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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

4.1  Profil Pulau Tangkil 

 

 

Objek wisata Pulau Tangkil merupakan salah satu objek wisata yang ada di 

Provinsi Lampung yang mengandung kekayaan alam yang dapat dinikmati oleh 

pengunjung berupa pantai, terumbu karang, mangrove dan hutan.  Pulau Tangkil 

adalah satu-satunya pulau di Kabupaten Pesawaran yang dikategorikan sebagai 

objek wisata, sedangkan pulau lainya masih dikategorikan sebagai potensi wisata.  

Pulau ini merupakan tempat yang tepat bagi pengunjung untuk berenang di laut 

dikarenakan air yang relatif dangkal.  Pulau Tangkil dapat ditempuh dengan 

menyeberang dari dermaga Desa Sukajaya dan Pantai Mutun MS Town 

menggunakan kapal yang tersedia, sedangkan jarak yang harus ditempuh ±6 km 

dengan waktu tempuh ±15 menit (Sari, 2012). 

 

4.1.1 Sejarah Singkat 

 

Pulau Tangkil merupakan milik dari Alm.  Maimunah Binti K.HM. Nawawi 

sesuai dengan keputusan bersama ahli waris Alm K.HM. Nawawi Bin J. Muhajin 

tertanggal 10 April 1968 dan menetapkan Ki Agoos Ismail (Ahli Waris 

Maimunah berdasarkan penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2006/PA JS dari Peradilan 

Agama Jakarta Selatan tanggal 16 Oktober 2006) sebagai pemilik yang sah atas 
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kebun Pulau Tangkil (Mahkamah Agung, 2011).  Pulau Tangkil mulai dikelola 

oleh Tangkil Resort Management pada bulan Agustus 2013 yang kemudian 

sedang dikembangkan menjadi sebuah objek wisata berbasis resort.  Objek wisata 

Pulau Tangkil dalam pengembangannya saat ini cukup signifikan, hal ini terlihat 

dengan fasilitas-fasilitas yang dihadirkan dan juga ditambahkan di Pulau Tangkil 

sebagai penunjang objek wisata, seperti dermaga, permainan air, gazebo, 

restaurant, mushola, toilet, papan nama dll (Pengelola Pulau Tangkil, 2015). 

 

4.1.2 Letak Administrasi, Luas dan Batas Wilayah 

 

Objek wisata Pulau Tangkil secara administratif berada di Desa Sukajaya 

Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi 

Lampung.  Luas wilayah Pulau Tangkil ±11 ha meliputi daratan, sebagian wilayah 

air terumbu karang dan mangrove yang tumbuh di sekitar pulau.  Batas wilayah 

Pulau Tangkil meliputi sebelah utara berbatasan dengan Pantai Mutun MS Town, 

sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, sebelah barat dengan Teluk 

Lampung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukajaya.  PERDA Kabupaten 

Pesawaran No 4  Tahun 2012  menyatakan Pulau Tangkil masuk dalam kawasan 

yang ditetapkan sebagai kawasan wisata di Kabupaten Pesawaran, sehingga tentu 

kawasan ini akan terus berkembang dari infrastruktur dan nilai ekonominya.  

 

4.1.3 Kondisi Geografis dan Orbitasi (Jarak) 

 

Secara astronomis Pulau Tangkil terletak antara -5.51392° LS dan 105.269482° 

BT.  Secara geografis Pulau Tangkil terletak di seberang Desa Sukajaya dan 

Pantai Mutun MS Town.  Jarak Pulau Tangkil dengan Kota Bandar Lampung 

sejauh ±45 km atau  ±45 menit perjalanan darat, sedangkan jarak dengan Bandara 
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Raden Intan II sejauh  ±90 km atau  ±1,5 jam perjalanan darat, dan jarak dengan 

Pelabuhan Bakauheni sejauh ±150 km atau ±2,5 jam perjalanan darat (Pengelola 

Pulau Tangkil, 2015). 

 

4.2 Keadaan Fisik  

 
 

Secara umum Pulau Tangkil memiliki iklim hujan tropis sebagaimana iklim 

Provinsi Lampung pada umumnya, curah hujan per tahun berkisar antara 2.264 

mm sampai dengan 2.868 mm dan hari hujan antara 90 sampai dengan 176 

hari/tahun.  Arus angin yang bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan 

rata-rata 70 km/hari atau 5,83 km/jam.  Temperatur udara berkisar antara 26 °C 

sampai dengan 29 °C dan suhu rata-ratanya adalah 28 °C.  Suhu di perairan Pulau 

Tangkil 28.00 - 31.50 °C untuk konsentrasi pH 7.96 – 8.22, sedangkan salinitas 

22.8 - 33.5 psu.  Kekeruhan yang terukur di perairan ini tercatat 1.61 – 3.37 NTU 

(PT. Taram, 2007). 

 

4.3 Potensi dan Daya Tarik 

 

 

4.3.1  Potensi Pantai dan Terumbu Karang 

 

Pantai di Pulau Tangkil tersusun atas 24% pasir dengan warna putih.  Arus dan 

gelombang laut yang tenang dengan angin laut ke arah timur sebesar ±3 knot (PT 

Taram, 2007).  Terumbu karang yang berada di perairan Pulau Tangkil 33% 

karangnya hidup sedangkan 30% mati dan sisanya rusak.  Terumbu karang yang 

berada di perairan ini diantaranya tersusun dari genus Acropora dan genus non- 

Acropora (Pengelola Pulau Tangkil, 2015). 
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4.3.2  Daya Tarik Permainan Pantai 

 

Permainan pantai yang dihadirkan di objek wsiata Pulau Tangkil berupa water 

sport seperti Banana Boat, Flying Fish, Parasailing, Donut Boat, Jet Ski, 

Snorkling.  Penambahan permainan pantai ini untuk meningkatkan daya tarik 

objek wisata guna menarik minat pengunjung.  Permainan pantai ini diadopsi dari 

permainan pantai yang berada di Tanjung Benoa Provinsi Bali (Pengelola Pulau 

Tangkil, 2015). 

 

4.3.3  Sarana dan Prasarana  

 

A. Restaurant 

 

Restaurant yang tersedia di Pulau Tangkil merupakan rumah makan yang 

menyediakan makanan berat maupun ringan.  Rumah makan ini disediakan bagi 

pengunjung agar dapat dengan mudah menikmati santapan tanpa harus membawa 

bekal dari rumah. 

B. Mushola 

 

Mushola yang tersedia di Pulau Tangkil adalah mushola yang tebuat dari papan 

dan bambu yang dapat digunakan untuk beribadah untuk pengunjung.  Mushola 

ini kondisinya masih baik dan terawat dengan kapasitas maksimal sebanyak 15 

orang.  Pengunjung beragama muslim dapat memanfaatkan fasilitas ini sebagai 

sarana ibadah ketika sedang berkunjung di Pulau Tangkil. 

C. Panggung 

 

Panggung atau gazebo utama merupakan sebuah sarana yang bentuknya 

menyerupai gazebo namun dengan ukuran yang lebih besar dengan kapasitas 

mecapai 75 orang.  Panggung ini dapat digunakan sebagai panggung hiburan atau 

dapat digunakan sebagai area perkumpulan jika pengunjung datang rombongan. 
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D. Toilet 

 

Toilet yang tersedia di Pulau Tangkil cukuplah besar dengan puluhan pintu toilet 

yang terpisah antara toilet laki-laki dan toilet perempuan yang juga dilengkapi 

dengan kamar ganti dan kamar bilas.  Toilet ini disediakan untuk menjaga 

kenyamanan pengunjung Objek Wisata Pulau Tangkil. 

E. Dermaga 

 

Dermaga Pulau Tangkil adalah akses utama untuk mendaratkan kapal yang 

ditumpangi pengunjung untuk menuju ke pulau ini, dengan kapasitas dapat 

melabuhkan kapal kecil maksimal 2 kapal.  Dermaga ini dibangun dengan 

susunan material beton dengan kuat sehingga diperkirakan akan bertahan lama. 

 

4.3.4  Akses Lokasi dan Transportasi 

 

Akses untuk menuju Objek Wisata Pulau Tangkil  melalui jalan kabupaten yang 

beraspal hitam dengan arah Padang Cermin dan kemudian memasuki wilayah 

Desa Sukajaya Lempasing atau Pantai Mutun MS Town.  Transportasi dapat 

menggunakan kendaraan pribadi atau umum dari Kota Bandar Lampung atau 

sekitarnya.  Pulau Tangkil dapat dituju dengan menggunakan kapal yang 

berada di dermaga Desa Sukajaya Lempasing atau kapal yang ada di Pantai 

Mutun MS Town.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


