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IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A.   Letak dan Luas 

Secara administrasi Taman Nasional Way Kambas terletak di Kabupaten 

Lampung Timur dengan daerah penyangga yang berbatasan dengan Kabupaten 

Tulang Bawang, Lampung Tengah dan Lampung Timur, 10 Kecamatan dan 37 

Desa.  Taman Nasional Way Kambas terletak di wilayah bagian timur Propinsi 

Lampung, antara 4˚37’--5˚16’ Lintang Selatan dan 105˚33’--105˚54’  Bujur Timur 

atau dengan UTM 9.420.000--9.490.000 dan 560.000--600.000 (Balai Taman 

Nasional Way Kambas, 2006). 

 

Wilayah Taman Nasional Way Kambas secara keseluruhan masuk ke dalam 

administrasi Kabupaten Lampung Timur dengan proporsi luas wilayah sekitar 

30% dari luas total Kabupaten tersebut.  Luas Taman Nasional Way Kambas 

adalah 130.000 ha.  Tata batas kawasan Taman Nasional Way Kambas telah 

dilakukan secara menyeluruh dengan jumlah total pal batas 514 buah  (Balai 

Taman Nasional Way Kambas, 2006). 

 

B.   Hidrologi 

Daerah aliran sungai Taman Nasional Way Kambas termasuk ke dalam sub DAS 

Kambas-Jepara.  Sungai-sungai yang terdapat di dalam kawasan dan sekitarnya 
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umumnya beraliran lambat, hal tersebut dimungkinkan dengan posisi dataran pada 

ketinggian kawasan antara 0--50 mdpl.  Berdasarkan aliran sungai, terdapat tiga 

kelompok aliran besar sungai yang semuanya bermuara di laut Jawa.  

1.  Daerah selatan kelompok sungai yang aliran airnya bergabung dengan Sungai 

Penet,  

2.  Daerah tengah kelompok sungai yang bergabung dengan Sungai Way Kanan 

dan Wako, 

3.  Daerah utara yaitu kelompok sungai yang alirannya bergabung dengan Sungai 

Pegadungan yang berada di sebelah utara.  

 

Sebagian besar kondisi sungai yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas  

merupakan aliran semi-permanen. Sedangkan, beberapa sungai yang memiliki 

aliran permanen yaitu Way Kanan, Wako, Way Penet dan Way Pegadungan. 

Selain itu, aliran sungai tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut laut  (Balai 

Taman Nasional Way Kambas, 2006). 

 

C.   Topografi 

Pada umumnya kondisi topografi Taman Nasional Way Kambas relatif datar dan 

sedikit  bergelombang di bagian timur dengan ketinggian 0--50 mdpl. Daerah 

yang mempunyai ketinggian 50 meter adalah sekitar wilayah resort pengelolaan 

taman nasional Susukan Baru dan Plang Hijau.  Bagian timur kawasan Taman 

Nasional Way Kambas merupakan daerah lembah yang terpotong oleh sungai-

sungai yang menyebabkan terbentuknya topografi bergelombang (Balai Taman 

Nasional Way Kambas, 2006). 
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D.   Tanah 

Sebagian besar jenis tanah yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas adalah 

podsolik, sedangkan jenis-jenis lainnya dijumpai dalam areal sempit, yaitu pada 

fisiografi aluvial dan marin.  Tanah jenis podsolik mempunyai kandungan liat 

yang tinggi (lebih dari 30%).  Tanah jenis ini mempunyai reaksi tanah masam, 

dengan kandungan Al yang tinggi, dan unsur hara rendah (Balai Taman Nasional 

Way Kambas, 2006). 

 

E.   Iklim 

Curah hujan di musim kemarau dari April--Mei dan Oktober--November sangat 

bervariasi, sedangkan di musim penghujan hanya sedikit variasinya. Selama mu-

sim kemarau, seluruh kawasan menerima curah hujan rata-rata sekitar 2.000 mm 

per tahun, yang berarti sedikit di bawah rata-rata curah hujan di kawasan pegu-

nungan Sumatera yang berkisar 4.500--5.000 mm per tahun.  Rata-rata curah 

hujan pada periode antara 1975--1984 adalah 2.496 mm per tahun.  Curah hujan 

maksimum adalah 3.448 m dan minimum adalah 1.548 mm pada tahun 1977.  

Rata-rata dalam satu periode, musim kemarau adalah 3 bulan, sedangkan musim 

penghujan adalah 8 bulan. Bulan Agustus dan September adalah musim kemarau 

terburuk.  Berdasarkan kalasifikasi Schmidt dan Ferguson, kawasan Taman 

Nasional Way Kambas dan sekitarnya termasuk dalam tipe iklim B dengan musim 

kemarau secara umum berlangsung selama dua bulan, dapat berlangsung sampai 

enam bulan (Balai Taman Nasional Way Kambas, 2006). 

 . 



27 

F.   Suhu dan Kelembaban  

Suhu dan kelembaban berbeda satu dengan yang lain, tergantung pada tipe 

vegetasi.  Terdapat sedikit variasi musim baik pada musim kemarau maupun 

musim penghujan pada daerah hutan primer, namun pada kawasan terbuka seperti 

alang-alang dan hutan sekunder terjadi variasi yang cukup tinggi. Demikian juga 

untuk variasi suhu hariannya, pada siang hari suhu relatif lebih tinggi dibanding-

kan di malam hari.  Suhu yang tinggi ini menyebabkan vegetasi alang-alang cepat 

berkurang kandungan airnya sehingga mudah sekali terbakar (Balai Taman 

Nasional Way Kambas, 2006). 

 

G.   Flora 

Kawasan Taman Nasional Way Kambas memiliki spektrum ekosistem yang besar, 

di dalamnya terdapat formasi-formasi hutan yang terdiri dari 5 tipe ekosistem 

utama yaitu hutan hujan dataran rendah, ekosistem rawa, hutan payau/mangrove, 

pantai dan ekosistem riparian.  Selain itu, dapat pula dijumpai suatu daerah 

dengan dominasi vegetasi alang-alang dan semak belukar (Balai Taman Nasional 

Way Kambas, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 


