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cosystem approach is very necessary for developing the existence of the 

Object and Attraction of Tourism (OAT) in a region, so it can still preserve E environments around the OAT. The problem was that the existence of OAT 

in Pajangan Sub-distric was just potentials that remained to be developed, thus not 

giving significant contribution for the covering regions. It was still exacerbated by other 

environmental problems around the OAT. Therefore, the aims of this study were to 

arrange an inventory of the distribution of OAT in Pajangan Sub-district, to find out its 

potentials for determining them as tourism development areas, and to determine the 

direction of development in each friendly-environmental tourism area with the 

ecosystem approach.

Method of the study was a survey method. Data collection was conducted by 

interview and exploring the existing literature. Data analysis was conducted by adopting 

a descriptive approach. The descriptive analysis was used to find out the management of 

tourism with the ecosystem approach, especially whether or not it was environmentally 

friendly. A result of the study indicates that the OATs were evenly distributed throughout 

the villages. From the descriptive analysis on the potentials of OAT in relation to the 

environmental problems, it can be said that the OAT was not friendly environment. 

One of the efforts carried out to develop the friendly-environment tourism in 

Pajangan Subdistrict are to establish an institution for managing and developing the 

friendly-environment tourism. Other effort was to prioritize the OAT of the Goa Selarong 

area, and Tourism Village of Krebet in relation to the existence of supporting OAT. The 

opening of special tourism paths connecting to tourism areas around Pajangan 

Subdistrict include Tourism Village of Kasongan and Bangunjiwa, “Petilasan” of Pallace 

in Ambarketawang, Tourism Village of Tembi, Art Market of Gabusan, and coastal 

tourism object of Pandansimo. Finally, it needs also to handle the environmental 

problems around the OAT, such as critical land, erosion, land degradation, forest 

damages, and land damages. 



I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kelelua-

saan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 

mengatur wilayahnya masing-masing. 

Kabupaten Bantul adalah satu dari lima 

kabupaten/kota yang berada di wilayah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kabupaten Bantul berusaha mensejahtera-

kan masyarakat, salah satunya dengan visi 

Bantul Projo Tamansari sejahtera demokratis 

dan agamis. 

Untuk mewujudkan visi tersebut 

tentunya perlu didukung dengan anggaran 

yang tidak sedikit. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di luar pajak adalah melalui pemberdayaan 

Usaha Kecil Menengah dan Pariwisata. 

Selama ini PAD Kabupaten Bantul yang 

diperoleh melalui pariwisata sangat 

bergantung kepada Objek Wisata Pantai 

Parangtritis di Kecamatan Kretek. Setelah 

terjadi gempa bumi 27 Mei 2006 dan isu 

tsunami pendapatan melalui Pantai 

Parangtritis selama tiga tahun berikutnya 

mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal 

ini terjadi karena ketakutan wisatawan 

domestik maupun manca negara akan 

bencana terutama tsunami.

Alternatif objek wisata bagi wisatawan 

yang akan berkunjung ke Kabupaten Bantul 

sangat diperlukan, terutama untuk menun-

jang Objek Wisata Parangtritis yang sudah 

dikenal lebih dahulu. Kecamatan Pajangan 

adalah satu dari tujuh belas kecamatan yang 

berada dalam wilayah Kabupaten Bantul. 

Kecamatan Pajangan mempunyai potensi 

untuk dikembang menjadi daerah tujuan 

wisata di Kabupaten Bantul. Potensi yang 

dimiliki untuk wisata terletak pada sejarah 

tiap objek wisata dan budaya masyarakatnya 

yang masih tradisional serta menjalankan 

tradisi turun temurun dari nenek moyangnya. 

Banyaknya upacara tradisional, makanan 

tradisional, dan kerajinan tradisional meru-

pakan beberapa potensi lain yang dimiliki.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

menginventarisasi potensi sumberdaya lahan 

untuk pengembangan pariwisata berdasar-

kan ekosistem budaya, mengetahui distribusi 

sumberdaya lahan untuk pengembangan 

pariwisata berdasarkan ekosistem budaya, 

dan mengetahui sebab-sebab kelambatan 

pengembangan pariwisata serta menentu-

kan strategi pengelolaan lingkungan dan 

arahan pengembangan pariwisata di Keca-

matan Pajangan Kabupaten Bantul.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekosistem 

Ekosistem menurut Undang-undang RI 

Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan 

Lingkungan Hidup adalah suatu tatanan 

unsur lingkungan hidup yang merupakan 

kesatuan utuh menyeluruh dan saling 

mempengaruhi dalam membentuk keseim-

bangan, stabilitas, dan produktivitas lingku-

ngan hidup. Geoekosistem merupakan kesa-

tuan keruangan yang dinamis, yang secara 

terus menerus menanggapi perubahan di 

sekitarnya (Hugget dalam Sunarto 2005). 

Sedang menurut Vink (1983) geoekologi atau 

ekologi bentang lahan ialah ilmu yang menye-

lidiki hubungan timbal balik antara biosfera 

dan antroposfera dengan permukaan bumi 
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atau komponen-komponen abiotik. 

Menurut Sunarto (2005), bentang 

lahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

bentanglahan secara umum dan khusus. 

Bentang lahan secara umum adalah:

1. gambar suatu kenampakan peman-

dangan alam di pedalaman;

2. suatu pemandangan alam yang tampak 

oleh mata ketika orang memandang;

3. bentuk-bentuk lahan pada suatu wilayah 

yang tampak sebagai suatu keseluruhan.

Sedangkan pengertian secara khusus 

adalah sebagai berikut:

1. Bentanglahan adalah permukaan lahan 

beserta habitat-habitatnya yang beraso-

siasi dilihat pada skala menengah seperti 

pada Tabel 2.1. 

2. bentanglahan merupakan daerah yang 

heterogen secara keruangan;

3. bentanglahan merupakan mosaik ling-

kungan.

B. Tipe Ekosistem

Tipe ekosistem didasarkan secara 

kelingkungan menurut tiga komponen 

lingkungan yaitu komponen fisik, komponen 

biotik, dan komponen budaya (Poniman 

dalam Noordiyanto, 2008).

1. Tipe ekosistem berdasarkan kepada 

aspek geo-fisik.

Berbagai unsur dari komponen fisik 

penentu tipe ekosistem adalah topografi, 

batuan, dan bentuklahan di lokasi 

tersebut. 

2. Tipe ekosistem berdasarkan aspek biotik.

Penyusunan tipe ekosistem biotik 

didasarkan pada jenis flora dan fauna 

dominan yang ada di daerah tersebut.

3. Tipe ekosistem berdasarkan kepada 

aspek sosial ekonomi

Penyusunan tipe ekosistem berdasarkan 

kepada aspek sosial ekonomi yang men-

dasarkan kepada eksistensi keberadaan 

manusia beserta aktivitasnya serta 

bentuk-bentuk adaptasi manusia terha-

dap lingkungannya.
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Tabel 1. Skala Terminologi Sistem Bentanglahan

Notes : these divisions follow Delcourt and Delcourt (1988)
The range of areas associated with these regional landscape units are meant 
as a rough and ready guide rather than promise limits

Sumber: Huggett dalam Sunarto (2005).



C. Pariwisata

Pariwisata (tourism) adalah perjalanan 

dari satu tempat ke tempat lain, bersifat 

sementara, dilakukan perorangan maupun 

kelompok sebagai usaha mencari keseim-

bangan atau keserasian dan kebahagiaan 

dengan lingkungan hidup dalam dimensi 

sosial, budaya, alam, dan ilmu (Spillane, 

1991). Sedangkan menurut Haryono dalam 

Sujali (1989) pariwisata merupakan kegiatan 

atau aktivitas manusia dan sebagai suatu 

pernyataan dari usaha-usaha manusia untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan 

hidupnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan 

Pajangan Kabupaten Bantul dengan unit 

pengamatan ODTW, dengan pertimbangan 

pertama, Kecamatan Pajangan mempunyai 

cukup banyak potensi untuk pariwisata; 

kedua, objek wisata menarik karena keunik-

an dan kekhasan objek di dalamnya; ketiga, 

perlunya starategi pengelolaan lingkungan 

dan arahan pengembangan untuk menganti-

sipasi dampak negatif perkembangan 

kegiatan pariwisata; dan keempat, adanya 

kebijakan Pemda untuk pengembangan 

pariwisata di daerah penelitian.

Untuk memecahkan masalah dalam 

penelitian ini digunakan metode survei. 

Singarimbun (1989), mengemukakan pene-

litian survei adalah penelitian yang dilakukan 

dengan mengambil sampel dari suatu 

populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul data. Umumnya 

pengertian survei dibatasi pada pengertian 

survei sampel, informasi dikumpulkan dari 

sebagian populasi untuk mewakili seluruh 

populasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah pelaku wisata. Penelitian ini 

menggunakan dua jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer dapat 

diperoleh dari responden (sampel) menggu-

nakan daftar pertanyaan (kuesioner) dan 

wawancara langsung. Wawancara mendalam 

(indepth interview) dilakukan terhadap orang 

kunci (key person), di antaranya pengelola 

objek wisata dan tokoh masyarakat untuk 

menambah informasi yang dibutuhkan 

terutama tentang aspek historis keberadaan 

objek wisata. Data sekunder diperoleh dari 

instansi yang berwenang dan literatur.

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder dan data primer dengan pende-

katan ekosistem. Pendekatan ekosistem ialah 

persebaran keruangan, kesatuan energi, 

materi, dan spesies di dalam elemen 

bentanglahan. Elemen bentanglahan ialah 

unit ekologis yang relatif homogen, baik yang 

terbentuk oleh alam ataupun yang terbentuk 

oleh manusia. Adapun variabel yang diamati 

adalah: atraksi wisata alam, atraksi wisata 

buatan manusia, dan produk wisata (fasilitas 

pelengkap dan penunjang ODTW). 

Data dan informasi yang telah 

dikumpulkan diolah ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Data dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif (kualitatif), analisis keruangan 

(spasial), dan analisis lingkungan. Analisis 

deskriptif dilakukan dengan interpretasi 

mengenai potensi, peluang, dan kendala 

yang didapatkan dari hasil survei, tinjauan 

pustaka, dan observasi lapangan yang 

diharapkan dapat menjelaskan kondisi ODTW 
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dan permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini. Analisa keruangan digunakan 

untuk menjelaskan secara keruangan dalam 

bentuk peta tentang potensi sumberdaya 

lahan untuk pengembangan pariwisata 

(sebaran ODTW), profil dan objek dan daya 

tarik wisata, prioritas objek dan daya tarik 

wisata, serta hubungan keterkaitan antar 

objek dan daya tarik wisata.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tipe Ekosistem

Berdasarkan satuan pemetaan bentuk 

lahan, tipe ekosistem yang terdapat di daerah 

penelitian adalah sebagai berikut.

1. Ekosistem Dataran Aluvial Kebun 

Campuran Dibudidayakan

Dataran ini terbentuk karena proses 

pengangkutan material Merapi muda 

dan perbukitan struktural formasi 

Sentolo oleh aliran sungai Progo dan 

Bedog. Daerah ini biasanya merupakan 

tanah wedi kengser dan dibudidayakan 

warga untuk ditanami rumput pakan 

ternak maupun tanaman pangan lainnya.

2. Ekosistem Dataran Aluvial Pemukiman 

Dibudidayakan

Ekosistem dataran ini merupakan 

daerah pemukiman yang digunakan 

warga sebagai tempat tinggal. Daerah ini 

merupakan daerah yang subur karena 

terbentuk dari proses fluvial dan vulkanik 

yang terjadi karena pengangkutan 

material Merapi muda oleh sungai Progo 

maupun Bedog. Dataran ini terdiri dari 

endapan pasir dan lempung.

3. Ekosistem Dataran Aluvial Persawahan 

Dibudidayakan

Ekosistem ini terbentuk karena 

proses fluvial, terdiri dari bahan endapan 

sungai berupa pasir dan lempung dengan 

struktur berlapis-lapis dan tekstur yang 

beragam. Penggunaan lahan yang 

dominan adalah sawah irigasi karena 

dataran ini merupakan daerah yang 

subur dan mudah mendapatkan air.

4. Ekosistem Dataran Aluvial Tegalan/ 

Ladang Dibudidayakan

Ekosistem ini terbentuk karena 

proses fluvial, terdiri dari endapan pasir 

dan lempung. Penggunaan lahan yang 

dominan adalah tegalan/ladang karena 

agak sulit mendapatkan irigasi dari 

sungai. Hal ini disebabkan karena belum 

adanya saluran irigasi yang memadai 

sehingga penduduk memanfaatkanya 

sebagai tegalan/ladang.

5. Ekosistem Perbukitan Struktural 

Formasi Sentolo (Batu Gamping Dan 

Batu Pasir Napalan) Kebun Campuran 

Dibudidayakan

Ekosistem ini terbentuk karena 

proses pengangkatan, patahan, dan 

lipatan yang mengakibatkan terbentu-

knya singkapan batuan. Ekosistem 

perbukitan struktural formasi Sentolo 

tersusun dari batu gamping dan batu 

pasir napalan. Tanaman yang cocok 

adalah tanaman keras seperti akasia, 

mahoni, jati, kelapa dan buah-buahan 

lainnya yang banyak dibudidayakan 

masyarakat. 
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6. Ekosistem Perbukitan Struktural 

Formasi Sentolo (Batu Gamping Dan 

Batu Pasir Napalan) Pemukiman 

Dibudidayakan

Penduduk yang bermukim di  

ekosistem perbukitan struktural formasi 

Sentolo biasanya merupakan warga yang 

secara turun-temurun memiliki tanah di 

daerah ini. Kebanyakan anak muda di 

daerah ini merantau mengadu nasib ke 

daerah lain karena menganggap di 

daerahnya tidak potensial untuk 

merubah nasib. Kepadatan penduduk 

pada daerah ini masih sangat jarang.

7. Ekosistem Perbukitan Struktural 

Formasi Sentolo (Batu Gamping Dan 

Batu Pasir Napalan) Persawahan 

Dibudidayakan

Merupakan ekosistem sawah dengan 

masa tanam padi sekali dalam setahun, 

mengingat sulitnya mendapatkan air 

irigasi. Tanaman padi yang cocok adalah 

padi gogo yang hanya membutuhkan 

sedikit air.

8. Ekosistem Perbukitan Struktural 

Formasi Sentolo (Batu Gamping Dan 

Batu Pasir Napalan) Tegalan/Ladang 

Dibudidayakan

M e r u p a k a n  e ko s i s t e m  y a n g  

dibudidayakan warga untuk bercocok 

tanam. Biasanya lahan yang digunakan 

merupakan daerah dengan kemiringan 

yang landai. Tanaman yang dibudidaya-

kan antara lain jagung, ketela pohon, 

kacang tanah, dan tanaman rumput 

untuk pakan ternak.

9. Ekosistem Lereng Kaki Perbukitan 

Struktural Formasi Sentolo (Koluvium) 

Kebun Campuran Dibudidayakan

Ekosistem ini merupakan lereng kaki 

dari perbukitan struktural formasi 

Sentolo. Ekosistem ini tersusun dari 

bahan koluvial (rombakan atau pecahan 

batuan dan tanah) yang terendapkan 

karena proses gravitasi dari bagian atas 

(proses denudasional). Tanaman yang 

dibudidayakan masyarakat merupakan 

tanaman keras dan buah-buahan. Selain 

sebagai tanaman produksi, tanaman 

tersebut berfungsi sebagai penahan erosi 

tanah. Penggunaan lahan yang mendo-

minasi pada ekosistem ini adalah kebun 

campuran.

10. Ekosistem Lereng Kaki Perbukitan 

Struktural Formasi Sentolo (Koluvium) 

Persawahan Dibudidayakan

Merupakan daerah yang datar dan 

digunakan masyarakat sebagai persawa-

han. Ekosistem ini merupakan bagian 

dari lereng kaki perbukitan struktural 

formasi Sentolo.

11. Ekosistem Lereng Kaki Perbukitan 

Struktural Formasi Sentolo (Koluvium) 

Tegalan/Ladang Dibudidayakan

Kebanyakan tegalan/ladang yang 

dibudidayakan warga menggunakan 

daerah dengan kemiringan lereng yang 

tidak terlalu curam. Tanaman yang 

mendominasi adalah tanaman hijauan 

ternak dan tanaman produksi lainnya.

Adapun peta ekosistem Kecamatan 

Pajangan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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B. Objek dan Daya Tarik Wisata

Berdasarkan hasil analisa data dipe-

roleh sebaran Objek dan Daya Tarik Wisata di 

kecamatan Pajangan. Sebaran Objek dan 

Daya Tarik Wisata meliputi Objek dan Daya 

Tarik Wisata, Kesenian Tradisional, dan 

Makanan serta Kerajinan Tradisional masya-

rakat Kecamatan Pajangan.

Adapun peta sebaran Objek dan Daya 

Tarik Wisata dapat dilihat pada Gambar. 2.
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Tabel . 2.
Sebaran Objek dan Daya Tarik Wisata di Kecamatan Pajangan

Sumber : Data primer, Tahun 2008
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan 

maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut :

1. Potensi sumberdaya lahan yang terletak 

di Kecamatan Pajangan  meliputi :

a. Gua Selarong;

b. Sendang Manik Maya Dan Umbul 

Pitu;

c. Desa Wisata Kerbet;

d. Situs Mangir;

e. Kamijoro.

2. Kesenian, kerajinan dan makanan 

tradisional juga merupakan potensi 

wisata;

3. Potensi sumberdaya lahan di Kecamatan 

Pajangan relatif menyebar di tiga desa 

yaitu: Desa Sendangsari, Desa Triwidadi, 

dan Guwosari.

4. Setiap ODTW memiliki karakteristik 

ekosistem yang berbeda sehingga 

diperlukan strategi pengelolaan dan 

arahan pengembang pariwisata yang 

berbeda untuk setiap ODTW

B. Saran

Saran-saran yang bisa disampaikan 

untuk pengembangan pariwisata berdasar-

kan ekosistem budaya di Kecamatan 

Pajangan adalah:

1. Perlunya pembentukan lembaga pe-

ngelolaan dan pengembangan ODTW 

yang berwawasan lingkungan diprakarsai 

Pemerintah Kabupaten, meliputi  

BAPPEDA, Dinas Pariwisata (SKPD 

terkait), LSM, dan masyarakat sekitar.

2. Perlunya dibuka jalur wisata yang meng-

hubungkan kawasan wisata di Kecama-

tan Pajangan dengan kawasan wisata di 

sekitarnya. Jalur wisata khusus yang 

dapat dihubungkan dengan kawasan 

wisata yang ada disekitar Kecamatan 

Pajangan yaitu : Desa Wisata Kasongan, 

Petilasan Kraton Ambarketawang, Desa 

Wisata Tembi, Pasar Seni Gabusan dan 

pantai Pandansimo.

3. Perlu diadakan kegiatan yang menunjang 

promosi bagi pengembang pariwisata.

4. Perlu pembangunan sarana dan prasara-

na bagi pengembangan pariwisata, 

misalnya: fasilitas bermain bagi anak-

anak, MCK, jalan, tempat ibadah, pasar 

seni, dan lain-lain.

5. Berdasarkan pada sebaran potensi 

sumberdaya lahan untuk pariwisata, 

maka prioritas pengembangan dan 

pengelolaan ODTW direkomendasikan 

sebagai berikut:
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a. kawasan Goa Selarong dengan 

ODTW pendukungnya yaitu : sen-

dang manik maya, sendang umbul 

pitu dan desa wisata Krebet;

b. Situs Mangir dengan ODTW pendu-

kungnya yaitu : Tempuran sungai 

Bedog dan Progo, DAM Kamijoro;

6. Permasalahan lingkungan hidup yang 

perlu untuk ditindaklanjuti penanganan-

nya adalah:

a. Lahan kritis dengan cara penataan 

penggunaan lahan sesuai dengan 

kelas kemampuan lahannya;

b. Erosi dan degradasi lahan dengan 

cara membatasi areal penambangan 

dan perambahan hutan ke lahan 

pertanian semusim;

c. Kerusakan lahan akibat penamba-

ngan yang harus ditangani dengan 

cara reklamasi lahan bekas penam-

bangan dan penggunaan kembali 

sesuai dengan fungsi lahan yang 

telah ditetapkan.
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