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IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Luas

Kepulauan Krakatau terletak di Selat Sunda, yaitu antara Pulau Jawa dan Pulau

Sumatera. Luas daratannya sekitar 3.090 ha terdiri dari Pulau Sertung (1.060 ha),

Pulau Panjang (310 ha), Pulau Rakata (1.400 ha) dan Pulau Anak Krakatau (320

ha). Secara geografis Kepulauan Krakatau terletak pada koordinat 6o03’15”-

6o10’30” LS dan 105o21’15” – 105o27’45”BT.  Sedangkan secara administratif

pemerintahan, Kepulauan Krakatau termasuk ke dalam wilayah Desa Pulau Sebesi

Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.   Sejak tanggal 5 Juni 1990

pengelolaanya dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung

(BKSDA Lampung, 2006).

B. Iklim

Musim penghujan di kawasan Kepulauan Krakatau berlangsung selama bulan

Desember – April dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.260 mm. Suhu udara

relatif konstan, dimana suhu rata-rata tertinggi terjadi bulan Oktober (28,27oC)

dan suhu terendah terjadi pada bulan Juli dan November (26,9oC).  Berdasarkan

data iklim dari stasiun pengamat cuaca terdekat yaitu di Kalianda, maka tipe iklim

di daerah tersebut menurut klasifikasi iklim Schmith dan Ferguson (1952)
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termasuk daerah tipe iklim B dengan nilai Q = 29,4, namun menurut klasifikasi

iklim Koppen di daerah tersebut digolongkan ke dalam tipe A.  Berdasarkan data

stasiun pengamat Branti, musim kemarau berlangsung selama bulan Juli sampai

Oktober.  Pada bulan-bulan tersebut kelembaban udara mencapai 70% – 81%,

sedangkan kelembaban udara tertinggi diperoleh pada bulan Desember yaitu 85%

(data : Stasiun Pengamat Branti).

Cuaca buruk sering terjadi pada bulan-bulan Desember sampai Februari.  Pada

saat itu angin barat bertiup kencang disertai gelombang yang tinggi sehingga

sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan di laut. Angin barat membawa uap

air/hujan dari Samudera Hindia dan angin timur membawa udara kering dari

Australia, menimbulkan gelombang laut yang mampu mengikis pantai terutama

Pantai Pulau Sertung dan Pantai Anak Krakatau (BKSDA Lampung, 2006).

C. Topografi

Topografi Kepulauan Krakatau umumnya bergelombang, kecuali Pulau Anak

Krakatau yang topografinya senantiasa berubah karena aktivitas vulkanik yang

dapat menambah ketinggiannya 4 – 4,5 meter/tahun.  Demikian pula halnya

perkembangan keadaan konfigurasi Pulau Sertung, senantiasa mengalami

perubahan yang diakibatkan oleh abrasi. Dataran tertinggi terdapat di Pulau

Rakata  yaitu 813 meter dari permukaan laut , sedangkan laut yang terdalam

dengan kedalaman 250 meter  terdapat di antara Pulau Sertung dan Pulau Rakata

(BKSDA Lampung, 2006).
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D. Geologi

Sebagian besar kawasan daratan Pulau Rakata, Pulau Panjang dan Pulau Sertung

tertutup bahan hasil letusan gunung api pada tahun 1883.  Sedangkan Pulau Anak

Krakatau yang merupakan hasil dari perkembangan bumi (geologi) di bawah

permukaan laut bekas kaldera Gunung Krakatau, dilapisi lahar pyroclastics yang

dihasilkan dari aktivitas vulkaniknya.  Lapisan hasil aktivitas gunung api terutama

abu dan batu apung di kawasan Pulau Anak Krakatau ini diperkirakan mencapai

ketebalan sekitar 25 meter dan lapisan yang paling tebal terdapat di selatan Pulau

Sertung dan bagian barat Pulau Rakata mencapai ketebalan 100 meter (BKSDA

Lampung, 2006).

E. Pola Arus dan Pasang Surut

Arus yang terjadi adalah kombinasi arus pasang surut dan arus musim dengan

arah Barat Daya hampir sepanjang tahun kecuali bulan November berganti arah

menjadi Timur Laut.  Kecepatan arus berkisar antara 0,75 – 1,3 knot (April -

November).  Pada bulan Desember – Maret terjadi arus harian tunggal (Timur

Laut – Barat Daya) dengan kecapatan 1 knot.  Sedangkan kecapatan arus

kombinasi mencapai 2 - 3 knot.  Sifat pasang surut di perairan Selat Sunda adalah

sifat campuran yang condong keharian tunggal dengan selisih pasang dan surut

berkisar antar 0,8 – 1,4 knot (BKSDA Lampung, 2006).
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F. Pola Angin

Di kawasan Kepulauan Krakatau bulan November bertiup angin barat dengan

kecapatan 8 – 18 knot, bahkan pada bulan Februari kecepatan lebih dari 20 knot.

Pada musim angin tinggi gelombang mencapai 0,4 - 1 m dan pada bulan februari

mencapat 1,25 m (BKSDA Lampung, 2006).

G. Hidrografi

Kawasan Kepulauan Krakatau merupakan bagian dari paparan sunda. Dengan

demikian kawasan ini termasuk perairan dangkal (kurang dari 200 m).  Garis

kedalaman (isobaths) 200 m terletak + 10 km sebelah barat Pulau Sertung.

Perairan yang agak berbentuk palung dijumpai di pulau ini, terletak diantara Pulau

Krakatau Besar dan Pulau Anak Krakatau, dimana kedalaman palung tersebut

berkisar antara 118-123 m (BKSDA Lampung, 2006).

H. Jenis Tanah

Perkembangan pembentukan tanah di kepulauan Krakatau antar lain di Pulau

Sertung terdiri dari batuan tuff yang peka terhadap erosi dan cenderung

berkembang ke arah andosol, hal ini dapat disimpulkan bahwa pelapukan mekanis

lebih kuat daripada pelapukan biologi dan kimia.  Di Pulau Rakata terdapat tiga

perkembangan tanah yaitu: Andosol, Aluvial dan Regosol. Sedangkan pada Anak

Krakatau bagian tenggara dimana terdapat tegakan pohon cemara tanahnya

cenderung Regosol pasir pantai (BKSDA Lampung, 2006).
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I. Oceanografi

Kepulauan Krakatau terletak di perairan Selat Sunda yang menghubungkan massa

air Samudera Hindia dengan massa air Laut Cina Selatan.  Oleh sebab itu

pertukaran massa air selalu terjadi di selat ini walaupun dalam jumlah yang kecil.

Hal tersebut dimungkinkan karena pola arus di perairan Selat Sunda umumnya

menuju ke Samudera Hindia.  Pola Pergerakan masa air seperti ini juga

memberikan dampak bagi pelayaran kapal-kapal kecil yang akan menuju ke

kawasan Kepulauan Krakatau (BKSDA Lampung, 2006).


