(Avicennia alba), api-api putih (Avicennia marina), Burus (Bruguiera 

cylindrical), tengar (Ceriops tagal), buta-buta (Exoecaria agallocha), waru laut 
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(Hibiscus tilaceus), teruntum merah (Lumitzera littorea), bakau minyak 

(Rhizophora apiculata), bakau kurap (Rhizophora mucronata), bakau pasir 

(Rhizophora stylosa), bakung-bakung (Scaevola taccada), pedada (Soneratia 

alba), ketapang (Terminalia catapa), waru pantai (Thespia populnea), dan niri 

(Xylocarpus granatum).  

 

Satwa liar yang ditemukan di kawsan PSR berupa burung, sedangkan yang 

lainnya terdiri dari jenis reptil dan mamalia. Jenis-jenis satwa tersebut terdiri dari 

raja udang biru (Alcedo coerulescens), raja udang erasia (Alcedo atthis), raja 

udang meninting (Alcedo meninting), itik alis putih (Anas querquedula), walet 

linchi (Collocallia linchi), tekukur (Streptopelia chinensis), elang hitam 

(Ictinaetus malayensis), elang bondol (Haliartus Indus), kutilang (Pycnonotus 

aurygaster), prenjak jawa (Prinia familiaris), alap-alap sapi (Falco mulucensis), 

walet sarang hitam (Collocalia maxima), celepuk asia (Otus sunia), bondol peking 

(Lonchura punctulata), tupai (Tupaia javanica), dan biawak (Varanus 

albigularis). 

   

4.5. Aksesibilitas 

 

Kawasan hutan mangrove di PSR Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin 

dapat diakses melalui jalur utama Padang Cermin yaitu Jalan Raya Way Ratai 20 

km dari kota Bandarlampung. Hutan mangrove berada pada 500 m dari Gerbang 

Utama PSR. Selain itu, terdapat jalur berupa jalan setapak untuk memasuki 

kawasan hutan mangrove yang mengarah ke bagian sisi hutan mangrove dan 

pantai di balik Bukit Lahu. 
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4.6. Iklim 

 

Data iklim di Pantai Sari Ringgung diperoleh dari dari Badan Meteorologi dan 

Geofisika (BMG), Stasiun Bunut No. 233 A Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran. Data diambil pada kisaran waktu 2009-2013. Data yang 

dikumpulkan meliputi suhu dan curah hujan. Suhu terendah berada pada kisaran 

17°C - 22°C sedangkan suhu tertinggi berada pada kisaran 27°C - 32°C. Curah 

hujan di PSR disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel  2. Data  curah  hujan  tahun  2009 – 2013  di  Desa Sidodadi Kecamatan    

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 

 

Bulan 
Tahun 

Jumlah Rataan 
2009 2010 2011 2012 2013 

Januari 537,7 257,0 50,0 261,0 364,0 1,469,7 293,9 

Febuari 238,1 310,0 267,0 255,0 146,0 1,211,1 243,2 

Maret 258,0 108,0 224,0 102,0 177,5 869,5 173,9 

April 117,8 10,0 126,0 82,0 207,0 542,8 108,6 

Mei 174,0 87,0 118,0 117,0 81,0 577,5 115,5 

Juni 107,0 243,0 78,0 67,0 146,0 641,0 128,2 

Juli 18,0 38,0 105,0 34,0 394,0 589,0 117,8 

Agustus 32,0 43,0 - - 133,0 208,0 41,6 

September 61,0 129,0 - 12,0 106,0 308,0 61,6 

Oktober 54,0 131,0 151,0 117,0 147,0 650,0 130,0 

November 139,0 68,0 180,0 275,0 205,0 867,0 173,4 

Desember 220,0 132,0 185,0 263,0 385,0 1.185,5 237,1 

Total  1.965,6 1.556,0 1.484,0 1.135,0 2.491,0 9121,4 1.824,8 

 
Sumber: BMG Stasiun Bunut No. 233 A (2014). 

 

 

4.7. Topografi 

 

 

Topografi kawasan hutan mangrove di kawasan wisata PSR relatif datar dan 

daratan sekitarnya memiliki ketinggian hanya 1,5 m dpl. Hal tersebut 

menyebabkan kawasan ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada 
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kawasan hutan mangrove PSR terdapat Bukit Lahu yang memiliki kemiringan 

hingga 40% serta ketinggian bukit 125 m dpl dan 100 m dpl. 

 

4.8. Hidrologi 

 

 

Tapak Pantai Sari Ringgung tidak memiliki aliran sungai. Suplai air tawar bagi 

hutan mangrove hanya berasal dari aliran-aliran air yang berasal dari bukit-bukit 

sekitar PSR. Tapak di kaki bukit yang relatif datar dan rendah sebagian besar 

terkena atau dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tingginya laut saat pasang 

juga mempengaruhi kondisi air. Sumber air tawar di tapak sangat minim serta 

hanya terdapat sumber air tawar berupa sumur di kaki Bukit Lahu sebelah timur. 

 

4.9. Jumlah Pengunjung  

 

 

Jumlah pengunjung di kawasan Pantai Sari Ringgung (PSR) mengalami 

peingkatan setiap tahunnya. Hal tersebut seiring dengan adanya peningkatan 

sarana dan prasarana yang disediakan serta peningkatan promosi kepada 

masyarakat. Menurut pengelola jumlah kunjungan tahun 2013 di kawasan PSR 

mencapai ±18.250 orang dan tahun 2014 mencapai ±19.750 orang. Tingkat 

kenaikan jumlah pengunjung sebesar 8,2% per tahunnya.  


