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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA KELAWI 

DAN PANTAI MINANG RUA 

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Bakauheni 

Kecamatan Bakauheni merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Lampung Selatan. Terletak di paling ujung selatan dari Kabupaten 

Lampung Selatan, menjadikan Kecamatan Bakauheni sebagai gerbang utama 

dalam memasuki Provinsi Lampung. Pelabuhan Bakauheni yang melayani 

penyebrangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa terletak di Kecamatan ini 

tepatnya berada di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung 

Selatan. 

3.1.1 Kondisi Geografis 

Sejak pertama dibentuk, Kecamatan Bakauheni terdiri dari lima desa, 

yakni desa Bakauheni, Kelawi, Totoharjo, Semanak dan desa Hatta sebagai 

ibukota kecamatan. Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kecamatan 

Bakauheni merupakan daerah tropis.  

Secara geografis, kecamatan Bakauheni memiliki batas-batas sebagai 

berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Penengahan 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ketapang 

Dari lima desa di kecamatan Bakauheni, tiga diantaranya memiliki pantai 

yakni desa Bakauheni, Kelawi dan Totoharjo. Desa Bakauheni sendiri memiliki 

beberapa pulau kecil, namun sampai saat ini belum berpenghuni dan hanya 

sebatas digunakan sebagai lahan perkebunan. Berikut adalah peta administrasi 

pembagian wilayah dari Kecamatan Bakauheni: 
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Sumber : BAPPEDA Provinsi Lampung 

GAMBAR 3.1 PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BAKAUHENI 

3.1.2 Kondisi Topografis 

Kecamatan Bakauheni memiliki garis pantai sepanjang ± 30 km dengan 

luas daratan 57,13 km2 atau 5713 Ha. Ketinggian rata-rata di wilayah kecamatan 

Bakauheni adalah 134 mdpl (diukur dari pusat desa dengan GPS (Global 

Positioning System).  

3.1.3 Kondisi Sosial 

Penduduk yang berdomisili di Kecamatan Bakauheni, secara garis besar 

dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk asli Lampung dan 

penduduk pendatang. Mayoritas penduduk di Kecamatan Bakauheni adalah 

penduduk pendatang. Sebagian kecil penduduk asli Lampung menyebar di tiga 

desa dalam jumlah yang relatif kecil yaitu di Desa Bakauheni, Kelawi dan Hatta. 

Sementara penduduk pendatang sebagai mayoritas, sebagian besar 

berasal dari Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan 

Yogyakarta). Selain itu ada juga yang berasal dari Bali, Sulawesi (Bugis), dan 
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juga dari provinsi lain di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Barat (Minang), 

Sumatera Utara (Batak), Sumatera Selatan (Semendo), dan lain-lain. 

TABEL III.1 TABEL LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN 

PENDUDUK (jiwa/km2) MENURUT DESA DI KECAMATAN BAKAUHENI, 2017 

No Desa 
Luas Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk 

(jiwa/Km
2
) Km

2
 % Jumlah % 

1 Totoharjo 7 12.43 1977 8.28 278.46 

2 Kelawi 10 16.70 3727 15.61 390.68 

3 Bakauheni 25 44.18 13574 56.85 537.79 

4 Hata 10 17.77 3462 14.50 341.05 

5 Semanak 5 8.93 1135 4.75 222.60 

Jumlah 57 100.00 23875 100.00 417.91 
Sumber : Kecamatan Bakauheni Dalam Angka 2018 

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bakauheni berjumlah 23.875 

jiwa. Menurut data BPS Kabupaten Lampung Selatan pada Kecamatan Bakauheni 

Dalam Angka 2018, desa yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi terdapat 

pada Desa Bakauheni sebanyak 13.574 jiwa. Sedangkan desa yang memiliki 

jumlah penduduk paling rendah terdapat pada Desa Semanak sebanyak 1.135 

jiwa.  

3.2 Gambaran Umum Desa Kelawi 

Desa Kelawi adalah satu dari lima desa yang ada di Kecamatan 

Bakauheni. Desa kelawi merupakan salah satu desa yang memiliki pantai di 

Kecamatan Bakauheni. Terletak pada sisi barat dari Kecamatan Bakauheni, 

membuat Desa Kelawi berbatasan langsung dengan Selat Sunda. 

3.2.1 Kondisi Geografis 

Secara geografis, Desa Kelawi memiliki luas wilayah sebesar 10 Km
2
. 

Desa Kelawi memiliki batas-batas wilayah berupa: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hata dan Desa Totoharjo 

b. Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Selat Sunda 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bakauheni 
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Sumber : BAPPEDA Provinsi Lampung 

GAMBAR 3.2 PETA ADMINISTRASI DESA KELAWI 

3.2.2 Kondisi Sosial 

Menurut data BPS Kabupaten Lampung Selatan pada Kecamatan 

Bakauheni Dalam Angka 2018, Desa Kelawi memiliki jumlah penduduk sebanyak 

3.727 jiwa. Jumlah ini menunjukkan Desa Kelawi memiliki jumlah penduduk 

tertinggi ke tiga dari lima desa yang ada di Kecamatan Bakauheni. 

 
Sumber : Kecamatan Bakauheni Dalam Angka 2018 

GAMBAR 3.3 JUMLAH PENDUDUK BERDASAR JENIS KELAMIN 

Jika dilihat dari struktur jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya, 

jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk 

Jumlah Penduduk Desa Kelawi Berdasarkan Jenis 
Kelamin 

Perempuan

Laki-Laki

48% 

52% 
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perempuan yaitu sebesar 1922 jiwa atau setara 52% dari total jumlah penduduk 

Desa Kelawi. Sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 1805 jiwa 

atau sekitar 48%. Hal ini sesuai data dari BPS Kabupaten Lampung Selatan dalam 

Dokumen Kecamatan Bakauheni Dalam Angka 2018. 

3.3 Gambaran Umum Objek Wisata Pantai Minang Rua 

Pantai Minang Rua merupakan salah satu pantai yang terletak di 

Kecamatan Bakauheni. Letaknya yang tidak jauh sekitar dua kilometer dari 

Pelabuhan Bakauheni menjadikan lokasi pantai ini cukup strategis. Jika dari 

Pelabuhan Bakauheni, pantai ini berada di sebelah kiri Jalan Lintas Sumatera. 

Untuk mencapai pantai ini diperlukan waktu sekitar 10 menit jika dihitung dari 

Jalan Lintas Sumatera ke arah pantai atau sekitar tiga kilometer dari Jalan Lintas 

Sumatera. Jika dihitung dari ibukota provinsi yaitu Kota Bandar Lampung, jarak 

yang perlu ditempuh untuk sampai ke Pantai Minang Rua adalah sejauh 93 

kilometer atau setara dengan 1 jam 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan 

bermotor. Di Kecamatan Bakauheni sendiri terdapat dua pantai yaitu Pantai 

Karang Indah dan Pantai Minang Rua itu sendiri. Di Desa Kelawi hanya ada satu 

pantai yaitu Pantai Minang Rua yang terletak di Dusun Minang Rua. memasuki 

Desa Kelawi ada beberapa objek wisata lainnya seperti wisata agro perkebunan 

alpukat, bukit pematang malang dan batu alif. 

3.3.1  Daya Tarik Pantai Minang Rua 

Pantai Minang Rua merupakan pantai dengan ombak yang tenang dan 

tidak begitu besar serta airnya yang jernih sehingga aman untuk dilakukan 

kegiatan bermain di air. Pantai Minang Rua juga memiliki bentangan pasir halus 

yang nyaman bagi wisatawan.  



52 

 
 

 
(a) (b) 

Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2020 

GAMBAR 3.4 PANTAI MINANG RUA 

Daya tarik lain selain keindahan pantainya adalah pantai ini memiliki 

bebatuan cadas di beberapa sudutnya. Bebatuan cadas yang ada berupa tebing 

yang menghadap ke laut. Bebatuan tersebut sering dijadikan sebagai lokasi 

berfoto oleh wisatawan yang sedang berkunjung ke Pantai Minang Rua. Tidak 

hanya itu, terdapat juga goa yang jarang ditemui di daerah pesisir Lampung. 

Selain goa juga terdapat tempat yang mirip seperti green canyon versi lokal 

karena airnya yang berwarna hijau jernih serta terdapat bebatuan dan akar-akar 

pohon yang menjuntai. 

 
(A) (B) 

Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2020 

GAMBAR 3.5 (A) GREEN CANYON MINANG RUA, (B) GOA MINANG RUA 

Di Pantai Minang Rua juga terdapat penangkaran anak penyu yang telah 

dikelola oleh POKDARWIS setempat. Pada waktu tertentu, induk penyu tersebut 

datang ke Pantai Minang Rua untuk bertelur dan telur-telur yang ditinggalkan 

tersebut yang nantinya akan dikelola oleh POKDARWIS sebagai bentuk 

konservasi mulai dari penetasan hingga pelepasan anak penyu tersebut. Dalam 

jangka waktu setelah telur penyu tersebut menetas, ketika tukik sidah siap untuk 
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dilepaskan ke laut akan diadakan pelepasan anak penyu ke Pantai Minang Rua 

oleh POKDARWIS. 

 
Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2020 

GAMBAR 3.6 TUKIK DI PANTAI MINANG RUA 

Selain penangkaran penyu, di Pantai Minang Rua juga terdapat diving 

spot dimana wisatawan dapat menjumpai ikan nemo di habitatnya secara 

langsung. Kegiatan menyelam ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata alami 

yang ditawarkan oleh Pantai Minang Rua kepada wisatawan yang ingin 

merasakan sensasi menyelam di perairan Pantai Minang Rua sembari menikmati 

keindahan bawah lautnya. 

 
Sumber : tribunlampung.co.id 

GAMBAR 3.7 KEGIATAN MENYELAM DI PANTAI MINANG RUA 

Di Pantai Minang Rua juga menyediakan penyewaan perahu kano untuk 

menunjang kegiatan wisatawan yang ingin bermain di air. Ada juga selfie spot 

pada ikon Pantai Minang Rua yang disediakan bagi wiatawan yang berkunjung ke 

Pantai Minang Rua. 
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Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2020 

GAMBAR 3.8 IKON PANTAI MINANG RUA 

Selain daya tarik berupa keindahan alam yang ada di Pantai Minang Rua, 

ada satu daya tarik berupa festival Minang Rua yang rutin diadakan oleh 

POKDARWIS setempat. Festival tersebut dapat berupa festival musik, festival 

seni maupun festival lainnya. Tujuan diadakannya festival tersebut adalah untuk 

menarik minat wisatawan supaya mau berkunjung ke Pantai Minang Rua. 

beberapa festival yang pernah dilakukan yaitu festival tahun baru, festival 

peresmian taman baca, festival lomba desa, sahur bersama di pantai festival 

musik, festival kembang api beserta pelepasan lampion dan festival musik. 

Seluruh kegiatan festival tersebut dirangkai dan dilaksanakan oleh POKDARWIS 

Pantai Minang Rua. 

 

Sumber : instagram.com/pantai_minangrua 

GAMBAR 3.9 POSTER FESTIVAL PANTAI MINANG RUA 

Untuk biaya yang dikenakan bagi wisatawan Pantai Minang Rua adalah 

sebesar lima ribu rupiah untuk parkir kendaraan roda dua dan sepuluh ribu rupiah 

untuk kendaraan roda empat pada hari biasa. Pada hari libur dan hari besar, tarif 
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naik menjadi dua kali lipat yaitu sepuluh ribu rupiah untuk kendaraan roda dua 

dan dua puluh ribu rupiah untuk kendaraan roda empat. (Sutomo, 2018) 

3.3.2 Aksesibilitas Menuju Pantai Minang Rua 

Akses yang diperlukan untuk sampai ke lokasi wisata terbilang cukup 

mudah karena berada di dekat jalan arteri atau Jalan Lintas Sumatera. Untuk 

mencapai Pantai Minang Rua, wisatawan yang berasal dari Kota Bandar Lampung 

dapat melalui JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) gerbang Kota Baru ke arah 

Pelabuhan Bakauheni. Setelah sampai di gerbang tol Bakauheni, wisatawan dapat 

putar balik ke luar jalan lintas lalu tidak jauh dari jalan lintas dari sebelah kiri ada 

patung garuda hitam dekat pom. Disebelah pom bensin tersebut ada jalan menuju 

ke Pantai Minang Rua. Apabila wisatawan mengendarai kendaraan roda dua maka 

bisa melewati Jalan Lintas Sumatera ke arah Pelabuhan Bakauheni. Jika sudah 

mendekati pelabuhan, di sebelah kanan jalan ada patung garuda hitam lalu ada 

pom bensin. Ada jalan disebelah pom bensin dan ikuti saja jalannya sampai 

menuju ke Pantai Minang Rua.  

 
Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2020 

GAMBAR 3.10 KONDISI AKSES MENUJU PANTAI MINANG RUA 

Dari jalan lintas ke lokasi pantai, kondisi jalannya sudah cukup baik 

karena sudah terbuat dari aspal sepanjang jalan sampai ke Pantai Minang Rua. 

mengingat rute yang cukup mudah dijangkau, aksesibilitas menuju Pantai Minang 

Rua dapat dikatakan tinggi atau mudah dijangkau. 


