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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup 

pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi dan 

keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang secara potensial berpengaruh 

terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976). Lahan dalam pengertian yang lebih luas 

termasuk lahan yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia, flora dan 

fauna, baik dimasa lalu maupun saat sekarang, seperti lahan rawa pasang surut 

yang telah direklamasi atau tindakan konservasi tanah pada suatu lahan tertentu.  

Menurut Purwowidodo (1983) lahan mempunyai pengertian suatu 

lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang 

sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. 

Lahan merupakan perwujudan dari ruang yang menjadi tempat tinggal bagi 

manusia. Luas lahan akan selalu tetap sedangkan kebutuhan penduduk akan 

meningkat pesat seiring dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat maka 

perlu dilakukan penataan ruang agar tidak mengganggu lingkungan, 

ketidaksesuaian penggunaan ruang akan menghambat daerah untuk menjalankan 

progam-progamnya. 

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara 

dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Pariwisata 

adalah gejala yang sering dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang 

didalamnya terdapat perhotelan, rumah makan, objek wisata, souvenir, 
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pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, dan masih banyak lagi 

(Soekadijo, 1996). Dalam pengertiannya terdapat Undang-undang Kepariwisataan 

No. 10 Tahun  2009 yang diartikan sebagai pariwisata merupakan berbagai 

macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Selain itu juga pariwisata sebagai salah satu jenis industri baru yang mampu 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan 

kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor 

produktivitas lainnya (Pendit, 1990).  

Salah satu aset penting yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten 

yang menjadi sektor basis pertumbuhan ekonomi daerah adalah pariwisata. 

Pariwisata adalah gejala yang sering dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, 

yang didalamnya terdapat perhotelan, rumah makan, objek wisata, souvenir, 

pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, dan masih banyak lagi 

(Soekadijo, 1996). Indonesia terkenal akan kekayaan sumber daya alam dan 

budayanya yang sangat beragam sehingga banyak wisatawan baik lokal maupun 

mancanegara melakukan perjalanan wisata untuk menikmati pemandangan alam 

indonesia dan keragaman budaya sebagai daya tarik wisata (DTW) salah satunya 

yang terletak di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yaitu 

terdapat berbagai kawasan wisata seperti Bukit Patrum, Bukit Turis, Bukit 

Sidoguro, dan Rowo Jombor.  

Kecamatan Bayat merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Klaten yang 

memiliki banyak potensi baik dari segi kondisi alamnya maupun kondisi sosial 
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masyarakatnya yang beragam. Kabupaten Klaten dengan seluruh sumberdaya 

yang ada pastinya sudah memiliki program yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakatnya. Upaya ini bisa dilihat dari segi pengembangan wisata, pertanian, 

perdagangan, maupun usaha lainnya. Salah satu obyek wisata yang saat ini sedang 

berkembang secara maksimal di Kabupaten Klaten adalah Rowo Jombor dan 

Bukit Sidoguro. Kawasan wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro memiliki 

potensi yang baik dengan pemandangan yang indah saat sore hari, terdapat 

warung apung, dan memiliki spot foto instagramable yang banyak dicari oleh 

anak-anak muda dijaman sekarang ini dengan alasan mengikuti perkembangan 

jaman. Melihat kondisi tersebut, perlu adanya upaya penataan dan pengembangan 

kawasan wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro dengan melengkapi sarana dan 

prasarananya agar terwujud suatu kawasan terpadu antara lain untuk aktivitas 

berolahraga, rekreasi, akomodasi, dan kesesuaian penggunaan lahan untuk 

kawasan wisata sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dengan 

memperhatikan kondisi fisik di sekitar Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro agar 

selaras dengan fungsi utamanya.  

Pengembangan kawasan wisata alam Rowo Jombor menjadi hal yang 

penting karena dengan pengembangan kawasan wisata alam ini diharapkan dapat 

menjaga kelestarian alam di sekitar rawa dan meminimalisir permasalahan secara 

fisik yang mengganggu kelestarian rawa.  Tujuan utama pembuatan Rowo Jombor 

adalah untuk menampung air dari sungai-sungai di sekitarnya untuk 

mengendalikan banjir, dan sebagai persediaan air irigasi untuk mengoncori 

sawah-sawah di sekelilingnya pada musim kemarau. Namun kemudian juga 
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dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti pariwisata dan perikanan. Disamping 

itu pengembangan kawasan wisata alam Rowo Jombor diharapkan juga dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar rawa, sehingga secara tidak 

langsung dapat menikmati fungsi rawa mengingat masyarakat yang paling dekat 

dengan rawa justru ada yang tidak menikmati irigasi bendung secara langsung 

karena letak tanah pertanian mereka yang diatas permukaan air rawa sehingga 

tidak dapat menggunakan saluran irigasi rawa, masyarakat yang tidak bisa 

menikmati irigasi bendung secara langsung dapat memanfaatkannya dengan cara 

lain untuk kawasan wisata. Berikut merupakan table rekap pengunjung obyek 

wisata Rowo Jombor di Kabupaten Klaten tahun 2019. 

Tabel 1. 1 Rekap Pengunjung Obyek Wisata Rowo Jombor Di Kabupaten 

Klaten Tahun 2016-2020. 

Rekap Pengunjung Obyek Wisata Rowo Jombor Di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 

Nama Obyek Wisata 2016 2017 2018 2019 2020 

Rowo Jombor 26.198 27.080 28.700 24.942 - 

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten 

Tahun 2016-2020 

 

Berdasarkan table diatas pengunjung Rowo Jombor dari tahun 2016-2020 

mengalami perubahan disetiap tahunnya. Dari tabel rekap data diatas tahun 2018 

merupakan tahun dengan data pengunjung terbanyak daripada tahun yang lain 

yaitu sebanyak 28.700 pengunjung. Terjadi penurunan yang cukup drastic pada 

tahun 2019 yang disebabkan oleh pandemic Covid-19. Berdasarkan informasi dari 

Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten data pengunjung tahun 2020 wisata Rowo 

Jombor tidak ada pengunjung dikarenakan adanya retribusi/pungutan daerah dan 

dialihkan ke wisata Bukit Sidoguro yang baru dibuka pada tahun 2020, letaknya 

tidak terlalu jauh dari Rowo Jombor. Tempat wisata itu berada di bukit batu karst 
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pada ketinggian sekitar 300 meter dari permukaan laut (mdpl). Tidak heran jika 

hamparan perbukitan dan pepohonan mengelilinya. Puncak Bukit Sidoguro sudah 

ditata sedemikian rupa hingga terlihat indah. Di Bukit Sidoguro terdapat beberapa 

spot foto unik yang Instagramable sama seperti obyek wisata di Rowo Jombor. 

Tabel 1. 2 Rekap Pengunjung Obyek Wisata Bukit Sidoguro Di Kabupaten 

Klaten Tahun 2020. 

No 
Nama obyek 

wisata 

Pengunjung tahun 2020 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des Total 

1 
Obyek Wisata 

Bukit 

Sidoguro 

41.586 21.457 5.891 - - - - - - - 
4.89

7 

3.12

4 

76.95

5 

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten 

Tahun 2020. 

 

Berdasarkan rekap data pengunjung Bukit Sidoguro tahun 2020 terjadi 

penurunan yang terus menerus disetiap bulannya bahkan pada Bulan April hingga 

Bulan Oktober tidak ada pengujung yang datang. Hal itu disebabkan oleh 

pandemic Covid-19 yang tidak kunjung hilang sehingga berdampak pada industry 

pariwisata. Menurut penuturan Bapak Ichsan salah satu responden yang saya 

wawancarai di Kantor Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Klaten pada Bulan Januari hingga Bulan Maret wisata Bukit Sidoguro 

baru resmi dibuka sehingga jumlah pengunjung masih banyak harga tiketnya pun 

relative murah sebesar 5 ribu rupiah sehingga menarik minat pengunjung. 

Sedangkan pada Bulan April hingga Bulan Juni wisata Bukit Sidoguro sepi 

pengunjung karena awal virus Corona masuk ke Indonesia sehingga wisata 

ditutup total. Bapak Ichsan juga menuturkan bahwa setiap minggu ada rekapan 

dan setoran ke kasda, setiap wulan dan triwulan ada rapat evaluasi. Setelah 

sepakat pihak pengelola wisata menyetorkan data kunjungan ke kantor Dinas 

Pariwisata Kabupaten Klaten untuk diolah dan kemudian di input di aplikasi 
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statistic provinsi. Selanjutnya Bapak Ichsan juga menunjukkan SK petugas 

counterpart data statistic pariwisata dari provinsi tahun 2022, sehingga table rekap 

pengunjung tersebut bisa dipertanggung jawabkan.  

Penggunaan lahan secara optimal perlu dikaitkan dengan karakteristik dan 

kualitas lahannya. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan penggunaan 

lahan, bila dihubungkan dengan pemanfaatan lahan secara lestari dan 

berkesinambungan. Mengingat kebutuhan akan ruang semakin terdesak dan 

disertai dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, membuat 

terjadinya perubahan penggunahan lahan yang akan berpengaruh pada pola ruang. 

Adanya perubahan penggunaan lahan akan membuat masalah dalam penataan 

ruangnya, yaitu akan timbul lahan yang fungsinya tidak sesuai dengan RTRW 

Kabupaten Klaten (Perda Kabupaten Klaten Th 2011-2031).  

Tabel 1. 3 Jenis Penggunaan Tanah Keadaan di Desa Krakitan 

No Penggunaan Tanah Luas Penggunaan Tanah (Ha) 

1. Sawah 10,96 

2. Tegal/kebun 140,36 

3. Rumah,bangunan, dan halaman 195,67 

4. Kolam/rawa 83,63 

5. Tanah lainnya 368,49 

Sumber : BPS Kecamatan Bayat Tahun 2019. 

 

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa luas penggunaan lahan 

untuk kolam/rawa seluas 83,63 Ha yang artinya memang benar bahwa 

pemanfaatan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan harus sejalan dengan 

prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, 

lingkungan hidup yang berimbang sebagai tiang yang saling bergantung dan 

saling memperkuat satu sama lain. Pemanfaatan lahan saat ini merupakan suatu 

hal penting untuk direncanakan baik itu di perkotaan maupun di wilayah 
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pedesaan. Dalam pengembangan wilayah, perlu terlebih dahulu dilakukan 

perencanaan lahan yang dapat memberikan keuntungan ekonomi wilayah. Disaat 

lahan yang dikelola sesuai dengan pemanfaatannya maka akan mendatangkan 

keuntungan bagi daerah itu sendiri tetapi, dari pemanfaatan lahan tersebut kita 

juga harus melihat aspek kelestarian lingkungan. Saat ini pemanfaatan lahan yang 

tidak berorientasikan pembangunan berkelanjutan mengakibatkan penurunan 

kualitas lingkungan, kerusakan prasarana dan sarana, pemukiman, bahkan bisa 

mendatangkan bencana yang memakan korban jiwa. Hanya demi keuntungan 

ekonomi yang tinggi bagi daerah ditambah lagi dengan kurangnya kesadaraan 

para investor yang hanya memikirkan keuntungan tanpa menghiraukan aspek 

kelestarian dan keberlanjutan lingkungan akhirnya kita semua yang rugi.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pengembangan kawasan wisata alam Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro 

menjadi hal yang penting karena dengan pengembangan kawasan wisata alam ini 

diharapkan dapat menjaga kelestarian alam di kawasan wisata dan meminimalisir 

permasalahan secara fisik maupun social yang dapat mengganggu kelestarian 

kawasan tersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat ciri khas obyek pariwisata di Kecamatan Bayat? 

2. Bagaimana tingkat variasi kunjungan pariwisata di Kecamatan Bayat? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis faktor-faktor pariwisata di Kecamatan Bayat 

2. Mengetahui evaluasi pengembangan pariwisata di Rowo Jombor dan 

Bukit Sidoguro 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

cocok atau tidaknya pemanfaatan lahan pariwisata yang 

dimanfaatkan pemerintah sebagai kawasan wisata di Kabupaten 

Klaten. 

b. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Masyarakat Sekitar 

Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat sadar akan 

pentingnya menjaga kelestarian wisata agar dapat dinikmati oleh 

generasi selanjutnya, dan diharapkan pemerintah sekitar dapat 

tanggap akan tindakan-tindakan preventif yang kemungkinan dapat 

terjadi karena adanya bencana. 

b. Manfaat Bagi Pemerintah Kabupaten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi para penentu kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 

maupun segenap unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian dan 
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tertarik untuk ikut serta mengembangkan fungsi rawa yang dikaitkan 

dalam pengembangan kawasan wisata alam di Kabupetan Klaten, 

serta dapat menunjang pendapatan daerah di Kabupaten Klaten.   

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Pengertian Lahan  

Lahan adalah suatu luasan di permukaan bumi dengan sifat-sifat 

tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, 

hidrologi, serta hasil kegiatan manusia masa lalu, sekarang sampai pada 

tingkat tertentu mempunyai pengaruh yang berarti terhadap penggunaan 

lahan oleh manusia kini dan manusia masa datang (FAO, 1976 dalam 

Taryono, 1997). Selanjutnya pada perencanaan penggunaan lahan 

pertanian harus dilakukan proses penaksiran potensi lahan untuk tujuan 

penelitian, yang meliputi interpretasi dan survei bentuk lahan, tanah, 

vegetasi, iklim dan aspek-aspek lainya, sampai tingkatan 

mengidentifikasi dan membuat perbandingan jenis tanaman yang 

diperbolehkannya. 

Lahan merupakan sumber daya fisik yang penting untuk 

perencanaan tata guna lahan. Lahan mempunyai potensi tersendiri untuk 

berbagai jenis penggunaan. Manusia menggunakan tanah untuk 

berbagai keperluan yang didasari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pada kawasan pedesaan, kegiatan pertanian adalah penunjang ekonomi 

masyarakat desa dimana mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. 
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Kesesuaian lahan adalah tingkat kesesuaian sebidang tanah terhadap 

suatu jenis penggunaan tertentu (FAO, 1976 dalam Taryono, 1997). 

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang 

mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, 

tanah, hidrologi dan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang 

secara potensial berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976). 

Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk lahan yang telah 

dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia, flora dan fauna, baik 

dimasa lalu maupun saat sekarang, seperti lahan rawa pasang surut yang 

telah direklamasi atau tindakan konservasi tanah pada suatu lahan 

tertentu. Penggunaan lahan secara optimal perlu dikaitkan dengan 

karakteristik dan kualitas lahannya. Hal tersebut disebabkan adanya 

keterbatasan penggunaan lahan, bila dihubungkan dengan pemanfaatan 

lahan secara lestari dan berkesinambungan. 

b. Pengertian dan Klasifikasi Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan pada hakekatnya merupakan penggambaran 

tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu 

(Soemarno, 2006: 6). Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu 

bidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kelas kesesuaian lahan 

suatu wilayah dapat berbeda-beda tergantung pada penggunaan lahan 

yang dikehendaki. Klasifikasi kesesuaian lahan menyangkut 

mencocokkan (matching) antara kualitas lahan dengan persyaratan 

tumbuh penggunaan lahan yang diinginkan. 
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Klasifikasi kesesuaian lahan adalah suatu penasiran dan 

pengelompkan lahan yang mempunyai tipe khusus dalah kesesuaian 

secara mutlak atau relatif untuk suatu jenis penggunaan tertentu (FAO, 

1976 dalam Sitorus, 1985). Stuktur dari sistem klasifikasi kesesuaian 

lahan menurut FAO terdiri dari empat kategori yaitu :  

1) Ordo Kesesuaian Lahan (Order) : Menunjukan jenis/macam 

kesesuaian atau keadaan kesesuaian secara umum. 

2) Kelas Kesesuaian Lahan (Class) : Menunjukan tingkat kesesuain 

dalam ordo. 

3) Sub-Kelas Kesesuaian Lahan (Sub-Class) : Menunjukan jenis 

pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan didalam kelas. 

4) Satuan Kesesuaian Lahan (Unit) : Menunjukan perbedaan-

perbedaan kecil yang diperlukan dalam pengelolaan di dalam sub-

kelas. 

Kesesuaian lahan pada tingkat ordo menunjukan tentang sesuai 

atau tidaknya lahan untuk suatu penggunaan tertentu, sehingga dibagi 

menjadi dua, yaitu:  

1) Ordo S : Sesuai (Suitable) Lahan ini dapat dipergunakan untuk suatu 

penggunaan tertentu secara lestari, tanpa atau dengan sedikit resiko 

kerusakan terhadap sumber daya lahan. 

2) Ordo N : Tidak sesuai (Not Suitable) Lahan ini tidak mempunyai 

pembatas sedemikian rupa sehingga mencegah suatu penggunaan 

secara lestari. 
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Kesesuaian lahan pada tingkat kelas. Kelas kesesuaian lahan 

adalah pembagian lebih lanjut dari ordo dan menggambarkan tingkat-

tingkat kesesuaian dari ordo. Kelas ini dalam simbolnya diberi nomor 

urut yang diberi di belakang simbol ordo. Nomor urut ini menunjukan 

tingkatan kelas yang menurun dalam suatu ordo. Jumlah kelas dalam 

tiap ordo sebetulnya tidak terbatas, akan tetapi dianjurkan untuk 

memakai tiga kelas dalam Ordo Sesuai dan dua kelas dalam Ordo Tidak 

Sesuai. Penetuan jumlah kelas ini didasarkan pada keperluan minimum 

untuk mencapai tukuan interpretasi dan umumnya terdiri dari lima 

kelas. Apabila tiga kelas dipakai dalam Ordo Sesuai (S) dan dua kelas 

dalam Ordo Tidak Sesuai (N), maka pembagian serta definisi kelas-

kelas tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Kelas S1 : Sangat Sesuai (Highly Suitable) Lahan tidak mempunyai 

pembatas yang berat untuk suatu penggunaan secara lestari atau 

hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti dan tidak 

berpengaruh nyata terhadap produksinya serta tidak akan menaikkan 

masukan dari apa yang telah biasa diberikan. 

2) Kelas S2 : Cukup Sesuai (Moderatly Suitable) Lahan yang 

mempunyai pembatas-pembatas agak berat untuk suatu penggunaan 

yang lestari. Pembatas akan mengurangi produktivitas dan 

keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan. 

3) Kelas S3 : Sesuai Marginal (Marginal Suitable) Lahan yang 

mempunyai pembatas-pembatas agak berat untuk suatu penggunaan 



13 

 

 

yang lestari. Pembatas akan mengurangi produktivitas atau 

keuntungan dan perlu menaikkan masukan yang diperlukan. 

4) Kelas N1 : Tidak Sesuai Pada Saat Ini (Currently not Suitable) 

Lahan mempunyai pembatas yang sangat berat, tetapi masih 

memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan 

tingkat pengetahuan sekarang ini dengan biaya yang rasional. 

5) Kelas N2 : Tidak Sesuai Permanen (Currently not Suitable) Lahan 

mempunyai pembatas yang sangat berat sehingga tidak mungkin 

untuk diragukan lagi suatu penggunaan yang lestari. 

c. Fungsi Lahan 

Menurut FAO (1995) dalam Luthfi Rayes (2007:2), lahan 

memiliki banyak fungsi yaitu : 

1) Fungsi produksi 

Sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan, 

melalui produksi biomassa yang menyediakan makanan, pakan 

ternak, serat, bahan bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi 

manusia, baik secara langsung maupun melalui binatang ternak 

termasuk budidaya kolam dan tambak ikan. 

2) Fungsi lingkungan biotik 

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terrertrial) 

yang menyediakan habitat biologi dan plasma nutfah bagi 

tumbuhan, hewan dan jasad-mikro diatas dan dibawah permukaan 

tanah. 
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3) Fungsi pengatur iklim 

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber (source) dan 

rosot (sink) gas rumah kaca dan menentukan neraca energi global 

berupa pantulan, serapan dan transformasi dari energi radiasi 

matahari dan daur hidrologi global. 

4) Fungsi hidrologi 

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumberdaya air tanah 

dan air permukaan serta mempengaruhi kualitasnya. 

 

5) Fungsi penyimpanan 

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah 

dan mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia. 

6) Fungsi pengendali sampah dan polusi 

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga 

dan pengubah senyawa-senyawa berbahaya. 

7) Fungsi ruang kehidupan 

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal 

manusia, industri, dan aktivitas social seperti olahraga dan rekreasi. 

8) Fungsi peninggalan dan penyimpanan 

Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi 

benda- benda bersejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang 

kondisi iklim dan penggunaan lahan masa lalu. 

9) Fungsi penghubung spasial 
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Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, 

masukan dan produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan 

binatang antra daerah terpencil dari suatu ekosisitem alami. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

lahan merupakan tanah dengan segala ciri, kemampuan maupun 

sifatnya beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya termasuk 

kegiatan manusia yang didalamnya dalam memanfaatkan lahan. 

Lahan memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh 

manusia dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya. 

d. Sifat-sifat Lahan  

Sebagai mana yang diungkapkan oleh Arsyad (1989), 

“Pengertian sifat lahan yaitu : atribut atau keadaan unsur-unsur lahan 

yang dapat diukur atau diperkirakan, seperti tekstur tanah, struktur 

tanah, jumlah curah hujan, distribusi hujan, temperatur, drainase tanah, 

jenis vegetasi dan sebagainya”. Sifat lahan merupakan suatu penciri dari 

segala sesuatu yang terdapat di lahan tersebut yang merupakan pembeda 

dari suatu lahan yang lainnya. 

Sifat lahan menunjukkan bagaimana kemungkinan penampilan 

lahan jika digunakan untuk suatu penggunaan lahan. Sifat lahan 

menentukan atau mempengaruhi keadaan yaitu bagaimana ketersediaan 

air, peredaran udara, perkembangan akan kepekaan erosi, ketersediaan 

unsur hara, dan sebagainya. Perilaku lahan yang menentukan 

pertumbuhan tersebut disebut kualitas lahan. 
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Sifat-sifat lahan terdiri dari beberapa bagian yaitu karakteristik 

lahan, kualitas lahan, pembatas lahan, persyaratan penggunaan lahan, 

perbaikan lahan (Jamulya, 1991:2).   

e. Pariwisata  

Pariwisata adalah gejala yang sering dilakukan dalam kehidupan 

bermasyarakat, yang didalamnya terdapat perhotelan, rumah makan, 

objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan 

wisata, dan masih banyak lagi (Soekadijo, 1996) 

 

f. Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari adanya daya tarik 

wisata sampai adanya jenis pengembangan yang ditunjang oleh 

penyediaan fasilitas dan akesebilitas (Arjana, 2016). Maka dalam 

pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan perencanaan yang 

baik dalam skala mikro maupun skala makro. Berbagai daerah 

mempunyai rencana induk pengembangan pariwisata untuk dapat 

mengembangkan objek atau atraksi wisata maupun rencana 

pengembangan secara regional ataupun nasional. 

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang 

pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut 

perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya 

meliputi 5 unsur (Suwantoro, 2004) yaitu : 

1) Objek dan Daya Tarik Wisata 
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Objek dan daya tarik wisata yang merupakan potensi untuk 

menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan 

wisata. Dalam membangun suatu objek wisata harus dirancang dan 

dibangun atau dikelola secara professional berdasarkan kriteria 

tertentu sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. 

Biasanya daya tarik suatu objek berdasarkan pada, adanya 

sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman 

dan bersih. Selain itu juga memiliki ciri khusus yang bersifat langka 

atau tidak ada di tempat lain. Objek wisata alam harus mempunyai 

daya tarik tinggi seperti adanya pegunungan, sungai, pantai, pasir, 

hutan dan sebagainya. Pada objek wisata budaya mempunyai daya 

tarik tinggi karena adanya nilai khusus dalam bentuk atraksi 

kesenian, upacara adat dan terdapat nilai luhur yang terkandung 

dalam suatu objek. 

2) Prasarana Wisata 

Prasarana wisata merupakan sumberdaya alam dan 

sumberdaya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan 

dalam perjalanan di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, 

air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. 

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi 

dan lokasi objek maka akan meningkatkan aksebilitas suatu objek 

wisata. Kebutuhan lain yang dibutuhkan wisatawan yang menjadi 

penunjang bagi objek wisata harus di sediakan seperti bank, apotik, 
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rumah sakit, pom bensin, pusat- pusat perbelanjaan, dan lain 

sebagainya. 

3) Sarana Wisata 

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata 

yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam 

menikmati perjalanan wisatanya. Dalam pembangunan sarana wisata 

di suatu objek wisata harus disesuaikan dengan kebutuhan 

wisatawan. Berbagai macam sarana wisata yang  harus di 

sediakan seperti hotel, homestay, restoran atau rumah makan, alat 

transportasi serta sarana pendukung lainnya 

4) Tata Laksana atau Infrastruktur 

Infrastruktur merupakan situasi yang mendukung fungsi 

sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan 

maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah 

seperti, adanya sistem pengairan, distribusi air bersih dan sistem 

pembuangan air limbah, adanya sumber listrik, energi jaringan yang 

memandai untuk kebutuha baik pengunjung maupun pengelola, 

adanya sistem jalur angkutan dan jalan yang memadai dan lancar 

sehingga mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke objek 

wisata tersebut, adanya sistem komunikasi yang memudahkan 

wisatawan untuk mendapatkan informasi dan mengirimkan 

informasi secara cepat, selain itu juga harus ada sistem keamanan 

dan pengawasan karena untuk menjaga keamanan di daerah wisata 
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agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh wisatawan 

sehingga ketika berwisata mereka akan merasa aman dan nyaman. 

5) Masyarakat dan Lingkungan 

Untuk ini masyarakat di sekitar objek wisata perlu 

mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang di butuhkan 

oleh para wisatawan. Dalam hal seperti ini pemerintah melalui 

instansi-instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai 

penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk bina masyarakat sadar 

wisata, sehingga masyarakat akan sadar wisata tersebut bisa 

memberikan dampak positif dan mendapatkan keuntungan dari 

wisatawan yang membelanjakan uangnya. Begitu sebaliknya 

wisatawan akan mendapatkan pelayanan yang memudahkan 

mereka untuk memenuhi kebutuhan. Pada lingkungan objek wisata 

juga harus diperhatikan agar tidak rusak maupun tercemar, oleh 

sebab itu perlu adanya upaya menjaga kelestarian lingkungan 

dengan melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dan 

pengelolaan suatu objek wisata. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1. 4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 
Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Mayasari 

(2018) 

Analisis 

Pengembangan 

Potensi Wisata 

di Kawasan 

Hutan Lindung 

Bossolo di 

Kecamatan 

Rumbia 

1. Untuk 

mengetahui 

potensi wisata 

di kawasan 

hutan lindung 

bossolo 

Kecamatan 

Rumbia 

1. Jenis 

sumber data : 

primer dan 

sekunder 

2. Metode 

Pengambilan 

Data : observasi 

dan wawancara 

Kelayakan Potensi 

Wisata Di 

Kawasan Hutan 

Lindung Bossolo 
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Kabupaten 

Jeneponto 

Kabupaten 

jeneponto 

2. Untuk 

mengetahui 

berapa nilai 

kelayakan 

kawasan hutan 

lindung sebagai 

objek wisata di 

Kecamatan 

Rumbia 

Kabupaten 

jeneponto. 

3. Variable 

: Kelayakan 

wisata kawasan 

hutan lindung 

bossolo 

Susanto 

(2003) 

Evaluasi Potensi 

Obyek Wisata 

Zone 

Pengembangan 

Bagian Timur 

Kabupaten 

Pacitan 

1. Mengetahui 

obyek wisata 

yang berpotensi 

tinggi untuk 

dikembangkan 

Penentuan 

daerah 

penelitian, 

pengumpulan 

data, analisa data 

Hasil penelitian 

diharapkan sebagai 

sumbangan 

pemikiran dan 

informasi bagi 

pengembangan 

kepariwisataan.  

Fadli 

Ardiansyah 

(2009) 

Analisis Potensi 

Obyek Wisata 

Zone Barat 

Kabupaten 

Pacitan Tahun 

2008 

1. Mengetahui 

sebaran tingkat 

potensi obyek 

wisata di zone 

barat 

Kabupaten 

Pacitan 

2. Mengetahui 

sejauh mana 

arah 

pengembangan 

dan 

pengelolaan 

pariwisata di 

zone barat 

Kabupaten 

Pacitan 

berdasarkan 

tingkat potensi 

Analisis data 

sekunder 

Obyek pariwisata 

yang tersedia 

sangatlah 

bervariasi, meliputi 

obyek wisata alam, 

obyek wisata 

buatan, maupun 

obyek wisata 

budaya. Untuk 

mengetahui obyek 

wisata yang 

berpotensi tinggi, 

sedang maupun 

rendah perlu 

dilakukan 

penilaian obyek 

wisata. Adapun 

langkah dalam 

menentukan arah 

pengembangan 

obyek wisata 

didasarkan pada 

factor penghambat 

dari hasil penilaian 

potensi internal 

dan potensi 

eksternal pada 

masing-masing 

obyek wisata. 
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Richa 

Mardika 

Rachmawati 

(UMS, 

2021) 

Analisis 

Pengembangan 

Pariwisata di 

Kecamatan 

Bayat 

Kabupaten 

Klaten 

1. Menganalisis 

faktor-faktor 

pariwisata di 

Kecamatan 

Bayat 

2. Mengetahui 

evaluasi 

pengembanga

n pariwisata di 

Rowo Jombor 

dan Bukit 

Sidoguro 

Penentuan 

daerah 

penelitian, 

pengumpulan 

data, analisa data 

Peta kawasan 

wisata Rowo 

Jombor dan Bukit 

Sidoguro 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan lahan di Rowo Jombor 

dan Bukit Sidoguro yang dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan wisata 

yang ada di Kabupaten Klaten. Setiap daerah diwajibkan untuk dapat 

mengoptimalkan potensi sumber daya alam antara lain mengenal, 

mengidentifikasi, dan merencanakan agar dapat terealisasikan dengan baik dan 

benar. Dalam mengoptimalkan sumber daya alam tersebut pemanfaatan Rowo 

Jombor dan Bukit Sidoguro sebagai kawasan wisata pengelola harus 

memperhatikan fungsi rawa sebagai sarana penampungan air dari sungai-sungai di 

sekitarnya untuk mengendalikan banjir, dan sebagai persediaan air irigasi untuk 

mengoncori sawah-sawah di sekelilingnya pada musim kemarau.  

Pada kondisi sekarang seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke 

masa kawasan di sekitar Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro mengalami perubahan 

drastis dari sebelumnya, pengembangan kawasan Rowo Jombor dan Bukit 

Sidoguro berhasil menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata 

tersebut. Di kawasan ini terdapat pemandangan alam yang indah, situs 

peninggalan zaman dahulu yang diyakini mempunyai nilai sejarah, museum 
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pertanian, pusat-pusat kerajinan, warung apung, area olahraga, area bermain, 

terdapat banyak spot foto yang cocok untuk diabadikan dengan kamera, dan lain-

lain.  

Dengan adanya hal tersebut muncul permasalahan yaitu Apakah terdapat 

ciri khas obyek pariwisata di Kecamatan Bayat dan Bagaimana tingkat variasi 

kunjungan pariwisata di Kecamatan Bayat? Untuk mengetahui bagaimana faktor-

faktor di Kecamatan Bayat dan mengetahui evaluasi pengembangan pariwisata di 

Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro guna mengantisipasi terjadinya bencana alam 

dan mengidentifikasi pola aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar 

kawasan wisata, kawasan operasional wisata, maupun aktifitas wisatawan yang 

sedang berkunjung untuk dilakukan observasi atau survey langsung ke lapangan 

untuk mendapatkan kelengkapan data-data.  

Setelah diketahui manfaat antara pola aktifitas dalam kawasan dengan 

ketentuan zonasi pemanfaatan lahan kemudian dipadukan dengan kebijakan 

pemerintah daerah dalam pengambangan kawasan wisata alam Rowo Jombor dan 

Bukit Sidoguro dan peran serta masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di 

sekitar rawa untuk menyusun kesesuaian pemanfaatan Rowo Jombor dalam 

pengembangan kawasan wisata alam di Kabupaten Klaten.  
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Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2021. 

1.7 Batasan Operasional 

a. Lahan  

Lahan adalah suatu luasan di permukaan bumi dengan sifat-sifat 

tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, 

Pemanfaatan lahan 

Dimanfaatkan sebagai 
pengembangan kawasan 

wisata di Kabupaten Klaten 

Seiring dengan berjalannya waktu dari 
masa ke masa kawasan di sekitar 
Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro 
mengalami perubahan drastis dari 
sebelumnya 

Faktor-faktor pariwisata di 
Kecamatan Bayat dan 
mengetahui evaluasi 
pengembangan pariwisata 
di Rowo Jombor dan Bukit  
Sidoguro 

Muncul permasalahan 
yaitu apakah terdapat ciri 
khas obyek wisata dan 
bagaimana tingkat variasi 
kunjungan wisata di 
Kecamatan Bayat 

Pola aktivitas 
kawasan 
rawa dan 
bukit 

Aktifitas masyarakat 
sekitar rawa dan bukit 

Aktivitas wisatawan 

Aktivitas operasional 
rawa dan bukit 

Potensi dan 
kendala fisik/sosial 

Antisipasi terjadinya 
bencana alam dan 
mengidentifikasi pola 
aktifitas sekitar rawa 
dan bukit. 

Kesesuaian potensi,  
ciri khas, dan aktifitas  

Kebijakan pemerintah daerah dalam 
pengambangan kawasan wisata 

Hasil peta pemanfaatan lahan Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro 
dalam pengembangan kawasan wisata alam di Kabupaten Klaten. 
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hidrologi, serta hasil kegiatan manusia masa lalu, sekarang sampai pada 

tingkat tertentu mempunyai pengaruh yang berarti terhadap penggunaan 

lahan oleh manusia kini dan manusia masa datang (FAO, 1976 dalam 

Taryono, 1997). 

b. Pariwisata  

Pariwisata adalah gejala yang sering dilakukan dalam kehidupan 

bermasyarakat, yang didalamnya terdapat perhotelan, rumah makan, 

objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan 

wisata, dan masih banyak lagi (Soekadijo, 1996). 

c. Sarana dan Prasana Pariwisata 

Sarana dan prasarana pariwisata merupakan salah satu indicator 

perkembangan pariwisata. Sarana atau prasarana dapat diartikan sebagai 

proses tanpa hambatan dari pengadaan dan juga peningkatan hotel, 

retoran, tempat hiburan dan sebagainya serta prasarana jalan dan 

transportasi yang lancar dan juga bisa terjangkau oleh wisatawan (Tim 

Peneliti PMB-LIPI, 2006:339). 

d. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan dapat dilacak dari penutupan lahannya (land 

cover), yakni semua perwujudan yang menutup lahan, baik perwujdan 

alamiah ataupun perwujudan buatan manusia. Sebagai contoh: sawah 

mencerminkan kegiatan pertanian: Pabrik mencerminkan kegiatan 

industri, terminal bus dan stasiun kereta api mencerminkan kegiatan 
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transportasi darat; pelabuhan mencerminkan kegiatan transportasi laut 

dan sebagainya (Sugiharto Budi S, 999). 

 


