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INTISARI 

Gumukpasir Parangtritis merupakan kenampakan geomorfologi yang 

unik yaitu tipe gumukpasir barchan dapat ditemukan di wilayah tropis. Barchan 

merupakan tipe gumukpasir berbentuk sabit dengan kedua ujungnya seperti 

tanduk yang merupakan keunikan alami dan harus dilestarikan. Dinamika 

penggunaan lahan yang terjadi di area gumukpasir Parangtritis dalam periode 

waktu tertentu berpengaruh terhadap perkembangan area gumukpasir. Data dan 

informasi yang aktual mengenai kenampakan penggunaan lahan di area 

gumukpasir dalam periode waktu tertentu sangat diperlukan guna melakukan 

monitoring terhadap perkembangan area gumuk pasir sebagai bagian dari upaya 

pemanfaatan sumberdaya lahan yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah (1) 

mengetahui dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis tahun 

2003-2014, (2) menganalisis dinamika penggunaan lahan di area gumukapsir 

Parangtritis tahun 2003-2014. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif 

dengan memperhatikan data dan hasil pengolahan citra satelit, disertai dengan 

informasi secara mendalam melalui wawancara terhadap responden di area 

penelitian dan pihak terkait yang dianggap memiliki kepentingan, sehingga dapat 

diperoleh informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dalam kawasan 

konservasi gumukpasir Parangtritis dengan luas 412,80 ha. Peta dinamika 

penggunaan lahan menunjukkan bahwa luas area gumukpasir mengalami 

penurunan yaitu 216,11 ha pada tahun 2003 menjadi 37,98 ha pada tahun 2014 

dengan total penurunan sebesar 178,13 ha. Persebaran area menurun di daerah 

tengah atau zona inti gumukpasir barchan dikarenakan berkembangnya hutan 

lahan kering oleh program penghijauan, permukiman, semak belukar dan tambak 

udang sebagai dampak dari aktivitas masyarakat di dalam area gumukpasir 

Parangtritis. 
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ABSTRACT 

Sanddunes in Parangtritis is a unique geomorphological appearance, 

barchan type particularly can be found in tropical area. Barchan is a type of 

sanddunes with crescent shaped in both tips like a horn which is a natural 

uniqueness that should be preserved. Landuse dynamics happened in sand dunes 

area of Parangtritis during a certain period will affecting the development of 

sanddunes area. Actual data and information towards landuse appearances in 

sanddunes area in a certain period is needed for monitoring the sanddunes area 

development as a part of optimization of land resources utilization. The objectives 

of this study are (1) to knowing the landuse dynamics in sanddunes area of 

Parangtritis year 2003-2014, (2) to analyze the landuse dynamics in sanddunes 

area of Parangtritis year 2003-2014. 

This study used qualitative method and concerned at the satellite imagery 

data processing, in addition, in-depth interviews conducted to gain more valid and 

precise data also accountable information.  

Based on the results that conducted in the conservation area of sanddunes 

in Parangtritis of 412, 80 hectares. The landuse dynamics map showed the 

degradation of sand dunes from 216, 11 hectares on 2003 became 37, 98 hectares 

on 2014 with the sum of degradation area of 178, 13 hectares. The area 

distribution decreased in the center or core zone of barchan sanddunes because of 

the unfolded dry land forests. These unfolded dry land forests happened due to the 

greening programs, settlements, bushes, and shrimp fishponds as the results of 

local’s activities in sanddunes area of Parangtritis. 
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Proses geomorfologi suatu wilayah di permukaan Bumi dipengaruhi oleh 

tenaga-tenaga tertentu yang dapat menghasilkan kenampakan geomorfologi yang 

bervariasi. Angin dengan kecepatan tertentu yang terjadi pada permukaan tanah 

dapat menghembuskan material-material lepas dan memindahkannya ke lokasi 

lain. Salah satu hasil proses geomorfologi yang berhubungan dengan aktivitas 

angin adalah terbentuknya gumukpasir.  

Endapan gumukpasir tepi pantai akan berasosiasi dengan garis pantai 

yang relatif lurus, dataran pantai yang landai dengan sungai utama yang 

merupakan pembawa pasir (Pettijohn, 1973 dalam Rujito, 2001). Deflasi pasir 

merupakan suatu proses geomorfologi utama di daerah gumukpasir yang memiliki 

angin yang bertiup dengan kuat. Deflasi adalah pergerakan debu dan pasir oleh 

aktivitas angin (Cooke dan Doornkamp, 1982 dalam Aprilia, 2003). Proses deflasi 

pasir pada berbagai tipe gumukpasir berbeda tergantung pada faktor-faktor yang 

menyertainya yaitu kecepatan dan arah angin, kerapatan vegetasi dan pasokan 

material pasir. 

Daerah penelitian merupakan sebagian dari dataran aluvial pantai selatan 

Kabupaten Bantul yang memiliki sumber material pembentuk gumukpasir yang 

melimpah yaitu pasir dari Gunungapi Merapi yang terangkut oleh aliran Sungai 

Opak dan Sungai Progo yang kemudian oleh arus dan gelombang dihempaskan ke 

pantai. Angin Muson tenggara yang membentur topografi karst di sisi timur pantai 

Parangtritis merupakan tenaga yang cukup untuk pembentukan dan perkembangan 

gumukpasir Parangtritis. Gumukpasir Parangtritis merupakan kenampakan 

geomorfologi yang unik yaitu terbentuk gumukpasir tipe barchan di wilayah 

tropis. Barchan merupakan tipe gumukpasir berbentuk sabit dengan kedua 

ujungnya seperti tanduk yang merupakan keunikan alami dan harus dilestarikan. 

Dinamika penggunaan lahan yang terjadi di area gumukpasir Parangtritis dalam 

periode waktu tertentu berpengaruh terhadap perkembangan area gumukpasir. 

Data dan informasi yang aktual mengenai kenampakan dan batas area 

gumukpasir dalam periode waktu tertentu sangat diperlukan untuk melakukan 
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monitoring terhadap dinamika penggunaan lahan dan perkembangan area 

gumukpasir sebagai bagian dari upaya pemanfaatan sumberdaya lahan yang 

optimal serta membantu untuk mengetahui kondisi lingkungan secara lebih baik. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, pasal 65 terkait Penetapan 

Kawasan Strategis Kabupaten. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Kawasan 

Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten sebagaimana disebut pada ayat (1) yaitu 

Kawasan Strategis Gumukpasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan penelitian dapat dijadikan sebagai laboratorium alam yang 

langka. Kerusakan terhadap gumukpasir akan mengubah ekosistem secara nyata 

yang berakibat pada besarnya kerusakan karena terganggunya keseimbangan 

ekologi. Potensi yang dapat dikembangkan dari kekhasan karakteristik 

gumukpasir Parangtritis selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penelitian, juga dapat dimaksimalkan sebagai daya tarik wisata seperti bermain 

seluncur pasir (sandboarding), lokasi pemotretan prewedding dan manasik haji 

yang sudah dikembangkan saat ini. 

1.2 Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dinamika 

penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis periode tahun 2003-2014, dan 

menganalisis dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis tahun 

2003-2014, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Tinjauan Pustaka 

Gumukpasir (Sanddunes) secara geomorfologis diartikan sebagai 

gundukan material pasir yang terangkut oleh angin dan terendapkan setelah 

kekuatan tiupan angin berkurang atau akibat terhalang oleh adanya rintangan yang 

umumnya vegetasi (Sunarto, 2014). Gumukpasir dapat dijumpai pada daerah yang 

memiliki pasir sebagai sumber, angin yang cukup cepat dan kuat untuk mengikis 

dan mengangkut butir berukuran pasir, dan permukaan lahan untuk pengendapan 

pasir. Kondisi ini umumnya terdapat di lahan belakang gisik berpasir dengan 

angin pantai, di dekat sungai yang dasarnya berpasir dan terjadi selama musim 
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kering, dan di daerah gurun dimana penghancuran batu pasir menghasilkan pasir. 

Faktor - faktor yang mempengaruhi terbentuknya gumukpasir adalah pasokan 

pasir, kecepatan angin, dan vegetasi yang terdapat pada suatu wilayah. 

Karakteristik gumukpasir yang terdapat di Parangtritis merupakan bagian dari 

gumukpasir yang berada di sepanjang dataran aluvial pantai selatan Jawa Tengah. 

Khusus gumukpasir yang ada di pesisir Parangtritis terdapat gumukpasir tipe 

barchan yang langka karena terbentuk di wilayah iklim tropis basah, bukan tipe 

kering atau setengah kering dan merupakan keunikan alami yang harus 

dilestarikan  (Sunarto, 2014). 

Penggunaan Lahan merupakan semua jenis penggunaan atas lahan oleh 

manusia, mencakup penggunaan untuk pertanian hingga lapangan olahraga, 

rumah mukim, hingga rumah makan, rumah sakit hingga kuburan (Lindgren, 

1985). Sistem klasifikasi penutup/ penggunaan lahan yang digunakan untuk 

identifikasi obyek pada penelitian ini adalah sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) 7645:2010 berdasarkan Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 8 

tahun 2007 tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia. Standar ini disusun 

oleh Panitia Teknis Informasi Geografis/ Geomatika yang telah dibahas dalam 

rapat konsensus lingkup panitia teknis di Cibinong pada tanggal 9 Desember 2009 

serta konsensus nasional yaitu  jajak pendapat pada tanggal 10 Mei 2010 sampai 

dengan 10 Juli 2010 dan dikembangkan dengan fenomena yang ada di Indonesia. 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sarana panduan peneliti tentang urutan 

proses penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

kualitatif dengan memperhatikan data dan hasil pengolahan citra satelit, disertai 

dengan informasi secara mendalam melalui wawancara terhadap responden di 

area penelitian dan pihak terkait yang dianggap memiliki kepentingan, sehingga 

dapat diperoleh informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode 

pengambilan sampel di lapangan dilakukan dengan teknik acak (random 

sampling) terhadap hasil pengolahan citra satelit multitemporal berupa peta 

tentatif penggunaan lahan dimana setiap objek memiliki kesempatan yang sama 
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untuk dipilih. Hasil dari penelitian dianalisis secara deskriptif berdasarkan fakta-

fakta di lapangan dan mencari hubungan antar fakta tersebut guna menjawab 

tujuan dari penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.  

Data primer terdiri dari :  

1. survei lapangan dan dokumentasi penggunaan lahan yang terdapat di area 

gumukpasir Parangtritis. 

2. wawancara terhadap responden di area penelitian dan pihak yang 

memiliki kepentingan, sehingga dapat diperoleh informasi yang tepat dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Data Sekunder terdiri dari: 

1. citra satelit Quikbird pantai Parangtritis Kabupaten Bantul tanggal 

perekaman 11 Juli 2003 dan 11 Juli 2006, citra satelit GeoEye-1 tanggal 

perekaman 3 Juli 2010 dan foto udara dengan teknik Ultralight 

pemotretan 15 Juni 2014. 

2. peta Rupa Bumi Indonesia Dringo  lembar 1407-543 skala 1:25.000 

3. data Monografi Desa Parangtritis Tahun 2015, dan dari buku, makalah 

serta literatur hasil penelitian tentang gumukpasir. 

 

4. Hasil dan Analisis 

4.1 Peta Dinamika Penggunaan Lahan di Area Gumukpasir Parangtritis 

Tahun 2003-2014 

4.1.1 Peta Penggunaan Lahan di Area Gumukpasir Parangtritis Tahun 2003 

Berdasarkan hasil interpretasi terhadap citra satelit tahun 2003 terdapat 

17 jenis penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis yaitu beting gisik, 

gumukpasir, hutan lahan kering, jalan, kolam, ladang, lahan terbuka, pariwisata, 

permukiman, perkantoran, pendidikan, peternakan, sawah irigasi, semak belukar, 

sungai, telekomunikasi dan transportasi yang tersebar di daerah penelitin. Daerah 

penelitian merupakan kawasan konservasi gumukpasir dengan luas 412,80 ha. 

Beberapa penggunaan lahan memiliki luasan dan persebarannya mendominasi 

dibanding penggunaan lahan lain yaitu gumukpasir, hutan lahan kering, semak 
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belukar, dan permukiman dengan luas masing-masing lebih dari 40 ha atau 

hampir 10% dibanding luas daerah penelitian. Gumukpasir dengan luas 216,11 ha 

atau 52,35% merupakan penggunaan lahan paling mendominasi dibanding 

penggunaan lahan lain dengan persebaran merata dari barat hingga timur daerah 

penelitian dan lokasi gumukpasir terluas terletak di zona inti atau area tengah 

terdapat tipe gumukpasir barchan yang merupakan kekhasan dan karakteristik 

unik alam Parangritis yang langka dan harus dilestarikan. Hutan lahan kering 

dengan luas 55,19 ha atau 13,36% persebarannya mendominasi di zona penunjang 

atau area barat daerah penelitian, vegetasi hutan lahan kering bervariasi 

diantaranya pohon cemara udang dan pohon jambu mete. Semak belukar dengan 

luas 44,71 ha atau 10,83% persebarannya di area tengah dan barat daerah 

penelitian yang tersebar secara tidak beraturan. Permukiman dengan luas 40,40 ha 

atau 9,79% persebarannya terletak di zona peruntukan terbatas atau area timur dan 

di zona penunjang atau area barat daerah penelitian sebagai dampak dari 

perkembangan potensi wisata Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo dan Pantai 

Depok, sehingga masyarakat melakukan aktivitas dan membangun permukimana 

sekaligus sebagai tempat usaha berupa warung di pinggir Pantai untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan. 

4.1.2 Peta Penggunaan Lahan di Area Gumukpasir Parangtritis Tahun 2006 

Penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis tahun 2006, 

menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun beberapa penggunaan lahan yang 

mendominasi dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya mengalami 

perubahan luasan dan persebaran area. Penggunaan lahan gumukpasir Parangtritis 

mengalami penurunan luas yaitu dari luas 216,11 ha pada tahun 2003  atau 52,35 

% berubah menjadi 167,64 ha pada tahun 2006 atau 40,61 % dan mengalami 

penurunan luas 48,47 ha terutama di bagian barat daerah penelitian. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh berkembangnya beberapa penggunaan lahan lain. Hutan lahan 

kering mengalami penambahan luas dari 55,16 ha atau 13,36 % pada tahun 2003 

menjadi 68,81 ha atau 16,66 % pada tahun 2006 yang persebaran semakin 

bertambah di area barat dan berkembang ke arah selatan dan tengah daerah 

penelitian. Semak belukar mengalami penambahan luas yaitu 44,71 ha atau 
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10,83% pada tahun 2003 menjadi 64,83 ha atau 15,69 % pada tahun 2006 yang 

persebarannya bertambah hingga bagian tengah di daerah barat penelitian karena 

tidak ada pengendalian terhadap pertumbuhan tanaman di area gumukpasir 

Parangtritis. Permukiman mengalami penambahan luas yaitu 40,40 ha atau 9,79 % 

pada tahun 2003 menjadi 45,60 ha atau 11,04% pada tahun 2006 yang persebaran 

bertambah di daerah timur yaitu Pantai Parangtritis dan bagian barat yaitu Pantai 

Depok. Area yang sebelumnya merupakan lahan kosong bermaterikan pasir 

sebagai sumber utama bagi pembentukan pasir banyak permukiman dan tempat 

usaha berupa warung baik permanen maupun non permanen yang didirikan 

masyarakat di area gumukpasir Parangtritis. 

4.1.3 Peta Penggunaan Lahan di Area Gumukpasir Parangtritis Tahun 2010 

Penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis tahun 2010 

menunjukkan bahwa beberapa penggunaan lahan mengalami perubahan luasan 

dan persebaran area. Penggunaan lahan gumukpasir terus mengalami penurunan 

yaitu pada tahun 2010 menjadi 105,36 ha atau 25,52 %, dibandingkan luas tahun 

2003 yaitu 216,11 ha atau 52,35% dan luas tahun 2006 yaitu 167,64 ha atau 40,61 

%. Penurunan persebaran area gumukpasir terjadi hampir di semua bagian daerah 

penelitian yaitu bagian barat, timur dan bagian tengah daerah penelitian, 

dikarenakan semakin berkembangnya hutan lahan kering dan semak belukar yang 

tidak teratur. Hutan lahan kering mengalami penambahan luas pada tahun 2010 

menjadi 74,91 ha atau 18,14 % dibanding dengan luas tahun 2003 yaitu 55,19 ha 

atau 13,26 % dan luas tahun 2006 yaitu 68,81 ha atau 16,66 %. Semak belukar 

mengalami penambahan luas pada tahun 2010 menjadi 89,48 ha atau 21,67 %, 

dibandingkan luas tahun 2006 yaitu 64,82 ha atau 15,69 % dan tahun 2003 yaitu 

44,71 ha atau 10,83 %. Penggunaan lahan permukiman mengalami penurunan luas 

pada tahun 2010 menjadi 42,00 ha atau 10,18 %, dibandingkan tahun 2006 yaitu 

45,60 ha atau 11,04. Penurunan luas permukiman tahun 2010 disebabkan oleh 

adanya relokasi dan pembongkaran yang pernah dilakukan di area Pantai 

Parangtritis atau bagian timur daerah penelitian sebagai program penataan 

kawasan untuk mendorong pelestarian dan konservasi lingkungan terhadap 

sumberdaya yang ada di Pantai Parangtritis sampai Pantai Parangkusumo untuk 
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dipindahkan ke area pasar yang merupakan bagian dari Kawasan Parangtritis 

Baru. Untuk mencapainya maka dibuatlah Zona Preservasi yaitu kawasan tepi 

Pantai Parangtritis dengan batas utara berupa jalan lingkungan yang ditetepkan 

pemerintah yang harus bersih dari bangunan kecuali izin pemerintah daerah 

apabila untuk kepentingan yang lebih besar (Fakhruddin,2010). Tahun 2010 

terdapat penggunaan lahan baru yaitu dibangunnya pasar yang merupakan bagian 

dari kawasan Parangtritis Baru sebagai lokasi relokasi pedagang yang sebelumnya 

berjualan di bibir Pantai dengan luas 4,13 ha atau 1,00 % yang terletak di bagian 

utara Pantai Parangkusumo. Landasan penerbangan dibangun di area gumukpasir 

Parangtritis dengan luas 0,26 ha di area gumukpasir Parangtritis bagian barat 

daerah penelitian dekat dengan Pantai Depok. Landasan penerbangan digunakan 

sebagai landasan pacu untuk beberapa aktivitas penerbangan, seperti pesawat 

tanpa awak dengan tujuan melakukan foto udara, maupun untuk aktivitas olahraga 

paralayang yang mulai berkembang di area gumukpasir Parangtritis. 

4.1.4 Peta Penggunaan Lahan di Area Gumukpasir Parangtritis Tahun 2014 

Penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis tahun 2014 

menunjukkan diketahui bahwa beberapa penggunaan lahan mengalami perubahan 

luasan dan persebaran area. Penggunaan lahan gumukpasir terus mengalami 

penurunan yaitu pada tahun 2014  menjadi 37,98  ha atau 9,20 %, dibandingkan 

luas tahun 2003 yaitu 216,11 ha atau 52,35%, luas tahun 2006 yaitu 167,64 ha 

atau 40,61 % dan luas tahun 2010 yaitu 105,36 ha atau 25,52 %. Penurunan 

persebaran area gumukpasir terjadi hampir di semua bagian daerah penelitian 

yaitu bagian barat, timur, tengah dan bagian selatan daerah penelitian, 

dikarenakan semakin berkembangnya hutan lahan kering dan semak belukar yang 

tidak teratur. Hutan lahan kering mengalami penambahan luas pada tahun 2014 

menjadi 96,00 ha atau 23,25 % dibanding dengan luas tahun 2003 yaitu 55,19 ha 

atau 13,26 %, luas tahun 2006 yaitu 68,81 ha atau 16,66 % dan luas tahun 2010 

yaitu 74,91 ha atau 18,14 %. Persebaran hutan lahan kering semakin bertambah di 

daerah barat, tengah, hingga selatan daerah penelitian sebagai hasil dari adanya 

program penghijauan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bantul pada tahun 2010 di area gumukpasir Parangtritis. Semak belukar 
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mengalami penambahan luas pada tahun 2014 yaitu 102,98 ha atau 24,98 % 

dibandingkan luas tahun 2010 yaitu 89,68 ha atau 21,67 %, luas tahun 2006 yaitu 

64,82 ha atau 15,69 % dan luas tahun 2003 yaitu 44,71 ha atau 10,83 %. 

Persebaran semak belukar tahun 2014 menyebar di seluruh daerah penelitian, 

terutamanya di daerah barat, selatan dan bagian tengah yang merupakan zona inti 

gumukpasir barchan. Tahun 2014 penggunaan lahan permukiman mengalami 

penambahan luasan setelah pada tahun 2010 luasnya menurun yaitu luas pada 

tahun 2014 yaitu 47,95 ha atau 11,61 %, dibandingkan luas tahun 2003 yaitu 

40,40 ha atau 9,79 %, luas tahun 2006 yaitu 45,60 ha atau 11,04 % dan luas tahun 

2010 yaitu 42,00 ha atau 10,18%. Permukiman mengalami penambahan luas 

ditahun 2014 disebabkan oleh mulai muncul bangunan non permanen berupa 

gubuk-gubuk sebagai permukiman dan tempat berjualan pedagang terutama di 

daerah timur dan tengah daerah penelitian area gumukpasir Parangtritis. Luas 

landasan penerbangan tahun 2014 mengalami penambahan yaitu menjadi 1,25 ha 

dari luas sebelumnya 0,26 ha pada tahun 2010. Landasan penerbangan semakin 

memanjang dari arah barat ke timur. Penggunaan lahan baru yang terdapat di area 

gumukpasir Parangtritis berdasarkan hasil interpretasi yaitu adanya penggunaan 

lahan tambak udang. Tambak udang memiliki luas 5,98 ha atau 1,44 % dengan 

persebaran di bagian barat, tengah dan timur daerah penelitian. Terdapat tambak 

udang di sebelah selatan zona inti barchan yang akan menghalangi angin untuk 

membawa pasir pemasok terbentuknya gumukpasir barchan. 

4.1.5 Peta Dinamika Penggunaan Lahan di Area Gumukpasir Parangtritis 

Tahun 2003-2014 

 Peta dinamika penggunaan lahan diketahui bahwa dalam kurun waktu 11 

tahun yaitu periode tahun 2003-2014 terdapat penggunaan lahan yang mengalami 

perubahan dengan berkurang atau bertambah luasnya dan berubah area 

persebarannya. Penggunaan lahan yang mengalami penurunan luas serta 

persebarannya secara signifikan yaitu gumukpasir dengan total penurunan luas 

sebesar 178,13 ha atau 43, 15 % dari total daerah penelitian yaitu 412,80 ha. 

Penurunan persebaran terjadi di bagian barat, selatan, tengah dan timur daerah 

penelitian dikarenakan semakin luasnya penggunaan lahan lain.  
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 Penggunaan lahan yang paling banyak mengalami peningkatan luas 

adalah semak belukar dengan total penambahan luas sebesar 58,27 ha atau 14,11 

% dengan persebaran yang semakin meluas ke segala arah bahkan hingga area 

tengah zona inti gumukpasir barchan. Semak belukar tumbuh secara alami di area 

gumukpasir dikarenakan kondisi tanah dan lingkungan yang mendukung untuk 

perkembangan tanaman semak. Hutan lahan kering, semak belukar, permukiman 

dan tambak udang yang terdapat di daerah tersebut semakin menghambat 

perkembangan area gumukpasir. Hutan lahan kering terus mengalami 

perningkatan dengan total penambahan luas sebesar 40,81 ha atau 9,89 %. 

Persebaran hutan lahan kering terus meningkat di bagian barat, tengah dan selatan 

daerah penelitian. Adanya program penghijauan yang pernah dilakukan di area 

gumukpasir Parangtritis merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

bertambahnya luas hutan lahan kering. Ladang atau pertanian lahan pasir di area 

gumukpasir mengalami peningkatan luas yaitu dengan luas sebesar 26,17 ha atau 

6,33 % dengan persebaran di bagian barat, selatan, timur dan beberapa area 

terlatak di bagian tengah zona inti gumuk pasir Parangtritis. Masyarakat petani 

yang berada di area gumukpasir Parangtritis memanfaatkan beberapa areal lahan 

terbuka menjadi lahan pertanian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi. Lahan terbuka mengalami peningkatan dengan penambahan total luas 

yaitu 19,04 ha atau 4,62 %. Lahan terbuka merupakan lahan tanah terbuka yang 

tidak terdapat pasir maupun vegetasi. Permukiman mengalami peningkatan luas 

total yaitu 7,55 ha atau 1,82 % dengan area persebaran meningkat di bagian timur 

dan barat daerah penelitian. Masyarakat membangun permukiman dan membuka 

usaha di area gumukpasir demi memenuhi kebutuhan tanpa memperhatikan 

lingkungan sehingga banyak berdiri bangunan baik permanen maupun non 

permanen di area gumukpasir yang dapat mengurangi luasan dan menghambat 

perkembangan area gumukpasir Parangtritis.  

 Dinamika penggunaan lahan tahun 2003-2014 menunjukkan perubahan 

luas penggunaan lahan yang bervariasi dan dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Dinamika Luasan Penggunaan Lahan  di Area Gumukpasir Parangtritis 

Tahun 2003-2014 

No

. 

Penggunaan 

Lahan 

2003 2006 2010 2014 

ha (%) ha (%) ha (%) ha (%) 

1 Beting Gisik 8,83 2,14 8,83 2,14 10,33 2,50 16,52 4,00 

2 Gumukpasir 216,11 52,35 167,64 40,61 105,36 25,52 37,98 9,20 

3 Hutan Lahan 

Kering 
55,19 13,36 68,81 16,66 74,91 18,14 96,00 23,25 

4 Jalan (poligon) 7,60 1,84 8,23 2,00 10,79 2,61 10,79 2,61 

5 Pasar - - - - 4,13 1,00 4,17 1,01 

6 Kolam 0,05 0,01 0,05 0,02 0,22 0,05 0,24 0,06 

7 Ladang 7,66 1,86 10,01 2,42 33,46 8,10 33,83 8,19 

8 Lahan Terbuka 18,04 4,37 22.15 5,36 23,75 5,75 37,08 8,99 

9 Landasan 

Penerbangan 
- - - - 0,26 0,06 1,25 0,30 

10 Pariwisata 1,50 0,37 1,50 0,36 1,70 0,41 2,08 0,50 

11 Permukiman 40,40 9,79 45,60 11,04 42,00 10,18 47,95 11,61 

12 Perkantoran 1,05 0,25 3,54 0,85 3,60 0,87 3,65 0,88 

13 Pendidikan 0,25 0,06 0,25 0,06 0,41 0,10 0,41 0,09 

14 Peternakan 2,73 0,66 2,73 0,66 3,73 0,91 4,27 1,03 

15 Sawah Irigasi 6,15 1,50 6,24 1,51 5,70 1,38 5,68 1,37 

16 Semak Belukar 44,71 10,83 64,82 15,69 89,48 21,67 102,98 24,94 

17 Sungai 2,23 0,54 2,08 0,50 2,20 0,53 1,71 0,41 

18 Tambak - - - - - - 5,98 1,44 

19 Telekomunikasi 0,08 0,02 0,08 0,19 2,20 0,53 0,33 0,07 

20 Transportasi 0,22 0,05 0,10 0,02 0,33 0,08 0,22 0,05 

 Total 412,80 100 412,80 100 412,80 100 412,80 100 

 

4.2 Analisis Dinamika Penggunaan Lahan di Area Gumukpasir 

Parangtritis Tahun 2003 - 2014 

Dinamika penggunaan lahan yang mengubah gumukpasir menjadi 

penggunaan lahan lain akan terus terjadi apabila tidak ada kebijakan yang tegas 

untuk membatasi penggunaan lahan di dalam area gumukpasir khususnya zona 

inti demi terjaganya kelestarian gumukpasir barchan sebagai kekhasan dan 

keunikan geomorfologi di Parangtritis. Survei lapangan dan wawancara untuk 

mencari informasi terkait dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir 

Parangtritis yang menghasilkan fakta-fakta beragam, yaitu beberapa informasi 

yang diperoleh mengemukakan bahwa dinamika penggunaan lahan dipengaruhi 
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oleh faktor kebutuhan atau pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) di area 

gumukpasir Parangtritis. Jumlah sampel untuk narasumber yang dipilih 

merupakan masyarakat yang memiliki kepentingan serta tinggal atau berada di 

area gumukpasir dan instansi yang terkait. Pemilihan narasumber didasarkan pada 

kepentingannya atau perannya dalam masyarakat dan lama tinggal di area 

gumukpasir Parangtritis, sehingga diperoleh informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Narasumber diantaranya yaitu tokoh kunci (Kepala Desa 

dan Kepala Dusun) dan masyarakat lain di area wisata gumukpasir Parangtritis, 

yaitu  petani, peternak, pemilik tambak, pengelola wisata, pedagang, pemilik 

penginapan, pemilik lokasi hiburan, nelayan dan wisatawan. Informasi yang 

diperoleh dari narasumber di lapangan kemudian dikroscek dengan informasi dari 

instansi yang terkait yaitu Kantor Parangtritis Geomaritime Scence Park (PGSP), 

Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pertanian Dan 

Kehutanan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Bantul, sehingga dari beberapa informasi nantinya dapat diketahui 

tentang bagaimana koordinasi antar pihak dalam pengelolaan area gumukpasir 

Parangtritis termasuk analisis terhadap dinamika penggunaan lahannya agar 

diperoleh kebijakan yang tepat. 

Koordinasi yang telah dilakukan oleh beberapa SKPD di lingkungan 

pemerintahan kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 

menghasilkan kebijakan yaitu bahwa pengelolaan di area gumukpasir Parangtritis 

khususnya zona inti, dimana semua penggunaan lahan yang terdapat di selatan 

zona inti akan dibersihkan dan dikembalikan lagi menjadi area gumukpasir 

terbuka yang difungsikan sebagai lorong angin untuk memasok pasir dalam 

pembentukan gumukpasir khususnya barchan agar tetap lestari dan terjaga 

keunikannya sebagai kekhasan yang ada di Parangtritis. Kendala pelaksanaan 

pembuatan lorong angin yaitu masih menunggu waktu yang tepat dan cara terbaik 

yang saat ini masih dibahas dan dikoordinasikan terkait dengan pohon yang telah 

ditanam, apakah nantinya akan ditebang atau dipindahkan ke tempat lain, karena 

pohon yang ditanam dalam proses penghijauan telah terdata dan merupakan aset 

negara yang dipertanggungjawabkan. 
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Realisasi di lapangan mulai dilakukan dengan sosialisasi kepada 

masyarakat di sekitar area gumukpasir, kendala yang dihadapi dalam proses 

sosialisasi adalah kepentingan yang beragam dari masyarakat yang harus 

diperhatikan sehingga sosialisasi akan memerlukan proses panjang agar tidak 

terjadi bentrok dan terdapat pihak yang merasa dirugikan terkait keputusan 

tersebut sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. 

 

5.  Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

1. Dinamika penggunaan lahan dari periode tahun 2003-2014 menunjukkan 

semakin berkurangnya luasan area gumukpasir dan meningkatnya 

penggunaan lahan lain oleh aktivitas manusia, dimana luas area 

gumukpasir dalam kurun waktu 11 tahun berkurang sebanyak 178,13 

hektar, sedangkan penggunaan lahan lain luasnya bertambah dan 

persebarannya semakin mendesak zona inti yang akan mengganggu 

perkembangan area gumukpasir Parangtritis.  

2.  Dinamika penggunaan lahan terjadi karena adanya beragam kepentingan 

dan kebutuhan pihak terkait (stakeholder) di dalam area gumukpasir 

Parangtritis yang memiliki sudut pandang masing-masing terhadap 

pengelolaan area gumukpasir. Beerdasarkan koordinasi yang dilakukan 

oleh dinas terkait di area zona inti gumukpasir sebelah selatan akan 

dibuat lorong angin namun realisasi pembuatannya masih menunggu 

waktu yang tepat karena masih dalam proses pembahasan. 

5.2 Saran 

1. Diperlukan upaya yang nyata dan maksimal dari instansi terkait 

pengelolaan penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis untuk 

meminimalkan semakin terdesaknya keberadaan gumukpasir khususnya 

barchan sebagai kekhasan yang terdapat di Parangtritis. 

2.  Realisasi dalam pelaksanaan setiap kebijakan harus lebih konsisten dan 

tegas, serta setiap instansi harus menyamakan sudut pandang terhadap 
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pengelolaan penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis agar 

semua kepentingan dapat dicapai  dan tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan. 
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