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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu sumber daya yang memiliki potensi besar yaitu sumber 

daya karst yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Kawasan karst 

adalah kawasan yang didominasi oleh batuan gamping. Karst terbentuk 

oleh endapan makhluk hidup bercangkang di dasar laut, seperti coral. 

Endapan yang terbentuk jutaan tahun tersebut, karena proses-proses 

geologis akhirnya sekarang menjadi punggung-punggung bukit. 

Salah satu kawasan karst yang memiliki potensi besar khususnya 

untuk pariwisata yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya terletak di 

Kabupaten Gunungkidul bagian selatan. Kabupaten Gunungkidul sering 

dianggap orang sebagai suatu lahan yang kering dan gersang, akan tetapi 

di balik kekeringan yang sering melanda Kabupaten Gunungkidul ini 

ternyata menyimpan potensi serta sumberdaya alam yang begitu banyak. 

Potensi ini dapat pula dimanfaatkan untuk bidang kepariwisataan yang 

nantinya akan dapat untuk pengembangan pariwisata di suatu daerah. 

Bentuk perhatian pemerintah dalam melindungi kawasan karst dari 

orang yang tak bertanggung jawab yaitu dengan membuat undang-undang 

yang mengatur tentang larangan penambangan kawasan karst, yaitu 

Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 (Pasal 60 ayat 2 Poin F) tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pemerintah Daerah Gunungkidul 

juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 540/0196 yang 

dikeluarkan pada tanggal 7 februari 2011 yang melarang penambangan di 

11 kecamatan, dengan demikian maka celah untuk menggantungkan 

kehidupan pada penambangan gamping semakin sempit. Ekowisata dapat 

menjawab permasalahan tersebut, yang menjadi ciri khas ekowisata yaitu 

mengedepankan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, 

kesejahteraan penduduk lokal dan menghargai budaya lokal dapat menjadi 

suatu alternatif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa 

mengorbankan karst sebagai warisan kekayaan alam kepada generasi 

yang akan datang. 



Wilayah karst memiliki morfologi yang unik, karena terdapat banyak 

gua yang sering ditelusuri oleh para olahragawan ekstrim dan ilmuwan 

speleologi, akan tetapi belum banyak wisatawan yang datang untuk 

menikmati keindahan gua-gua yang ada di wilayah karst ini. Kesenyapan, 

keheningan, kegelapan dan kelembaban menyertai wisatawan ketika calon 

wisatawan masuk ke bawah permukaan tanah ini. Satu satunya suara alam 

yang terdengar adalah tetesan air yang berasal dari permukaan tanah, 

meresap dalam batuan kemudian menetes dari atap gua. Alat penerangan 

akan membantu penikmat alam untuk mangamati indahnya stalaktit yang 

terbentuk dari kalsium karbonat dan air yang terbentuk dalam ratusan atau 

bahkan jutaan tahun tersebut. 

Salah satu potensi alam yang dimilikiKabupaten Gunungkidul, 

sebagai daerah bertopografi karst yang memiliki keunikan alam melimpah 

dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek ekowisata, seperti Gua 

Gesing, Gua Jlamprong, dan Gua Sinden yang terletak di Desa Ngeposari 

Kecamatan Semanu dan Gua Rancang Kencana di Desa Bleberan, 

Kecamatan Playen. 

Gua Rancang Kencana terletak di Padukuhan Menggoran II. Gua ini 

diperkirakan telah berumur lebih dari 200 tahun, hal ini diperkirakan karena 

adanya pohon tlumpi (terminalia edulis) yang tumbuh didalam gua dan 

menjulang keluar mulut gua dengan perkiraan pohon tersebut telah 

berumur 200 tahun. Hal ini dapat dilihat dari struktur pohon tersebut. Gua 

Rancang Kencana juga merupakan gua purba sejajar dengan Gua Braholo 

yang terdapat di Rongkop Gunungkidul yang telah berusia 3000 tahun yang 

lalu. Di Gua Rancang juga ditemukan beberapa artefak batu dan tulang 

yang diperkirakan hidup ribuan tahun yang lalu. Gua ini mempunyai satu 

ruangan besar dengan  luas 20m x 20m dengan ketinggian 12 meter. Dua 

ruangan diantaranya satu ruangan 3x3 meter serta satunya merupakan 

lorong panjang yang mana konon cerita lorong ini menghubungkan dengan 

lokasi Air Terjun Sri Gethuk (Anonim, 2010). 

Potensi serta keunikan yang dimiliki Gua Rancang Kencana ini belum 

maksimal mendapat perhatian dari pihak pemerintah khususnya 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pengembangan dan 

pengelolaannya. Pengembangan dan pengelolaan objek wisata ini masih 
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berada dibawah kendali dari masyarakat setempat yang dipimpin oleh 

Kepala Dusun Menggoran. Akhir-akhir ini objek wisata Gua Rancang 

Kencana menjadi buah bibir masyarakat, akan tetapi sarana prasarana 

yang dimiliki masih belum memadai bagi wisatawan. Hal ini dapat dilihat 

dari kurangnya pemandu dan sarana informasi bagi wisatawan yang 

mengunjungi objek wisata tersebut, kurangnya perahu untuk mengangkut 

wisatawan dan tempat ganti pakaian untuk para wisatawan, yang biasanya 

terlebih dahulu singgah di air terjun Sri Gethuk, minimnya warung makan, 

kurangnya bangunan untuk peribadahan dan toilet, minimnya persewaaan 

alat penerang bagi pengunjung yang menginginkan masuk ke dalam Gua 

Rancang Kencana serta belum adanya sarana alternatif dan antisipasi jika 

nantinya musim penghujan datang yang mana Sungai Oya sering terjadi 

banjir. 

Selain dari segi sarana dan prasarana, aksesibilitas untuk menuju 

objek wisata tersebut juga sangat memprihatinkan. Berada di tempat 

terpencil dan belum lama dibuka, kondisi jalan menuju objek wisata  Gua 

Rancang Kencana ini masih terjal, sempit dan berdebu. Dilihat dari kondisi 

jalan yang masih terjal dan sempit, hanya kendaraan bermotor seperti 

sepeda motor dan mobil pribadi saja yang dapat masuk kesana, sedangkan 

untuk kendaraan besar seperti bus dan kendaraan umum seperti bus-bus 

besar akan kesulitan untuk melewati rute menuju Sri Gethuk dan Gua 

Rancang Kencana. 

Pengembangan objek wisata Gua Rancang Kencana memang 

mengalami beberapa kendala, seperti terhambatnya dana dari pemerintah 

sehingga pengelolaan dan pengembangan wisata kurang maksimal. Oleh 

karena itu kontribusi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat setempat 

sangat diperlukan untuk membantu dalam upaya pengembangan dan 

pengelolaan objek wisata  Gua Rancang Kencana ini. 

Secara administratif Gua Gesing masuk dalam wilayah Dusun Mojo, 

Gua Jlamprong masuk wilayah Semuluh Lor dan Gua Sinden masuk dalam 

wilayah Dusun Semuluh Kidul. Penelitian terpusat hanya di Dusun Mojo 

sebab usaha pengembangan kawasan gua untuk kegiatan ekowisata 

sejauh ini hanya terdapat di Dusun Mojo.  Gua Gesing, Gua Jlamprong, 

dan Gua Sinden ini memiliki saluran yang saling berhubungan satu sama 



lain. Wisatawan di lorong gua dapat menikmati kicauan ribuan kelelawar, 

ornamen yang indah, juga aliran sungai yang mengalir di sistem perguaan 

ini. Perlu adanya suatu perencanaan untuk mencegah ancaman bahaya 

yang dapat mengancam wisatawan. Ancaman yang paling ditakutkan 

adalah banjir, hal ini disebabkan karena gua terletak disebuah sungai 

musiman yang akan teraliri ketika musim hujan.  

Potensi Gua Gesing, Gua Jlamprong, dan Gua Sinden yang belum 

dikelola secara maksimal tentunya dapat segera di maksimalkan demi 

meningkatkan kesejahteraan warga Dusun Mojo khususnya dan 

masyarakat Desa Ngeposari pada umumnya dengan cara dikembangkan 

melalui ekowisata supaya dapat membantu perekonomian masyarakat 

setempat tanpa merusak lingkungan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu digali potensi dan 

arahan untuk upaya pengembangan objek Gua Rancang Kencana di Desa 

Bleberan Kecamatan Playen dan Gua Gesing – Jlamprong – Sinden di 

Desa Ngeposari Kecamatan di masa yang akan datang, agar objek wisata 

ini menjadi objek wisata unggulan yang akan menarik minat banyak 

pengunjung dan dapat menjadi objek pendukung bagi objek-objek wisata 

sekitar yang sudah berkembang di Kabupaten Gunungkidul. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Potensi fisik yang dimiliki objek wisata Gua Rancang Kencana dan Gua 

Gesing-  Jlamprong belum terkelola secara optimal. 

2. Potensi non fisik yang dimiliki objek wisata Gua Rancang Kencana dan 

Gua Gesing-  Jlamprong belum terkelola secara optimal untuk lebih 

menarik wisatawan. 

3. Faktor penghambat dan faktor pendukung yang kurang diperhatikan 

dalam pengembangan objek wisata Gua Rancang Kencana dan Gua 

Gesing-  Jlamprong  

4. Upaya pengembangan objek wisata Gua Rancang Kencana dan Gua 

Gesing-  Jlamprong di masa yang akan datang belum diarahkan pada 

kekhasan yang dimiliki. 
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5. Sarana dan parasarana pendukung wisata minat khusus belum tersedia 

secara memadai, sehingga wisatawan harus mempersiapkan sendiri. 

6. Upaya memadukan wisata berdasarkan potensi fisik dan non-fisik belum 

dilakukan secara sistematis untuk menarik wisatawan 

7. Arahan pengembangan objek wisata gua belum diarahkan pada 

pengembangan ekowisata minat khusus, karena tidak semua orang 

dapat menyusurinya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang telah berhasil diidentifikasi, peneliti 

hanya membatasi pada masalah yang menurut pertimbangan adalah 

paling urgen untuk dipecahkan. Permaslahan tersebut yakni: 

1. Potensi fisik yang dimiliki objek wisata Gua Rancang Kencana dan Gua 

Gesing-  Jlamprong belum terkelola secara optimal. 

2. Potensi non fisik yang dimiliki objek wisata Gua Rancang Kencana dan 

Gua Gesing-  Jlamprong belum terkelola secara optimal untuk lebih 

menarik wisatawan 

3. Arahan pengembangan objek wisata gua belum diarahkan pada 

pengembangan ekowisata minat khusus, karena tidak semua orang 

dapat menyusurinya 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditetapkan di atas, 

selanjutnya permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi fisik yang dimiliki objek wisata Gua Rancang 

Kencana dan Gua Gesing-  Jlamprong? 

2. Bagaimana potensi non-fisik yang dimiliki objek wisata Gua Rancang 

Kencana dan Gua Gesing-  Jlamprong? 

3. Bagaimana arahan pengembangan potensi fisik dan non fisik objek 

wisata Gua Rancang Kencana dan Gua Gesing-  Jlamprong di masa 

mendatang untuk lebih menarik wisatawan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 



1. Menginventarisasi potensi fisik yang dimiliki objek wisata Gua Rancang 

Kencana dan Gua Gesing-  Jlamprong? 

2. Menginventarisasi potensi non-fisik yang dimiliki objek wisata Gua 

Rancang Kencana dan Gua Gesing-  Jlamprong? 

3. Menysun arahan pengembangan potensi fisik dan non fisik objek wisata 

Gua Rancang Kencana dan Gua Gesing-  Jlamprong di masa 

mendatang untuk lebih menarik wisatawan? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoritik (untuk ilmu pengetahuan) maupun secara praktis sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

a. Menambah kajian untuk studi Geografi Pariwisata dan Geografi 

Pembangunan. 

b. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Masyarakat 

Sebagai pertimbangan ekonomi bagi masyarakat sekitar untuk 

memanfaatkan peluang usaha di objek wisata Gua Gesing, Gua 

Jlamprong dan Gua Sinden di Desa  dan Gua Rancang Kencana, 

serta memperkenalkan tempat wisata baru terutama wisata alam dan 

caving. 

2. Bagi Pemerintah 

Memberikan pertimbangan upaya pengembangan objek wisata dan 

Gua Rancang Kencana bagi pemerintah 
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 
A. Deskripsi Teoretik 
1. Geografi dan Geografi Pariwisata 

Geografi adalah disiplin ilmu yang berorientasi kepada masalah-masalah 

(problem oriented) dalam rangka interaksi antara manusia dengan lingkungan 

(Bintarto dan Surastopo Hadi S, 1982:7). Geografi dalam studinya dibagi menjadi 

empat cabang. Menurut Institute of British Geographers and Association of 

American Geographers tahun 1993, empat cabang dari geografi antara lain human 

geography, physical geography, mixed humand and physical geography and 

others. 

Geografi pariwisata termasuk dalam cabang human geography yang 

termasuk dalam Geografi Rekreasi. Geografi Rekreasi sendiri terdiri dari leisure, 

sport and tourism. Menurut Heru Pramono (2012:2), Geografi Pariwisata adalah 

studi terapan dari konsep-konsep, teoriteori, dan pendekatan-pendekatan geografi 

terhadap aspek-aspek pariwisata pada wilayah permukaan bumi. Geografi 

Pariwisata dimasukan kedalam Geografi Manusia karena dalam mempelajarinya 

terdapat kaitan antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Pendekatan geografi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan keruangan. 

2. Pariwisata dan Ekowisata  

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, 

dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud dan tujuan bukan berusaha atau 

mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi sematamata sebagai konsumen 

menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam-

macam (Oka A Yoeti 1997: 63). Menurut Gamal Suwantoro (1997: 3), istilah 

pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai 

suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya 

karena suatu alasan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. 

Ekowisata merupakan gerakan kesadaran wisata yang terkait dengan isu 

lingkungan yang mulai berkembang secara global. Ekowisata juga merupakan 

alternatif bagi kegiatan pariwisata yang bersifat massal dan ramai. Hal ini timbul 

karena didasari kenyataan bahwa kegiatan pariwisata disamping memberikan 



manfaat bagi pertumbuhan ekonomi juga memiliki dampak ekologi yang 

memprihatinkan. Selain itu muncul pula masalah lingkungan sebagai akibat 

pembangunan yang bersifat eksploitatif dan akumulatif dapat dilihat dari gejala 

ketidakadilan antar warga, kesenjangan antar wilayah, degradasi sumber daya 

(air, hutan, lahan, kelautan), pencemaran, dan lain-lain (Mohamad Baiquni, 2001: 

132).  

Dalam ekowisata, kegiatan pariwisata di alam bebas menjadi daya tarik bagi 

wisatawan yang berasal dari kota-kota besar. mereka menghargai, menikmati 

sekaligus dapat belajar mengenai lingkungan baru, tidak hanya lingkungan alami 

tetapi juga budaya lokal yang berbeda dengan suasana di kota. Ekowisata memiliki 

ciri kegiatan yang berbasis keinginan untuk tahu (scientific), mengerti dan 

menikmati keindahan (aestetic), serta menghayati nilai dan makna (philosophical). 

Oleh karena itu peminat ekowisata memiliki ciri yang berbeda dengan wisatawan 

pada umumnya. Mereka biasanya tidak hanya peduli dengan lingkungan tetapi 

juga memiliki perhatian dan penghargaan pada budaya setempat (Mohamad 

Baiquni, 2001: 132). 

3. Karst sebagai objek ekowisata 

Karst merupakan istilah dalam bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa 

Slovenia „kras‟ yang berarti lahan gersang  dan berbatu. Istilah ini di negara 

asalnya sebenarnya tidak  berhubungan dengan batugamping dan proses 

pelarutan, namun saat ini istilah karst telah diadopsi dan digunakan secara 

internasional sebagai istilah bagi bentuklahan hasil proses pelarutan (Eko 

Haryono, 2004: 1). 

Proses pembentukan bentuklahan karst atau dikenal dengan istilah 

karstifikasi, didominasi oleh proses pelarutan. Batu gamping sesungguhnya tidak 

tembus air, akan tetapi karena celah da kekarnya banyak maka air dapat meresap 

masuk kedalam tanah sebagai air tanah. Air (H2O) bersama-sama dengan gas 

asam arang (CO2) yang mengalir di permukaan dan celah serta kekar batu 

gamping terutama pada musim penghujan, melarutkan mineral kalsit (CaCO3) 

sehingga terbentuklah larutan kalsium bikarbonat (Ca (HCO3)2). (Heru Pramono, 

2003: 28).  

 
H2O + CO2 + CaCO3                        Ca (HCO3)2  
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Karstifikasi dipengaruhi oleh faktor pengontrol dan faktor pendorong. Faktor 

pengontrol menentukan dapat tidaknya proses karstifikasi berlangsung antara lain 

meliputi (1) batuan yang mudah larut, kompak, tebal, dan mempunyai banyak 

rekahan, (2) curah hujan yang cukup (>250 mm/tahun), (3) batuan terekspos di 

ketinggian yang memungkinkan perkembangan sirkulasi air/drainase secara 

vertikal. Sedangkan faktor pendorong menentukan kecepatan dan kesempurnaan 

proses karstifikasi, meliputi (1) temperatur, (2) penutupan hutan (Eko Haryono, 

2004: 1).  

Bentang alam karst akan memperlihatkan bentuk-bentuk khusus, tergantung 

di daerah mana topografi karst tersebut terbentuk. Bentukan topografi karst di 

daerah tropis tentu saja berbeda dengan bentukan karst di daerah sub-tropis, 

lingkungan arid, dan sebagainya. (Sari B. Kusumayudha, 2005: 1) 

4. Gua Karst 

Speleologi adalah ilmu yang mempelajari gua-gua. Kata speleologi diambil 

dari bahasa Yunani, spelaion = gua, dan logos = ilmu. Namun, karena gua adalah 

bentukan alam yang tidak berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh faktor struktur alam 

yang melingkupinya, maka Speleologi merupakan ilmu yang mempelajari gua dan 

lingkungan sekitarnya. (Diktat MAPAGAMA, 2006 : 1 ). 

Gua-gua yang berada di kawasan karst terbentuk oleh proses pelarutan air 

yang bersifat asam terhadap batu gamping. Gua-gua ini merupakan bagian yang 

tersisa setelah bagian batu gamping yang terlarut diangkut oleh air. Bagian yang 

ditinggalkan oleh batu gamping yang terlarut tersebut berupa rongga-rongga. 

Rongga-rongga itu menyatu sehingga menjadi lubang yang sangat besar (Sari B. 

Kusumayudha, 2005 : 20). 

Gua dapat diklasifikasikan berdasarkan proses terbentuknya menjadi tiga 

(Mylroie dan Carew, 1995: 6-9), yaitu:  

a. pit caves, gua yang terbentuk dari perkembangan shaft secara terus menerus 

sampai terbentuk suatu sistem protocave dengan aliran ke arah vertikal  

b. phreatic caves (flank margin caves dan “banana hole”), merupakan gua yang 

berkembang di bawah muka air tanah. Flank margin caves terbentuk oleh 

proses pelarutan pada daerah tepi muka air tanah yang berbatasan dengan 

muka air laut, proses pelarutan yang terjadi dipengaruhi oleh dua tenaga, yaitu 

tenaga air tanah dan tenaga air laut. Banana hole terbentuk akibat adanya 



tenaga pelarutan yang bekerja secara horizontal akibat aliran air pada zona air 

tanah.  

c. fracture caves, gua yang terbentuk pada zona patahan dan berkembang baik 

secara vertikal maupun horizontal  

5. Teori Pembentukan Gua  

Ada beberapa teori pembentukan gua , antara lain :  

a. Teori Vadus (Vadoose Theory)  

Gua terbentuk oleh adanya aksi arus bawah tanah yang mengalir, baik 

pada atau diatas permukaan air tanah (water table). Dalam hal ini, air yang 

menginfiltrasi secara vertikal ke dalam tanah melalui luweng-luweng dianggap 

sangat agresif. Agresifitas ini hilang saat air tersebut memasuki zona saturasi 

(zona air jenuh). Setelah air mencapai zona saturasi maka pergerakannya mulai 

kearah horizontal dengan cara mengikuti celah-celah yang sudah ada, seperti 

bidang perlapisan, kekar, retakan dan sebagainya. Selama bergerak, air 

mengerosi dan melarutkan bagian demi bagian batu gamping yang dilaluinya. 

Hal ini mengakibatkan celah-celah tersebut perlahan-lahan semakin lebar 

hingga akhirnya membentuk saluran-saluran atau terowongan-terowongan. 

(Sari B. Kusumayudha, 2005: 21)  

b. Teori Freatik Dalam (Deep Phreatic Theory)  

Teori ini dicetuskan oleh Davis (1930,1931), kemudian dikembangkan oleh 

Cvijic (1893) dan Grund (1903). Ada tiga tahap proses di dalam teori freatik 

dalam, yaitu :  

Tahap 1  

Tahap Pelarutan. Pada tahap ini terjadi pelarutan oleh sirkulasi air tanah di 

bawah permukaan pada daerah batu gamping berstadium tua  

Tahap 2  

Tahap Pengisian. Pada tahap ini gua-gua yang terbentuk pada peneplain penuh 

terisi air yang stagnan (tidak bergerak). Akibatnya terjadi pengendapan material 

berbutir halus seperti lempung dan lanau yang berasal dari bagian atas gua 

yang akan mengisi ruangan dalam gua.  

Tahap 3  

Tahap pengeringan. Akibat terjadinya proses pengangkatan maka zona vadus 

bergeser ke bawah sehingga terjadi pengeringan dalam gua semua atau 

sebagian material halus yang semula mengisi gua akan terbawa kembali oleh 
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air yang kembali bergerak mengikuti aliran di zona vadus hingga mencapai 

zona freatik berikutnya atau hingga arus tersebut mencapai alas batuan. (Sari 

B. Kusumayudha, 2005: 21)  

c. Teori Freatik Dangkal (Shallow Phreatic Theory)  

Davies (1980) mengemukakan hipotesis tentang teori freatik dangkal 

pembentukan gua dalam empat tahapan. Tahapan tersebut adalah sebagai 

berikut :  

Tahap 1  
Pelarutan secara random pada kedalaman tertentu. Dalam tahap ini, terjadi 
pelarutan jaringan porositas awal membentuk pembuluh-pembuluh dan 
kantong-kantong primitive di dalam akifer.  
Tahap 2  
Integrasi dan pengembangan bukaan-bukaan hasil pelarutan. Proses ini terjadi 
di bagian atas level/muka air tanah dalam waktu lama.  
Tahap 3  
Pengendapan dan pengisian. Setelah terjadi integrasi dan pengembangan 
saluran-saluran gua lebih lanjut terjadi pengendapan material klastika.  
Tahap 4  
pengangkatan dan erosi. Setelah masa kondisi stabil berakhir, saluran-saluran 
gua terangkat di atas level air tanah, kemudian terisi udara. Dalam tahap ini 
terowongan-terowongan tersebut berubah karena adanya pengendapan dan 
erosi yang terjadi material-material yang semula mengisi ruang saluran. 
Keadaan akhir dari tahap ini adalah perusakan gua akibat adanya runtuhan 
(collapse) atap gua dan erosi (Sari B. Kusumayudha, 2005: 22) 

 
6. Potensi Pariwisata Gua 

Potensi wisata merupakan segala hal dan kejadian yang diatur dan 

disediakan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan, faktor dan 

unsur diperlukan dalam usaha dan pengembangan pariwisata baik berupa 

suasana, kejadian, benda, maupun jasa (Nyoman S. Pendit, 1994: 108). 

Potensi wisata juga dapat berupa sumberdaya alam yang beraneka ragam dari 

aspek fisik dan hayati, serta kekayaan budaya manusia yang dapat 

dikembangakan untuk pariwisata. Sumberdaya pariwisata diartikan sebagai 

unsur-unsur lingkungan alam atau yang telah di ubah oleh manusia yang dapat 

memenuhi keinginan wisatawan (Chafid Fandeli, 2001: 48-57). 

a. Speleothem (Ornamen Gua)  

Speleothem berasal dari bahasa Yunani yang artinya endapan gua. 

Kesepakatan dalam klasifikasi speleothem memiliki dua hirarki; form 

(bentuk) dan style (corak), sedangkan menurut Peraturan Menteri Energi 

tentang Pengelolaan Kawasan Kars (2000: 3) speleothem adalah bentukan 



alam hasil pengendapan ulang larutan jenuh kalsium karbonat (CaCO3) 

yang menghiasi bagian dalam gua yang berupa stalactite, stalagmite, 

column (pilar) dan flowstone. 

Terdapat beberapa jenis ornamen yang dapat terbentuk di dalam gua 

(White (1976) dalam Gillieson, 1996: 124):  

1). Form dripstone dan flowstone, meliputi : Stalactite, stalagmite, draperies, 

flowstone sheet, form erratic, helictites, form Botryoidal, anthodite, 

moonmilk, form sub-aqueous  

2) Kolam rimstone  

3) Concretions  

4) Deposit kolam  

5) Deretan Kristal  

b. Caving atau Susur Gua 

Caving merupakan salah satu kegiatan yang perencanaan sekaligus 

perlengkapan yang matang apalagi untuk beberapa gua yang masih alami. 

Aktivitas caving tersebut tidak lepas dari kode etik, tujuan dan prinsip 

penelusuran gua yang menjadi motto NSS (National Speleological Society). 

Etika tersebut yaitu: take nothing but picture (tidak mengambil sesuatu 

kecuali foto), leave nothing but footprints (tidak meninggalkan sesuatu 

kecuali jejak kaki), kill nothing but time (tidak membunuh sesuatu kecuali 

waktu) (Pedoman teknik Penelusuran Gua MAPAGAMA UGM: 13). 

c. Atraksi kesenian dan budaya  

Kesenian adalah atraksi pertunjukkan yang dilakukan untuk hiburan 

maupun kegiatan adat. Budaya adalah hasil karya manusia dalam bentuk 

kebiasaan yang diulang-ulang dan menjadikan ciri khas wilayah tersebut. 

7. Pemanfaatan Gua Untuk Ekowisata Minat Khusus  

Pengembangan gua untuk tujuan pariwisata memerlukan perencanaan 

yang cermat, termasuk pertimbangan tentang kelestariannya; lebih tepat jika 

melakukan restorasi atau perbaikan gua-gua yang rusak daripada membuka 

gua baru untuk kegiatan pariwisata (Kode Etik Penelusur Gua HIKESPI dalam 

Sunu Widjanarko, 2010: 2). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemanfaatan gua untuk ekowisata antara lain (Sunu Widjanarko, 2010: 2)  

a. Tidak merubah ornamen gua.  
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b. Instalasi, infrastruktur, atau dekorasi tambahan yang dipasang di dalam 

gua idak menggunakan bahan yang bisa menyebabkan masuknya energi 

dari luar yang menyebabkan terjadi ketidakseimbangan ekosistem gua. 

Termasuk diantaranya adalah bahan organik, misalnya kayu.  

c. Membatasi masuknya bahan-bahan organik melalui wisatawan ke dalam 

gua yang bisa menyebabkan masuknya energi dari luar yang bisa 

menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem gua.  

d. Membatasi masuknya bahan beracun yang dapat menyebabkan matinya 

biota gua  

e. Membatasi masuknya polutan yang dapat menyebabkan rusak dan 

kotornya ornamen gua.  

f. Infrastruktur yang dibangun tidak membahayakan pengunjung dan sumber 

daya gua  

g. Pembatasan dan pengaturan pengunjung  

 

8. Pengelolaan Ekowisata Gua  

Gua dan sumber daya gua dapat dikelola oleh pemerintah, swasta 

maupun masyarakat, atau gabungan dari ketiganya. Tingkat partisipasi 

masyarakat dalam mengelola gua dalam tingkatan tertinggi adalah masyarakat 

bertindak sebagai pengelola. (Sunu Widjanarko, 2010: 3). Pengelola kawasan 

karst dan gua yang spesifik harus menyadari bahwa keberadaan fenomena 

tersebut merupakan perpaduan dari 3 unsul alam yang rumit, yang mencakup 

batuan (batugamping)-air tanah, tumbuhan dan unsur-unsur atmosfir. (IUCN 

(1997) dalam Sunu Widjanarko, 2010: 3).  

Pengelola kawasan karst dan gua harus mempunyai tujuan 

mempertahankan keaslian alam serta siklus udara dan air di kawasan tersebut, 

seimbang dengan keadaan iklim dan makhluk hidup di sekitarnya. (IUCN (1997) 

dalam Sunu Widjanarko, 2010: 3). Kegiatan inventarisasi gua dapat dilakukan 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau organisasi profesi atau pihak 

lain yang bergerak di bidang speleologi.  

9. Pengembangan Wisata 

Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan 

wisata, baik wisata lokal, regional atau ruang lingkup suatu negara sangat erat 

kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. 



Alasan kedua pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non 

ekonomis. Wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan 

wisata setelah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan melihat 

keindahan alam dan termasuk di dalamnya cagar alam, kebun raya, tempat 

bersejarah dan candi-candi. Alasan ketiga pengembangan pariwisata untuk 

menghilangkan kepecikan berpikir, mengurangi salah pengertian, terutama 

bagi masyarakat di objek kepariwisataan itu dibangun (Oka A. Yoeti, 2008:77-

78). 

Tujuan pengembangan pariwisata adalah guna memperoleh nilai-nilai 

ekonomi positif dimana pariwisata dapat sebagai katalisator dalam 

pembangunan ekonomi pada beberapa sektor. Untuk mengembangkan setiap 

sektor pembangunan, pariwisata tidak terkecuali perlu kiranya diperkirakan 

situasi yang terjadi di tahun yang akan datang. Ini penting mengingat 

perencanaan membutuhkan suatu tindak lanjut, baik yang berupa pekerjaan 

fisik maupun penanganan yang bersifat sosial ekonomi. Selain itu perlu 

diperhatikan bahwa untuk perencanaan seringkali diperlukan suatu unit 

besaran tertentu (Oka A. Yoeti, 1992: 32). 

Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara umum 

adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas 

berbagai bentuk fasilitaas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah 

dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri (Spillane, 

1985: 133). Peran pemerintah ini pun supaya efektif harus didukung oleh 

seluruh lapisan masyarakat.  

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengelolaan kawasan karst telah banyak dilakukan. 

Masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan tujuan maupun metode. 

Penelitian terdahulu yang relevan serta persamaan dan perbedaannya dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan adalah:  

1. Teti Mulyati (2007), dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Kondisi Gua 

untuk Pengembangan Wisata Minat Khusus di Kawasan Karst Gudawang, 

Kabupaten Bogor”. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara dan observasi dan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian adalah 

pembagian kelas penelusur gua yaitu kelas gua mudah berkisar 10-50 tahun, 



 
 

16 
 

gua kelas sedang antara 13-45 tahun, dan gua kelas sulit adalah 15-40 tahun. 

Sedangkan untuk gua dengan kelas sangat sulit umur penelusur antara 17-35 

tahun. Konsep wisata minat khusus yang dapat dikembangkan di Gua 

Gudawang diutamakan petualangan dan pendidikan. 

2. Lailatul Qomariah (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan 

Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus 

Blok Rajegwesi SPTN 1 Sarongan)”, menggunakan metode purposive sampling 

dan teknik analisis deskriptif. Rencana pengembangan ekowisata berbasis 

masyarakat di Rajegwesi dirumuskan dengan menggunakan pendekatan 

analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan 

ekowisata berbasis masyarakat di Rajegwesi dapat berbentuk ekowisata 

edukatif dengan program kegiatan yang ditawarkan yaitu Adventure at 

Rajegwesi dan Rajegwesi Beach Tour. Partisipasi masyarakat dapat dilihat 

dalam proses perencanaan, pembuatan keputusan, peksanaan dan pembagian 

keuntungan ekonomi 

3. Anggoro Putranto (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Upaya 

Pengembangan Pariwisata Gua Gong Di Dusun Pule Desa Bomo Kecamatan 

Punung Kabupaten Pacitan, dengan tujuan untuk mengathui (1) Keadaan fisik 

di lingkungan sekitar objek wisata Gua Gong; (2) aksesbilitas mencapai objek 

wisata Gua Gong; (3) prasarana dan sarana pariwisata yang ada di objek wisata 

Gua Gong; (4) tanggapan masyarakat sekitar ata Gua Gong; (5) tanggapan 

wisatawan terhadap objek wisata Gua Gong; (6) pengelolaan objek wisata Gua 

Gong; (7) mengetahui upaya pengembangan yang layak dilakukan untuk ke 

masa datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) keadaan fisik di 

lingkungan sekitar objek wisata daerahnya memiliki kemiringan lereng antara 

26-45%, masih tersedia lahan untuk pengembangan wisata; (2) aksesbilitas 

mencapai Gua Gong dapat mengunakan angkutan umum dan kendaraan 

pribadi, jalannya banyak yang sempit, bertikungan, bertanjakan; (3) prasarana 

dan sarana pariwisata yang ada di objek wisata Gua Gong masih banyak yang 

kurang, kurangnya perawatan,; (4) masyarakat sekitar objek wisata (79 persen) 

mendukung pengembangan wisata Gua Gong, adanya partisipasi masyarakat 

secara langsung dan tidak langsung (34 responden); (5) wisatawan yang 

berkunjung (80 persen merasa puas dengan panorama alamnya, saran dari 

wisatawan (76 persen) ke masa yang akan datang adanya perlengkapan 



fasilitas yang masih kurang) untuk pengembangan wisata Gua Gong; (6) 

pengelolaan objek wisata Gua Gong adanya beberapa hambatan dalam 

pengembangan, melakukan kerjasama lintas pariwisata, promosi wisata; (7) 

upaya pengembangan pariwisata Gua Gong di masa yang akan datang dari 

hasil analisis SWOT meliputi peningkatkan pengembangan dan melibatkan 

masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata Gua Gong pada skor 

kekuatan dan peluang (SO) dengan skor tertinggi yaitu dengan jumlah skor 

36,44 dan skor terendah meliputi kelemahan dan peluang (WO) yaitu dapat 

memprluas lahan kawasan wisata serta dan kerjasama dengan pihak swasta 

ataupun masyarakat setempat dengan jumlah skor 1,17.  

4. Fahad Nuraini, Skripsi, “Kajian Karakteristik dan Potensi Kawasan Karst untuk 

Pengembangan Ekowisata di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul”, 

(2012), . Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, 

matching, dan SWOT. Hasil penelitian adalah (1) Karakteristik dan Potensi 

Fisik. Kelas Kawasan Karst I yang meliputi Zona Utara dan Zona Timur. Zona 

Utara memiliki lanskap A, kenampakan morfologi eksokarst berupa telaga tipe 

mangkuk, bukit karst tipe menara dan kubah; terdapat tiga tipe lembah yaitu 

lembah kering, lembah saku, dan lembah allogenic; kenampakan endokarst 

berupa gua tipe phreatic dan fracture serta pemunculan air tipe conduit. 

Kenampakan karst didominasi guadan luweng. Zona Timur memiliki lanskap B; 

kenampakan eksokarst didominasioleh bukit karst tipe kubah. Kelas Kawasan 

Karst II meliputi Zona Tengah danZona Selatan. Zona Tengah memiliki lanskap 

A, kenampakan didominasi oleh pemunculan air dan polje. Zona Selatan 

memiliki lanskap B; didominasi olehbukit tipe menara dan telaga tipe mangkuk 

dan corong. (2) Karakteristik dan Potensi Non Fisik. Zona tara berupa petilasan-

petilasan, atraksi seni budaya dan SDM yang memadai. Zona Tengah berupa 

nilai sejarah. Zona Selatan berupa hasil pertanian dan kerajinan. Zona Timur 

berupa gua dengan nilai budaya dan pola kehidupan masyarakat tradisional. 

Desain ekowisata yaitu: perencanaan infrastruktur yang alami, konservasi 

bekas lahan tambang,perencanaan partisipasi masyarakat, dan perencanaan 

ekowisata berkelanjutan. Arahan kegiatan ekowisata di Kecamatan Ponjong 

dibagi, yakni: Zona Utara wisata alam-pengetahuan, Zona Tengah wisata 

sejarah budaya, Zona Selatan wisata alam-konservasi, Zona Timur wisata rural-

budaya.   
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C. Kerangka Berpikir 

Kawasan karst memiliki morfologi yang unik, dimana terdapat banyak gua 

yang sering di telusuri oleh para olahragawan ekstrim dan ilmuwan speleologi. 

Meskipun unik, belum banyak wisatawan yang datang untuk menikmati 

keindahan gua-gua yang ada di wilayah karst Gunungsewu. Dari sekian banyak 

gua karst yang terdapat di Gunung Kidul terdapat Gua Gesing, Gua Jlamprong 

dan Gua Sinden di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu dan Gua Rancang 

Kencana di Desa Bleberan Kecamatan Playen yang memiliki beberapa potensi 

untuk dikembangkan menjadi ekowisata yang dapat dinikmati masyarakat 

umum. 

Potensi fisik Potensi yang pertama adalah potensi fisik, ketiga gua ini 

memiliki speleothem yang masih terjaga, untuk dapat mengeksplorasi tanpa 

menyebabkan kerusakan gua tersebut tentunya dibutuhkan suatu sistem atau 

cara tertentu , cara yang dimaksud adalah penelusuran gua atau caving. Caving 

merupakan kegiatan yang sangat beresiko, oleh karena itu perlu kajian derajat 

kesulitan gua serta analisis bahaya banjir dalam gua demi keamanan 

wisatawan. Potensi fisik lain yang ikut menambah keunikan kompleks gua yaitu 

keberadaan flora dan fauna yang terdapat didalam dan disekitar Gua Gesing, 

Gua Jlamprong dan Gua Sinden.  

Potensi yang kedua adalah potensi non fisik. Dusun Mojo dikenal merupakan 

daerah pengrajin batu gamping, di sepanjang jalan raya dapat ditemukan puluhan 

rumah yang menjadi tempat menjual sekaligus produksi kerajinan tersebut, selain 

kerajinan ukir batu gamping, masyarakat dusun juga memiliki budaya yang unik, 

yaitu kegiatan rasulan atau bersih dusun yang diadakan setahun sekali, yaitu pada 

saat musim liburan sekolah anak anak, budaya dan karakteristik masyarakat yang 

unik tersebut dapat menjadi penunjang pengembangan ekowisata.  

Gua Gesing, Gua Jlamprong dan Gua Sinden memiliki , ketiga gua ini 

memiliki speleothem yang masih terjaga, untuk dapat mengeksplorasi tanpa 

menyebabkan kerusakan gua tersebut tentunya dibutuhkan suatu sistem atau cara 

tertentu, cara yang dimaksud adalah penelusuran gua (caving). Caving merupakan 

kegiatan yang sangat beresiko, oleh karena itu perlu kajian derajat kesulitan gua 

serta analisis bahaya banjir dalam gua demi keamanan wisatawan. Potensi fisik 

lain yang ikut menambah keunikan kompleks gua yaitu keberadaan flora dan fauna 

yang terdapat didalam dan disekitar Gua Gesing, Gua Jlamprong dan Gua Sinden.  



Potensi yang kedua adalah potensi non fisik sekitar gua, khususnya di Dusun 

Mojo dikenal merupakan daerah pengrajin batu gamping, di sepanjang jalan raya 

dapat ditemukan puluhan rumah yang menjadi tempat menjual sekaligus produksi 

kerajinan tersebut, selain kerajinan ukir batu gamping, masyarakat dusun juga 

memiliki budaya yang unik, yaitu kegiatan rasulan atau bersih dusun yang 

diadakan setahun sekali, yaitu pada saat musim liburan sekolah anak anak, 

budaya dan karakteristik masyarakat yang unik tersebut dapat menjadi penunjang 

pengembangan ekowisata.  

Desa Bleberan dalam hal ini dilihat dari segi kondisi fisik dan kondisi non 

fisiknya. Kondisi fisik ini dapat dilihat berupa jarak, luas, orbitasi, topografi dan 

bentangan lahan di sekitar obyek wisata yang nantinya di perhatikan seluruhnya 

dalam penelitian ini sedangkan kondisi non fisik dapat dilihat dari sasaran 

responden penelitian yaitu penduduk (pedagang) dan wisatawan. Prasarana dan 

sarana juga diperhatikan dalam penelitian ini yang nantinya akan mempengaruhi 

perkembangan objek wisata. 

Pengelola objek wisata dijadikan responden untuk mengetahui hambatan 

dan dukungan dalam pengembangan objek wisata. Hambatan dan dukungan ini 

dilihat dari kondisi prasarana dan sarana serta aksesibilitas menuju objek wisata. 

Perlu adanya kerja sama antara berbagai pihak seperti penduduk dalam penelitian 

ini  pedagang, pengelola dan wisatawan agar nantinya di temukan strategi yang 

cocok untuk pengembangan Objek Wisata Gua Gesing, Gua Jlamprong dan Gua 

Sinden dan Gua Rancang Kencana. Dukungan yang ada juga digunakan dalam 

upaya pengembangan objek wisata agar mendapatkan hasil yang maksimal. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Sebuah desain penelitian adalah kerangka atau rencana untuk studi 

digunakan sebagai panduan dalam mengumpulkan dan menganalisa data. 

Desain dalam penelitian menjelaskan metode pengumpulan data atau 

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian. Ini mendefinisikan 

berbagai cara dimana informasi dikumpulkan untuk evaluasi atau penilaian. Ada 

berbagai desain dalam penelitian, dan masing-masing digunakan untuk tujuan 

yang berbeda. Hal ini tidak biasa untuk menggunakan campuran dari dua atau 

lebih desain penelitian dalam studi tertentu (Natasha Gilani, 2013). 

Ada tiga jenis dasar desain penelitian: eksplorasi, deskriptif, dan kausal. 

Nama-nama dari tiga jenis desain penelitian menggambarkan tujuan masing-

masing dengan sangat baik. Desain penelitian yang digunakan adalam 

penelitian ini adalah desain deskriptif. Penelitian deskriptif menggunakan teknik 

pengumpulan data yang lebih spesifik, melibatkan berbagai kelompok 

pembanding dalam upayanya untuk menghasilkan sampel yang representatif 

dan memberikan informasi spesifik dan jelas mengenai masalah yang dikaji. 

Desain penelitian deskriptif tidak dapat mengontrol kondisi atau uji hipotesis 

(Yuen, et.al, 2013). Untuk keperluan penelitian ini peneliti mencoba 

mengangkat permasalahan dengan mengangkat dua potensi wilayah objek 

wisata dan sampel yang representatif dengan melibatkan kelompok pengelola, 

masyarakat sekitar, dan wisatawan. Penggalian data dilakukan dengan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan desainnnya, analisis 

data dilakukan secara deskriptif (tabel frekuensi, mean, median, modus) dan 

analisis SWOT . 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil dua tempat, yakni di kawasan 

wisata Gua Rancang Kencana di Desa Bleberan Kecamatan Playen dan Gua 

Gesing-Jlamprong-Sinden di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten 

Gunung Kidul. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – November 2013. 

 



C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Kondisi fisik gua 

Kondisi fisik yaitu karakteristik lingkungan fisik suatu wilayah yang dapat 

mencerminkan potensi suatu wilayah tersebut. Potensi fisik kawasan Gua 

Gesing, Gua Jlamprong, dan Gua Sinden terdiri dari,  

a. Kondisi fisik gua, meliputi variabel sebagai berikut :  

1) Panjang gua adalah jarak antara mulut gua tempat masuknya wisatawan 

hingga ujung mulut gua tempat keluarnya wisatawan. Satuan panjang 

adalah meter (m)  

2) Tinggi relung gua adalah jarak antara lantai tempat berpijak (termasuk 

dasar lantai yang tergenang air) hingga langit langit gua. Satuan tinggi 

adalah meter (m).  

3) Arah lorong adalah arah masuk gua, dibagi menjadi dua yaitu lorong 

vertikal dan lorong horizontal.  

4) Tipe gua : adalah pembagian gua yang diklasifikasikan berdasarkan 

proses terbentuknya. Tipe gua dibagi menjadi tiga (Mylroie dan Carew, 

1995: 6-9), yaitu: pit caves, phreatic caves, fracture caves  

5) Ornamen gua (Speleothem) dalam pengertian secara utuh, ornamen gua 

adalah endapan CaCO3 didalam gua yang terbentuk akibat pertumbuhan 

mineral hasil pelarutan batu gamping pada atap, dinding ataupun lantai 

gua.  

6) Luas mulut gua adalah tinggi dan lebar pintu gua. Satuan ukurannya 

adalah meter persegi (m2).  

7) Kelembaban di dalam gua yang diukur menggunakan alat Hygrometer 

digital, satuan kelembaban adalah angka prosentase.  

8) Suhu udara adalah derajad panas udara di dalam gua dengan satuan 

yang digunakan adalah derajad Celcius (C). Alat yang dipakai untuk 

mengukur Celcius adalah Thermometer.  

9) Derajat kesulitan gua adalah tingkat hambatan dalam memasuki gua, 

meliputi empat parameter yaitu:  

a) Aktivitas tubuh di ukur dalam satuan centimeter (cm). Berdiri (> 

161cm), merunduk (141cm -160cm), jongkok (121cm - 140cm), 

merangkak (81cm –120 cm), merayap (<80cm). Berenang memiliki 

nilai paling tinggi dibandingkan dengan aktivitas lainnya karena 
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berenang ini membutuhkan keterampilan yang khusus dalam 

melakukannya  

b) Kedalaman air diukur dalam satuan centimeter (cm). Sangat dalam 

(>160cm), dalam (121cm - 160cm), sedang (81cm - 120cm), dangkal 

(41cm –80cm), sangat dangkal (0 cm – 40 cm). Dalam gua menjadi 

parameter penilaian yang penting karena akan menentukan tingkat 

kesulitan dalam penelusuran gua. Kedalaman air yang tinggi lebih 

menyulitkan untuk ditelusuri dibandingkan dengan gua yang memiliki 

kedalaman air yang rendah. Semakin tinggi kedalaman air, maka 

semakin besar nilai yang diberikan  

c) Panjang lorong gua diukur dalam satuan meter (m). Sangat panjang 

(>200m), panjang (151m - 200m), sedang (101m - 150m), pendek 

(41m – 80m), sangat pendek (0m - 50m). Panjang lorong gua 

merupakan salah satu parameter yang penting dalam penilaian derajat 

kesulitan. Semakin panjang lorong gua semakin tinggi nilai yang 

diberikan. Gua yang panjang akan membutuhkan daya tahan tubuh 

yang lebih dibandingkan dengan gua yang pendek karena semakin ke 

dalam gua ketersediaan oksigen semakin menipis.  

d) Bentuk mulut gua merupakan parameter yang cukup menentukan 

dalam penelusuran gua. Bentuk mulut gua yang vertikal akan lebih 

membutuhkan keterampilan, daya tahan tubuh dan ketersediaan alat 

yang lengkap dibandingkan dengan bentuk mulut gua yang horisontal. 

Oleh karena itu, bentuk mulut gua yang vertikal memiliki nilai kesulitan 

yang lebih besar dibandingkan dengan mulut gua horisontal.  

10) Ancaman banjir, untuk mengetahui risiko ancaman banjir gua dapat 

diidentifikasi dengan menganalisis beberapa parameter sebagai berikut:  

a) Luasan daerah tangkapan air hujan adalah suatu wilayah daratan 

yang dibatasi oleh punggung bukit atau batas-batas pemisah 

topografi, yang berfungsi menerima, menyimpan dan mengalirkan 

curah hujan yang jatuh di atasnya ke anak sungai dan sungai 

musiman kemudian bermuara di telaga, ponor, mulut gua, atau sink 

hole.  

b) Infiltrasi adalah proses meresapnya air hujan kedalam tanah melalui 

permukaan tanah. Laju infiltrasi adalah tinggi air hujan (mm) yang 



masuk kedalam tanah lewat permukaan tanah dalam satuan waktu. 

Laju infitrasi biasanya dinyatakan dalam satuan yang sama dengan 

curah hujan (mm/jam). Jika kapasitas infiltrasi lebih rendah dari curah 

hujan maka tanah penutup akan cepat menjadi jenuh dan 

mengakibatkan menjadi genangan air maupun aliran air dipermukaan 

(run off).  

c) Jenis lapisan penutup daerah tangkapan adalah jenis tanah yang 

berada pada daerah tangkapan. Lapisan penutup tanah akan 

mempengaruhi laju infiltrasi, yang dipengaruhi oleh nilai porositas 

dan permeabilitas. Porositas adalah persentase volume rongga 

terhadap volume totalnya. Permeabilitas adalah kemampuan jenis 

tanah atau batuan untuk meloloskan air melewati perlapisannya.  

d) Pemanfaatan lahan adalah penggunaan lahan oleh masyarakat 

sekitar. Pemanfaatan laha akan mengubah kepadatan lapisan tanah 

penutup suatu daerah tangkapan. Daerah tangkapan yang masih 

ditumbuhi vegetasi akan memiliki kondisi perakaran yang baik untuk 

menahan aliran air dipermukaan dan memungkinkan air meresap 

kedalam tanah melalui sistem perakarannya  

e) Persen kelerengan daerah tangkapan adalah persen beda tinggi 

terhadap panjang horisontal, hal ini akan mempengaruhi gaya 

gravitasi air, aliran secara vertikal kedalam tanah. Rata-rata persen 

lereng topografi didapat dari : 

(Ta - Tb) / J x 100%  
Dimana:  
Ta = Ketinggian titik tertinggi (dalam Mdpl)  
Tb = Ketinggian titik terendah (dalam Mdpl)  
J = Jarak  
 

f) Curah hujan adalah air hujan yang terkumpul dalam tempat yang 

datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah 

hujan diketahui dari stasiun pengukuran curah hujan terdekat. Curah 

hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi 

pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau 

tertampung air sebanyak satu liter.  
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2. Kondisi biota kawasan gua, meliputi variabel :  

a. Flora yang ada di dalam dan disekitar gua  

b. Fauna yang ada di dalam dan disekitar gua  

3. Aksesbilitas, meliputi variabel:  

a. Sarana Transportasi  

Transportasi adalah pemindahan mausia atau barang dari satu tempat 

ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang 

digerakkan oleh manusia atau mesin.  

b. Letak gua dari permukiman penduduk  

Letak gua dari perumahan penduduk akan di proyeksikan dengan peta.  

c. Kondisi jalan menuju gua dari jalan raya  

Jalan menuju mulut gua dari jalan raya adalah deskripsi kondisi jalan 

yang menghubungkan mulut gua dengan jalan raya/aspal, Deskripsi 

jalan dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto.  

d. Kondisi hidrologi  

Adalah jaminan ketersediaan air bersih, baik untuk konsumsi maupun 

untuk membersihkan badan setelah melakukan kegiatan caving.  

e. Ketersediaan sarana dan prasarana, meliputi variabel  

2. Perlengkapan penelusuran gua  

Mencakup segala sesuatu yang tersedia dan digunakan oleh pemandu 

serta wisatawan yang akan melakuka kegiatan penelusuran gua.  

3. Shelter  

Shelter adalah tempat istirahat yang dapat menampung wisatawan ketika 

akan melakukan penelusuran gua maupun setelah melakukan penelusuran 

gua.  

4. Tempat ibadah  

Tempat ibadah adalah tempat untuk sembahyang bagi wisatawan. 

5. MCK  

Berfungsi sebagai tempat untuk membersihkan diri seusai menelusuri gua, 

mencuci pakaian yang dipenuhi noda lumpur serta sebagai tempat buang 

hajat bagi wisatawan.  

6. Kawasan parkir  

 

 



2. Kondisi non fisik  

Potensi non fisik kawasan karst adalah segala budidaya manusia baik yang 

merupakan hasil interaksi antara manusia penghuni kawasan karst  dengan 

lingkungan kawasan karst tersebut dalam bentuk kearifan lokal. Termasuk pula 

hasil peninggalan kebudayaan manusia kawasan karst pada masa lalu. 

Variabelnya adalah :  

a. Kesenian adalah atraksi pertunjukkan yang dilakukan untuk hiburan 

maupun kegiatan adat, misalnya Wayang Kulit dan Jathilan.  

b. Budaya adalah hasil karya manusia dalam bentuk kebiasaan yang diulang-

ulang dan menjadikan ciri khas wilayah tersebut, misalnya adalah Rasulan.  

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini mencakup populasi fisik dan populasi non-

fisik.  

1. Populasi fisik dalam penelitian ini adalah : seluruh wilayah lahan di Objek 

Wisata Gua Rancang Kencana serta prasarana dan sarana yang dimiliki 

dalam radius lima kilometer. Untuk adalah kondisi fisik Gua Gesing, Gua 

Jlamprong, Gua Sinden, flora serta fauna di dalam gua dan di lahan sekitar 

mulut gua dengan radius 25 meter dari gua.  

2. Populasi non-fisik  

a. Penduduk Desa Bleberan sejumlah 5873 jiwa yang tinggal di sekitar objek 

wisata Gua Rancang Kencana dan seluruh masyarakat Dusun Mojo 

Negposari sejumlah 284 kepala keluarga 

b. Wisatawan di objek wisata Gua Rancang Kencana, pada tahun 2012 dari 

awal bulan Januari sampai bulan November, rata-rata untuk hari biasa 

dalam sehari 100 wisatawan dan untuk hari Sabtu Minggu 1000 

wisatawan jadi selama kurun 11 bulan pada tahun 2012 adalah 16500 

jiwa (Sumber: pengelola Objek Wisata Gua Rancang Kencana, 2012). 

Untuk wisatawan di Gua Gesing, Gua Jlamprong, Gua Sinden wisatawan 

domestik Gua Gesing, Gua Jlamprong, dan Gua Sinden pada tahun 2012 

sejumlah 395 orang. 

c. Pengelola Objek Wisata 

    Pengelola dalam kelompok sadar wisata Dusun Mojo sejumlah 10 orang.  
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Sampel dalam penelitian ini hanya untuk populasi non fisik, sementara 

populasi fisik tidak diambil sampel.  Sampel populasi non-fisik, meliputi 

penduduk, pengelola dan wisatawan objek wisata. 

1. Penduduk Desa Bleberan 

Sampel penduduk setempat yang berusaha atau pedagang di 

kawasan Objek Wisata Gua Rancang Kencana dengan pertimbangan 

mereka yang dapat merasakan manfaat langsung adanya objek wisata 

tersebut. 

Jumlah sampel berdasarkan data kunjungan wisatawan tahun 2012 

sebanyak 16.500 orang maka jumlah sampel (n) berdasarkan rumus 

Slovin,  n= N/(1+N e2), sehingga n=16500/(1+16500 x 0,12)=99,397, 

sehingga sampel minimal berjumlah 100 orang. 

2. Penduduk Desa Ngeposari 

Masyarakat yang dipilih sebagai responden adalah masyarakat Dusun 

Mojo yang terlibat dalam ekowisata Gua Gesing, Gua Jlamprong, dan 

Gua Sinden sejumlah 30 responden 

 
E. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Insidental sampling 

Teknik pengambilan sampel wisatawan di objek wisata Gua Rancang 

Kencana menggunakan Insidental Sampling Quota yaitu teknik untuk 

menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai 

jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2010: 124).  

2. Purposive sampling 

Teknik pengambilan sampel masyarakat yang dijadikan sebagai 

responden dengan metode sampel bertujuan (Purposive sampling). Teknik 

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu misalnya waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil 

sampel yang besar dan jauh. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Variabel-variabel yang berkaitan dengan kondisi fisik diperoleh melalui 

observasi dan dokumentasi, sedangkan variabel-variabel non fisik, data 



diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik-teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 

atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Metode observasi ini 

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi fisik gua.  

2.  Wawancara 

Wawancara merupakan metode untuk menggali data yang bersumber 

dari responden. Responden dalam penelitian ini meliputi pengelola, 

wisatawan, dan masyarakat sekitar. Metode wawancara yang digunaskan 

dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.  

3. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bersumber 

dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data yang 

dikumpulkan dari dokumen dalam penelitian ini antara lain sejarah gua, peta 

RBI, sejarah kebudayaan lokal. 

G. Instrumen 

1. Panduan wawancara 

Panduan wawancara digunakan untuk membantu peneliti dalam menggali 

informasi yang bersumber dari pengelola, wisatawn, dan masyarakat 

sekitar objek wisata. Dengan menggunakan wawancara, peneliti dapat 

bertanya secara sistematis. 

2. Cek list 

Peneliti tinggal memberi tanda stik (v) setiap pemunculan gejala yang 

dimaksud tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh data awal 

tentang daerah penelitian, antara lain berupa identifikasi kondisi fisik 

(aksesibilitas, sarana dan prasarana serta keadaan lingkungan sekitar 

objek wisata). 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis deskriptif 
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Analisis deskriptif yang digunakan berupa teknik analisis data dimana data 

ditentukan frekuensinya, dinyatakan dalam mean, media, modus dan teknik 

skoring untuk mengetahui derajat potensi fisik dan nonfisik objek wisata.  

2. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan teknik analisis terhadap faktor-faktor 

internal (Strengths/Kekuatan dan Weaknesses/ Kelemahan) dan eksternal 

(Opportunities/ Peluang dan Threats/Ancaman) serta merumuskan strategi 

pengembangan yang tepat dalam mengembangkan Objek Wisata Gua 

Rancang Kencana di Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten 

Gunungkidul. Analisis SWOT ini membandingkan antara Strengths 

(kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) sebagai faktor internal dengan 

faktor eksternal meliputi Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). 

Langkah-langkah analisis SWOT dalam penelitian ini adalah : 

a. Identifikasi potensi yang dimiliki oleh daerah penelitian 

1) Strengths, yaitu kekuatan apa saja yang dimiliki oleh daerah penelitian 

dilihat dari aspek atau komponen-komponen yang dapat mendukung 

sehingga dapat dikembangkan agar lebih maju dari yang sebelumnya. 

2). Weaknesses, yaitu segala faktor yang tidak menguntungkan dalam 

Objek Gua Rancang Kencana dan Gua Gesing, Gua Jlamprong, dan 

Gua Sinden. Kelemahan ini merupakan suatu kondisi yang dapat diubah 

dan harus ditangani serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

untuk menentukan arah pengembangannya. 

3). Opportunities, yaitu kondisi yang dapat mendatangkan keuntungan 

apabila dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehingga hal ini harus 

dapat mungkin memanfaatkannya. 

4). Threats, yaitu hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap 

ketidakberhasilan upaya-upaya pengembangan dan hambatan yang 

harus di atasi serta harus diwaspadai karena akan berpengaruh 

terhadap berhasil tidaknya upaya pengembangan pariwisata Objek 

Wisata Gua Gesing, Gua Jlamprong, dan Gua Sinden dan Gua 

Rancang Kencana itu dilaksanakan 

b. Pemberian skor prioritas faktor internal dan faktor eksternal 

Analisis SWOT yang digunakan haruslah membandingkan kondisi 

faktor internal dan faktor eksternal yang ada di kawasan tersebut, sebab 



dengan membandingkan maka peneliti dapat menentukan rencana 

strategis pengembangan objek wisata  Gua Rancang Kencana yang 

mana nantinya dapat menjadikan tambahan atau arahan bagi pemerintah 

maupun dinas terkait.  

Analisis SWOT yang dimodifikasi Iskandar Putong (2003: 65-66), 

yaitu : 

1). Pembobotan tetap menggunakan skala 1 (sangat penting) hingga 0 

(tidak penting), akan tetapi penentuan nilai skala untuk masingmasing 

situasi total berjumlah 1 dengan cara: 

a) Urutan faktor situasi berdasarkan skala prioritas (SP) lalu dikalikan 

dengan konstanta (K) yaitu 4. 

b) Masing-masing nilai situasi tersebut dibagi dengan total nilai SPx K 

2). Peringkat (P) menggunakan skala 1 (rendah) - 4 (tinggi) untuk 

kekuatan dan peluang, sedangkan skala 4 (rendah) – 1 (tinggi) untuk 

kelemahan dan ancaman, namun karena tidak ada pembanding, maka 

nilai skala ditentukan berdasarkan prioritas dari masing-masing situasi 

(misalnya skala 4 untuk peluang yang paling utama), dan  

3). Nilai tertinggi untuk skor (Peringkat x Bobot) adalah 1-2 (Kuat) dan 

terendah adalah 0 – 1 (lemah). 

c. Penentuan strategi pengembangan 

Penentuan strategi pengembangan objek wisata Gua Jlomprong, 

Gua Sinden dan Gua Rancang Kencana ini dilakukan dengan 

membandingkan atau mengawinkan elemen internal dengan elemen 

eksternal yang dimiliki (Lutfi Muta’ali, 2003: 12.7-12.8), sehingga 

didapatkan beberapa hal sebagai berikut : 

1) Strategi SO (Strenghts/Opportunities) merupakan strategi yang 

paling murah karena dengan bekal yang paling sedikit dapat 

didorong kekuatan yang sudah ada untuk maju (mengandalkan 

keunggulan komparatif). Pertimbangan yang dipakai adalah 

pendekatan utilitarian yang berupaya memaksimalkan utility institusi 

dari kekuatan dan kesempatan yang telah ada untuk pertumbuhan. 

2) Strategi ST (Strenghts/Threats) pertimbangan yang dipakai adalah 

semi pendekatan utilitarian yang berupaya memaksimalkan utility 

institusi dari kekuatan tetapi juga berhati-hati dengan mobilisasi 
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issue yaitu melawan ancaman serta merubah ancaman menjadi 

peluang. 

3) Strategi WO (Weaknesses/Opportunities) merupakan strategi yang 

agak sulit dilakukan karena orientasinya adalah memihak pada 

kondisi yang paling lemah tetapi dimanfaatkan untuk mengangkat 

peluang. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan pertumbuhan 

yang terlemah dengan upaya institusi untuk mengutamakan 

pemerataan dan subsidi. 

4) Strategi WT (Weaknesses/Threats) menggunakan pendekatan 

pertahanan yaitu dengan upaya institusi untuk meminimalkan 

sesuatu yang membawa kerugian akibat adanya kelemahan dan 

ancaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Daerah Penelitian 

1. Letak, Luas , Orbitasi, dan Batas Wilayah Desa Bleberan 

Desa Bleberan merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah 

Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul yang berada di sektor barat 

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bleberan tahun 

2008 sampai 2014). Secara keseluruhan luas wilayah desa Bleberan 

16.262.170 ha yang terdiri dari tanah sawah tadah hujan: 49.3 ha, sawah 

irigasi: 15 ha, tegalan : 489.2 ha. Dengan batas wilayah, di sebelah utara: 

Desa Getas dan Desa Dengok, barat: Kabupaten Bantul, selatan : Desa 

Banyusoco Timur : Desa Plembutan 

 Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Desa 

Ngeposari terletak pada pada 7.9927778° LS dan 110.6713889° BT. Luas 

wilayah keseluruhan 1.470.000 hektar, sedangkan untuk batas administratif 

wilayah Desa Ngeposari. Sebelah utara: Desa  Ngipak (Kecamatan 

Karangmojo), sebelah timur: Desa Sidorejo (Kecamatan Ponjong), sebelah 

selatan: Desa Candirejo (Kecamatan Semanu), dan sebelah barat: Desa 

Semanu (kecamatan Semanu). 

2. Topografi  

Keadaan topografi Desa Bleberan berada pada ketinggian 188,20 m di 

atas permukaan laut. Desa Bleberan kira-kira 90 persen adalah merupakan 

daerah datar-bergelombang dan 10 persen tanah berbukit yang terdapat di 

tiga padukuhan (Padukuhan Menggoran I,Menggoran II, dan Ngrancang ). 

Hasil pengamatan saat penelitian, keadaan topografi di sekitar objek wisata 

Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencana yaitu berupa pegunungan 

karst yang hijau di musim penghujan dan kering di musim kemarau. 

Kondisi topografi di kawasan Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden 

adalah berupa daerah berbukit dengan kemiringan lereng berkisar antara 2 – 

26 persen dan berada pada ketinggian antara 150 – 230 mdpl dimana daerah 

dengan kemiringan cukup bervariasi ini terletak di sebelah Timur Desa 

Ngeposari, daerah ini merupakan lahan perkebunan warga dan bukit bukit ini 

juga merupakan batas fisik dengan Kecamatan Ponjong. Gua Gesing 
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merupakan gua pertama dalam paket penelusuran yang direncanakan 

merupakan gua yang terletak di muara sungai Periodik yang memiliki debit air 

yang tinggi ketika musim hujan karena terletak disebuah daerah tangkapan. 

Mulut Gua Jlamprong merupakan gua kedua terletak tepat di pintu keluar Gua 

Gesing, dan gua ketiga yaitu Gua Sinden merupakan pintu keluar Gua 

Jlamprong. Desa Ngeposari memiliki topografi bervariasi dari perbukitan yang 

memiliki kemiringan tinggi hingga wilayah yang cenderung rata. 

3. Iklim 

Curah hujan rata-rata di kawasan objek wisata Gua Rancang Kencana 

berdasarkan data pada periode 10 tahunan (2002-2011) diketahui bahwa 

curah hujan  

Tabel 1. Curah Hujan Rata-rata di Kawasan Gua Rancang Kencana 

Kecamatan Playen memiliki tipe curah hujan D yang berarti sedang. 

Suhu rata-rata Desa Bleberan pada ketinggian 188,2 m adalah 25,15o C. 

Curah hujan rata-rata di kawasan objek wisata Gua Gesing, dan Gua 

Sinden, yakni di Desa Ngeposari memiliki rata-rata curah hujan tahunan 

selama 10 tahun terakhir adalah 956,3 mm/tahun. Rata-rata curah hujan 

tertinggi yaitu 218,7 yang jatuh pada bulan Desember. Rata-rata curah hujan 

terendah yaitu 0 mm yang jatuh pada bulan Agustus. Selama 10 tahun terakhir 

dari tahun 2002-2011 jumlah bulan basah sebanyak 41 bulan, dengan rata-

rata bulan basah 4,1. Jumlah bulan lembab 4 dengan rata-rata bulan lembab 

0,4 dan jumlah bulan kering selama 10 tahun terakhir sebanyak 75 bulan, 

dengan rata-rata bulan kering 7,5. Kecamatan Semanu berdasarkan 

klasifikasi Schmidt-Ferguson memiliki tipe curah hujan F yang berarti kering . 

suhu rata-rata Desa Ngeposari pada ketinggian 200 m adalah 25,08o C dan 

pada ketinggian 150 m adalah 25,39 oC. 



B. Pembahasan 

1. Kondisi Fisik 

a. Kondisi Fisik Gua Gesing, Gua Jlamprong, Gua Sinden Sekitarnya 

Kecamatan Semanu memiliki banyak gua, beberapa yang telah 

diidentifikasi dan dimanfaatkan yaitu Gua Seropan, Gua Jomblang, Gua 

Grubuk, Gua Sindon, Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden. Gua-gua 

tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat semanu, antara lain 

sebagai sumber air bersih yaitu Gua Seropan dan Gua Sindon. Manfaat dari 

gua-gua tersebut selain sebagai sumber air juga mulai dikembangkan 

menjadi kawasan ekowisata minat khusus penelusuran gua, yaitu di Gua 

Jomblang, Gua Grubuk, Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden. Gua 

Jomblang dan Gua Grubuk merupakan gua yang memiliki Entrance atau 

mulut gua vertikal, sehingga dibutuhkan peralatan serta kecakapan khusus 

dalam kegiatan penelusurannya, inilah yang menyebabkan Gua Jomblang 

dan Gua Grubuk menjadi sangat menantang dan mendapat animo yang 

tinggi bahkan dari turis mancanegara sekalipun. Sulitnya penelusuran dan 

dibutuhkan peralatan-peralatan khusus yang tidak murah menyebabkan 

biaya untuk menikmati keindahan Gua Jomblang dan Gua Grubuk menjadi 

tinggi pula, sehingga banyak masyarakat Gunungkidul yang suka 

petualangan enggan berkunjung ke gua tersebut.. 

Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden merupakan gua yang saling 

berhubungan, berada pada satu sistem yang dimulai dari Gua Gesing 

kemudian Gua Jlamprong lalu Gua Sinden. Keunikan Gua ini tidak hanya itu, 

menurut survey lapangan yang dilakukan oleh peneliti, masing-masing gua 

memiliki karakteristik fisik yang berbeda sehingga dapat memberikan 

peluang dalam pengembangannya berdasarkan potensi setiap gua. Setiap 

karakter gua mempunyai nilai, tingkat kesulitan dan tantangan yang 

berbeda. Dengan demikan akan memberikan peluang pasar yang lebih luas. 

 

1) Kondisi Fisik Gua Gesing  

Secara keseluruhan panjang gua ini yaitu 193,17 meter dengan titik 

terdalam yaitu 24,84 meter. Mulut gua ini bertipe fracture cave, hal ini 

disimpulkan dari kondisi mulut gua yang sempit dan terbentuk pada rekahan. 

Gua Gesing merupakan gua pertama yang dilakukan pengukuran sebab 
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merupakan gua yang paling awal dari sistem perguaan Gua Gesing - Gua 

Jlamprong -Gua Sinden. Gua ini berada di hulu sebuah sungai periodik yang 

pada saat musim hujan akan teraliri air dalam jumlah debit yang besar. 

Mulut gua Gesing memiliki tinggi 1,5 meter dengan lebar mulut gua 

enam meter, luasnya adalah 43,8 m2. Aliran air dari sungai periodik masuk 

melalui saluran yang terbentuk secara alami yang terletak menyempit di 

bawah sebelah kiri, sedangkan untuk penelusur gua terdapat jalan tersendiri 

yang terletak di sebelah kanan atas saluran air . Mulut gua memiliki tinggi 

atap yang cenderung rendah, akan tetapi memiliki dinding yang cukup lebar. 

Atap mulut gua terdapat sangat banyak bakal stalaktit yang sedang tumbuh, 

rekahan-rekahan kecil menyebabkan rembesan air yang cukup mendukung 

tumbuhnya stalaktit ini. 

Memasuki lorong gua penelusur gua langsung menghadapi medan 

yang menurun dengan kecuraman cukup tinggi yaitu 36%, pada saat jalan 

menurun inilah ditemukan runtuhan batuan yang cukup banyak. Ornamen 

stalaktit yang berkelompok ditemukan dengan jarak 59,6 meter dari mulut 

gua, salah satu stalaktit ditemukan dalam keadaan patah. Stalaktit 

ditemukan pula berada pada jarak 89,4 meter dari mulut gua, stalaktit ini 

terdapat di sebuah cekungan yang terendam air sekitar 30cm. 

Chamber tersebut dibatasi oleh tanah lempung yang tersebar cukup 

merata sampai jarak 125,4 meter dari mulut gua. Pada zona tanah lempung 

penelusur gua diharap lebih berhati-hati sebab pada zona ini pijakan 

cenderung licin dan dibutuhkan konsentrasi lebih pada saat menelusurinya. 

Rendaman air menggenangi sebagian lorong dengan batas air ditandai 

dengan runtuhan berukuran cukup besar. Pada zona rendaman air 

penelusur gua juga harus berkonsentrasi, sebab air menyelubungi lintasan 

penelusuran yang menyebabkan bebatuan besar dan tajam tidak dapat 

terlihat dengan mudah, langkah kaki yang perlahan sangat membantu untuk 

menghindari ancaman dari batuan gua yang tajam. Ornamen stalaktit yang 

berkelompok cukup banyak ditemukan pada jarak 155,3 meter dari mulut 

gua. Jejak dari kehidupan didalam gua tampak mencolok ditemukan pada 

jarak 164 meter dari mulut gua, disini ditemukan guano yaitu kotoran 

kelelawar yang aromanya sangat menyengat, akan tetapi ketika diperhatikan 

diatap gua tidak ditemukan keberadaan kelelawar tersebut. 



Runtuhan atap gua kembali ditemukan pada jarak 174,56 meter dari 

mulut gua, runtuhan ini juga menjadi tanda bahwa petualangan akan segera 

berakhir di Gua Gesing. Sebelum berakhir, penelusur gua harus menyusuri 

lorong yang terendam air dengan kedalaman sekitar 130cm. 

 

2) Kondisi Fisik Gua Jlamprong  

Gua Jlamprong terletak pada UTM 0464484 9114437. Berdasarkan hasil 

pemetaan pada Gua Jlamprong terdapat 59 titik stasiun pengukuran, setiap 

stasiun diambil berdasarkan kesulitan lorong dengan menggunakan metode 

forward. Secara keseluruhan panjang gua ini yaitu 581,76 meter dengan titik 

terdalam yaitu 12,08 meter. Mulut gua yang luas memberi kesimpulan bahwa 

mulut gua ini termasuk kedalam tipe Phreatic Cave. Gua Jlamprong memiliki 

entrance berukuran cukup luas, yaitu lebar tujuh meter dan tinggi delapan 

meter, luasnya adalah 174,3 m2. 

Pintu keluar Gua Gesing terletak tepat di pintu masuk Gua Jlamprong, 

letaknya berada di pojok kiri bawah Gua Jlamprong. Karena letaknya yang 

tersembunyi, maka pengunjung gua yang memulai penelusuran tidak melalui 

Gua Gesing terlebih dahulu, melainkan langsung masuk melalui Gua Jlamprong 

tidak akan mengetahui keberadaan lorong ini. Mulut gua sebagian besar 

dipenuhi oleh runtuhan berukuran sangat besar.  

Ornamen Pilar terdapat pada jarak 62 meter dari mulut gua, pilar ini 

menempel di dinding gua sebelah kanan dan bergabung dengan stalaktit-

stalaktit yang jumlahnya cukup banyak. Runtuhan mendominasi lorong pada 

jarak 70,5 meter dari mulut gua. Daerah terendam pertama ditemui pada jarak 

90,8 meter dari mulut gua, daerah terendam ini memiliki banyak stalaktit yang 

menggantung dan membuat lorong yang sempit menjadi semakin sempit untuk 

dilalui. Pengunjung gua akan dihadapkan pada tantangan yang pertama, 

daerah terendam ini merupakan titik yang paling dalam. Air yang menggenangi 

daerah terendam ini mencapai 130 cm dengan panjang 10 meter. 

Daerah terendam diakhiri dengan sebuah Chamber berukuran lebar lima 

meter dan tinggi lima meter, Kelelawar memenuhi atap Chamber ini. Ornamen 

Stalaktit dan Stalakmit ditemukan pada jarak 140 meter dari mulut gua, 

ornament Pilar juga ditemukan didaerah ini. Pilar pada daerah ini dikelilingi oleh 

runtuhan yang besar, sehingga membuat lorong gua menjadi semakin sempit 
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untuk dilalui. Chamber berukuran besar ditemukan berada pada jarak 149 

meter dari mulut gua, Chamber ini memiliki lebar tujuh meter dan tinggi delapan 

meter. Runtuhan berukuran cukup besar menandai akhir dari chamber ini. 

Stalaktit cukup banyak ditemukan dengan sebuah ornament pilar terletak 

ditengah lorong gua. 

Genangan air sedalam 50 cm ditemukan pada jarak 231 meter dari mulut 

gua, di langit-langit gua ditemukan banyak kelelawar. Ikan lele juga ditemukan 

digenangan air ini, ikan lele ini memakan kotoran kelelawar yang jatuh di 

genangan air.  Sebuah ornamen stalaktit dan stalakmit yang cukup unik 

ditemukan pada jarak 281 meter dari mulut gua. Stalaktit dan stalakmit ini 

dinamai Sendang Derajat oleh penduduk sekitar. 

Sendang Derajat adalah stalaktit dan stalakmit yang hampir menyambung 

membentuk pilar, ruang yang belum tersambung menyisakan tempat yang 

teraliri air rembesan cukup banyak. Air rembesan yang tertampung menurut 

mitos setempat dapat membuat awet muda dengan cara dipercikan ke wajah. 

Ornamen stalaktit dan stalakmit ditemukan cukup banyak diantara Sendang 

Derajat ini. Ornamen pilar ditemukan kembali pada jarak 289 meter dari mulut 

gua, ornamen yang ditemukan ini berukuran cukup besar. 

Medan penelusuran sedikit menyulitkan pada jarak 310 meter dari mulut 

gua. Runtuhan yang besar dan cukup banyak membuat lorong menjadi semakin 

sempit sehingga terkadang harus jalan jongkok untuk melalui lorong ini. Lorong 

yang sempit kemudian diakhiri oleh sebuah chamber yang luas dengan 

bermacam-macam bentuk ornamen didalamnya, seperti pilar dan stalaktit. 

Chamber ini sama seperti chamber yang lain, ditemukan sangat banyak 

kelelawar didalamnya. Ornamen canopy terletak berdampingan dengan 

ornamen drapery terletak pada jarak 387 meter dari mulut gua. Populasi 

kelelawar paling banyak terdapat pada jarak 418 meter dari mulut gua, chamber 

yang berukuran lebar enam meter dan tinggi lima meter serta panjang 25 meter 

terasa sesak oleh ribuan kelelawar yang merasa terusik ketika peneliti 

melakukan pengamatan lapangan. 

Runtuhan gua sangat banyak ditemukan pada jarak 460 meter dari mulut 

gua, runtuhan hampir menutup sebagian besar lorong gua dan hanya 

menyisakan dua lubang yang cukup besar dibagian atas lorong dengan tinggi 



tujuh meter serta di bagian bawah yang dapat dilalui penelusur gua. Lubang ini 

berukuran sangat kecil, hanya cukup dilalui satu orang secara bergantian. 

Setelah keluar dari lubang yang sangat kecil tersebut, selanjutnya medan 

menurun curam 30 persen. Medan yang curam ini merupakan runtuhan yang 

memang banyak ditemukan pada area ini. Ornamen tirai ditemukan pada jarak 

489 meter dari mulut gua. Runtuhan kembali ditemukan pada jarak 403 meter 

dari mulut gua, runtuhan ini tersebar sepanjang 18 meter. Ornamen stalaktit 

juga ditemui di sekitar runtuhan. Setelah melalui medan yang cukup berat, 

medan kemudian cukup mudah dilalui. Lorong yang terendam sedalam 40 cm 

dengan lebar tiga meter dan memiliki tinggi tujuh meter terbentang memanjang 

sejauh 71 meter kedepan.  

Ornamen stalaktit yang cukup mencolok dan besar terletak pada jarak 

523 meter dari mulut gua. Ornamen yang berukuran cukup besar ini hanya 

terdapat satu saja, sehingga terlihat sangat mencolok diantara lorong yang 

nyaris tanpa ornamen satupun. Perlahan lahan cahaya mulai terlihat pada jarak 

567 meter dari mulut Gua Jlamprong. Semakin mendekat ke mulut Gua Sinden 

semakin banyak runtuhan yang ditemukan. 

 

3) Kondisi Fisik Gua Sinden  

Gua Sinden merupakan gua terakhir dari rangkaian Gua Gesing dan Gua 

Jlamprong. Luas mulut gua adalah 44,1 m2. Berdasarkan pengamatan 

lapangan, gua ini termasuk kedalam tipe Pit Cave, hal ini disimpulkan dari 

bentuk mulut gua yang kecil dan vertikal, diperkirakan dulunya merupakan 

ponor. Kondisi di dalam mulut Gua Sinden ini dipenuhi oleh runtuhan yang 

berukuran cukup besar. Mulut gua dapat dikatakan vertikal, sebab untuk masuk 

kedalam Gua Sinden ini medan yang harus dilalui cukup curam kebawah. 

Meskipun cukup curam, akan tetapi masih dapat dilalui oleh penelusur gua 

tanpa alat-alat rigging atau alat bantu berupa serangkaian tali dan pengaman 

tubuh untuk masuk kedalam gua vertikal. 

 

b. Derajat Kesulitan Gua  

Setiap gua memiliki keunikan dan derajat kesulitan tersendiri. Gua 

Gesing, Jlamprong, dan Sinden memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 

kegiatan wisata minat khusus penelusuran gua. Ketiga gua dibagi menjadi 
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beberapa kelas, pembagian kelas-kelas gua ini dapat dilakukan melalui 

penilaian derajat kesulitan pada masing-masing gua. Penilaian derajat kesulitan 

gua berdasarkan empat parameter, yaitu aktivitas tubuh, kedalaman air, 

panjang gua dan bentuk mulut gua.  

Bentuk aktivitas tubuh berupa berdiri, merunduk, jongkok, merangkak, 

merayap dan berenang. Semakin sulit aktivitas tubuh untuk melakukan 

penelusuran, maka semakin tinggi nilai yang diberikan. Aktivitas berenang 

dianggap paling sulit karena membutuhkan keterampilan yang lebih 

dibandingkan yang lain sehingga memiliki nilai paling besar.  

Kedalaman air dalam gua menjadi parameter penilaian yang penting 

karena akan menentukan tingkat kesulitan dalam penelusuran gua. Kedalaman 

air dapat membahayakan karena air yang keruh membuat penelusur tidak 

dapat melihat kedalaman serta runtuhan yang tajam dan stalakmit di dalam air. 

Indera pengelihatan yang terbatas itu dapat melukai kaki dan dapat 

mengakibatkan tenggelam.  

Panjang lorong gua merupakan salah satu parameter yang penting dalam 

penilaian derajat kesulitan. Semakin panjang lorong gua semakin tinggi nilai 

yang diberikan. Gua yang panjang akan membutuhkan daya tahan tubuh yang 

lebih dibandingkan dengan gua yang pendek karena semakin ke dalam gua 

ketersediaan oksigen semakin menipis.  

Bentuk mulut gua merupakan parameter yang cukup menentukan dalam 

penelusuran gua. Bentuk mulut gua yang vertikal akan lebih membutuhkan 

keterampilan dan daya tahan tubuh dibandingkan dengan bentuk mulut gua 

yang horizontal. Oleh karena itu, bentuk mulut gua yang vertikal memiliki nilai 

kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan mulut gua horisontal. 

Penilaian masing-masing gua dilakukan pada saat musim kemarau 

dengan kondisi cuaca cerah, nilai akan berubah apabila terjadi hujan di mulut 

gua. Pembagian kelas derajat kesulitan gua untuk wisata minat khusus berupa 

penelusuran gua terdiri atas kelas rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. 

Pembagian kelas masing-masing gua didasarkan atas hasil penilaian derajat 

kesulitan gua. Nilai terendah berdasarkan penilaian derajat kesulitan gua yang 

dikaji adalah 2 yaitu Gua Sinden dan nilai tertinggi adalah 10 yaitu gua 

Jlamprong. Sedangkan Gua Gesing memiliki nilai 5,5 Nilai derajat kesulitan 

dibagi menjadi 4 interval nilai, yaitu kelas rendah dengan interval nilai kesulitan 



0,0- 4,5. Untuk kriteria sedang nilai berkisar dari 4,6-9,0. Kriteria tinggi dari nilai 

9,1-13,5. Sedangkan untuk penilaian gua yang memiliki kriteria sangat tinggi 

13,6-18. 

1) Derajat Kesulitan Gua Gesing  

Berdasarkan hasil skoring derajat kesulitan, Gua Gesing memiliki derajat 

kesulitan dengan nilai 5,5 yang artinya gua ini memiliki tingkat kesulitan sedang. 

Gua Gesing memiliki panjang 193,7 meter. Panjang gua ini masuk kategori 

panjang dengan nilai skoring yaitu 2. Bentuk mulut gua adalah horizontal sehingga 

nilai skoringnya adalah 0. Nilai skoring 0 menunjukkan tingkat kesulitan yang 

sangat rendah. Aktivitas yang dilakukan didalam gua adalah berdiri dan merunduk, 

baik di lorong yang kering maupun yang terendam. Nilai skoring yang diberikan 

untuk aktivitas berdiri dan merunduk didalam gua yaitu 0,5 sedangkan kedalaman 

air dalam gua yang berkisar antara 0 cm sampai 130 cm memiliki nilai skoring 3.  

Penelusuran Gua Gesing memerlukan peralatan pendukung minimal 

berupa senter, pelindung kepala, sepatu boot, dan rompi pelampung. Kegiatan 

dalam penelusuran ini dikategorikan sedang dengan kondisi lorong gua yang 

sebagian besar memiliki lorong berukuran besar serta luas, akan tetapi yang perlu 

dicermati adalah ketika musim hujan gua ini akan terendam air secara keseluruhan 

sehingga menutup lorong pada titik titik yang memiliki ketinggian atap lorong 

rendah. Air yang merendam gua berasal dari sungai yang berada tepat pada mulut 

gua. Analisis bahaya banjir pada Gua Gesing akan disampaikan pada bab 

tersendiri.  

2) Derajat Kesulitan Gua Jlamprong  

Berdasarkan hasil skoring derajat kesulitan, diperoleh nilai sebesar 10 

yang artinya gua ini memiliki tingkat kesulitan tinggi. Lorong Gua Jlamprong 

membentang sepanjang 581,73 m yang dihitung dari mulut Gua Jlamprong 

hingga mulut Gua Sinden. Panjang gua ini masuk kategori panjang dengan jalur 

yang menantang dan cukup menguras tenaga memiliki nilai skoring yaitu 2. 

Bentuk mulut gua adalah horizontal sehingga nilai skoringnya adalah 0 atau 

tidak menyumbang bobot bahaya sama sekali. Aktivitas yang dilakukan didalam 

gua ini paling menantang diantara gua lainnya, aktivitas tersebut meliputi 

merayap, jongkok, merunduk, dan berdiri. Nilai skoring yang diberikan untuk 

aktivitas tersebut yaitu 5, sedangkan kedalaman air dalam gua yang berkisar 

antara 0cm sampai 130cm memiliki nilai skoring 3.  
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Penelusuran Gua Gesing memerlukan peralatan pendukung minimal 

berupa senter, pelindung kepala, sepatu boot, dan rompi pelampung. Air Minum 

disarankan untuk dibawa sebab rute yang akan dilalui cukup jauh. Kegiatan 

dalam penelusuran ini dikategorikan sulit dengan kondisi lorong gua yang 

memiliki berbagai macam medan dari lorong yang luas hingga jalur yang hanya 

muat dilintasi oleh satu orang saja, hingga dibutuhkan fisik yang prima serta 

nyali yang cukup untuk menyusuri gua ini. Ancaman banjir dalam gua berasal 

dari Gua Gesing dimana pintu keluar gua ini tepat berada pada mulut Gua 

Jlamprong.  

3) Derajat Kesulitan Gua Sinden  

Berdasarkan hasil skoring derajat kesulitan, diperoleh nilai sebesar 2 

yang artinya Gua Sinden memiliki tingkat kesulitan rendah. Gua Sinden 

merupakan pintu keluar dari Gua Jlamprong, sehingga tidak memiliki lorong. 

Panjang gua ini dikategorikan pendek dengan nilai skoring yaitu 0. Bentuk mulut 

gua adalah vertikal sehingga nilai skoringnya adalah 0,5 . Aktivitas yang 

dilakukan didalam gua ini dapat dilakukan dengan berdiri. Nilai skoring yang 

diberikan untuk aktivitas tersebut yaitu 0. sedangkan kedalaman air dalam gua 

yang berkisar antara 0cm sampai 85cm memiliki nilai skoring 1,5 .  

Penelusuran Gua Sinden memerlukan peralatan pendukung minimal 

berupa senter, pelindung kepala, dan sepatu boot. Kegiatan dalam penelusuran 

ini dikategorikan mudah, sebab Gua Sinden hanya dihitung sebagai mulut gua 

saja.  

c. Analisis Bahaya Banjir Dalam Gua  

Analisis bahaya banjir dalam gua dilakukan dengan memanfaatkan data-

data spasial kemudian diolah dengan Sistem Informasi Geografis. Sistem 

Informasi Geografis adalah Sebuah sistem yang terdiri dari manusia, perangkat 

keras, dan perangkat lunak yang dapat mengumpulkan, menyimpan, 

mentransformasikan, menampilkan, memanipulasi, dan memadukan informasi 

yang direferensikan dimuka bumi (data spatial) dari berbagai sektor, dapat 

menghasilkan informasi yang akan membantu pengambilan sebuah keputusan 

(Thomas Suryono, 2013: 8). Secara ringkas hasil analisis bahaya banjir di 

daerah penelitian adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut: 

 

 



Tabel 2. Kejadian hujan dan Potensi Banjir 

 

Sumber: data primer 

 

d. Kondisi Biota Kawasan Gua  

Keanekaragaman hayati kawasan karst sangat tinggi, termasuk pula yang 

berada pada kawasan Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden  

1) Flora yang ada didalam dan di sekitar gua  

Gua adalah lingkungan gelap abadi. Lingkungan tanpa cahaya ini 

menyebabkab flora tidak dapat tumbuh di dalam gua. Tumbuhan memerlukan 

fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Fotosintesis memerlukan cahaya 

matahari untuk mengubah air dan karbondioksida menjadi oksigen dan amilum, 

amilum adalah makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Semua flora yang 

ditemukan berada di luar gua, tumbuhan tersebut antara lain: 

Vegetasi di sekitar Gua Gesing adalah bambu (Bambuseae sp.), jati (Tectona 

grandis). Vegetasi di Gua Jlomprong adalah jambu Monyet (Anacardium 

occidentale), kedondong hutan (Spondias pinnata), gondang (Ficus variegata),  

enau (Arenga pinnata). Gua Sinden terdapat vegetasi bibis (ficus sp.), ingas 

(Antiaris toxicaria). 

2) Fauna yang ada didalam dan di luar gua  

 a) Fauna yang ada didalam gua: kepiting air tawar (parathelpusidae sp.), udang 

(microbachium sp.), lele (clarias batrachus), jangkrik gua (rhaphidophoridae 

sp.), amblipigi (pseudoscorpions), Kelelawar Ladam Lapet Kuning 

(Rhinolophus trifoliatus), Kelelawar Barong Sedang (Hipposideros larvatus), 

kelelawar biasa (Miniopterus sp.)  

b) Fauna yang ada diluar gua adalah kelelawar Codot (Cynopterus sp.),  

e. Aksesbilitas Daerah Penelitian  

1) Transportasi  
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Transportasi untuk mencapai Dusun Mojo dapat menggunakan angkutan 

umum seperti bus dan truk atau kendaraan pribadi. Angkutan umum berupa 

bus mini yang melintas di Dusun Mojo memiliki rute tetap yaitu Wonosari – 

Baran – Rongkop, sedangkan bus besar memiliki rute Kabupaten Gunungkidul 

menuju Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan. Jarak Dusun Mojo 

dengan terminal Kecamatan Semanu adalah dua kilometer, sedangkan jarak 

dengan terminal baru Wonosari sembilan kilometer. Bus pariwisata yang 

disewa untuk menuju kawasan gua dapat diparkir di lapangan parkir modern 

yang telah dibuat warga Dusun Mojo. 

2) Letak Gua dari Perumahan Penduduk  

Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden merupakan gua yang tersebar di tiga 

padukuhan, yaitu Gua Gesing di Padukuhan Mojo, Gua Jlamprong di 

Padukuhan Semuluh Lor dan Gua Sinden di Padukuhan Semuluh Kidul. Jarak 

Gua Gesing dengan perumahan penduduk Dusun Mojo adalah 100 meter. 

Jarak Gua Jlamprong dengan perumahan penduduk Dusun Semuluh Lor 

adalah 500 meter. Jarak Gua Sinden dengan Dusun Semuluh Kidul adalah 600 

meter.  

3) Jalan menuju gua dari jalan raya  

Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden terletak cukup strategis dari jalan 

raya. Akses jalan menuju Gua Gesing paling dekat ialah melewati jalan Dusun 

Mojo. Jalan dusun yang sengaja diaspal ini dibuat untuk mendukung 

pengembangan ekowisata minat khusus penelusuran gua. Jalan aspal ini 

berujung di sebuah lapangan parkir yang telah disemen lantainya. Tempat 

parkir ini berjarak 20 meter dari mulut Gua Gesing. Akses jalan menuju Gua 

Jlamprong adalah jalan setapak, jalan ini direncanakan akan diperlebar dan 

dicor dengan semen. Pelebaran jalan serta pemberian batu gamping pernah 

dilakukan pada tahun 2012, akan tetapi karena keterbatasan dana maka jalan 

tersebut belum dilapisi semen hingga saat ini. 

Akses jalan menuju Gua Sinden merupakan akses jalan dengan medan 

paling berat. Letak gua ini sebenarnya dekat dengan jalan aspal, hanya sekitar 

80 meter. Mulut gua yang berbentuk pit cave serta akses jalan setapak yang 

jarang dilewati membuat tumbuhan gulma menutupi jalan, membuat perjalanan 

terhambat dan lebih menghabiskan banyak energi untuk melewatinya.  

f. Kondisi Hidrologi  



Kondisi hidrologi Dusun Mojo mencakup ketersediaan air untuk calon 

wisatawan. Kebutuhan air warga dipenuhi dari PDAM serta sumur gali. Air yang 

tersedia cukup melimpah sehingga dapat mendukung pengembangan kawasan 

ekowisata. Meskipun ketersediaan air cukup terjamin, akan tetapi belum dibuat 

kamar mandi khusus untuk pengunjung gua. Kamar mandi bagi pengunjung 

gua masih menumpang di rumah Bapak Suyadi sebagai pemilik basecamp. 

g. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Susur Gua  

1) Perlengkapan penelusuran gua  

a) Sepatu Boot  

Sepatu boot yang dimiliki Karang Taruna Dusun Mojo berjumlah 30 

pasang, terdiri dari berbagai macam ukuran dari 37 hingga 44. Sepatu 

boot ini berfungsi melindungi kaki dari batuan tajam serta medan yang 

licin. 

b) Rompi Pelampung  

Rompi pelampung yang dimiliki Karang Taruna Dusun Mojo berjumlah 

20 buah. Rompi pelampung berwarna terang agar mudah terlihat. Rompi 

ini berfungsi membuat tubuh pemakainya tidak tenggelam, mengingat di 

Gua Gesing dan Gua Jlamprong terdapat genangan air sedalam 130 

cm. 

c) Senter dan Lampu Kepala  

Ada dua jenis, yaitu senter yang dipegang dan senter yang dapat dipakai 

di kepala. Senter tangan merk Panasonic berjumlah 10 unit, dengan 

bentuk yang besar dengan jarak cahaya mencapai 100 meter. Senter 

kepala memiliki dua merk yaitu Panasonic berjumlah 10 unit dan 

Energizer berjumlah lima unit. Senter kepala merk Panasonic bentuknya 

lebih besar daripada senter kepala energizer, keduanya memiliki jarak 

cahaya mencapai 25 meter. 

d) Helm 

Hanya ada satu helm standar profesional merk fetzl, selebihnya adalah 

helm standar pekerja bangunan, jumlahnya ada 30 unit 

e) Pakaian Pelindung Penelusur Gua (Cover All), berjumlah 10 stel. 

2) Shelter atau basecamp yang digunakan sebagai tempat istirahat sebelum 

dan sesudah memasuki gua adalah kediaman Bapak Suyadi. Bapak Suyadi 

adalah pemilik rumah yang berlokasi paling dekat dengan kompleks gua. 
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3) Tempat ibadah, Tempat ibadah yang disediakan untuk menunaikan sholat 

lima waktu adalah ruangan seluas 2 x 2 meter di dalam kediaman Bapak 

Suyadi. 

4) Mandi, Cuci dan Kakus, kebutuhan mandi, cuci dan kakus disediakan 

didalam basecamp 

5) Kawasan parkir, kebutuhan lahan parkir menjadi perhatian serius oleh warga 

Dusun Mojo demi kenyamanan wisatawan. Terdapat lahan parkir yang 

dibuat khusus untuk pengunjung Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden. 

Lahan parkir ini memiliki luas 25 x 25 meter, dengan lantai yang telah 

disemen 

2. Potensi Non Fisik  

a. Seni  

Masyarakat Dusun Mojo terkenal dengan kemampuan ukir batu. 

Sepanjang jalan Dusun Mojo dipenuhi oleh ukiran batu,ukiran batu sengaja 

diletakkan di pinggir jalan supaya menarik minat pembeli. Bahan baku dari 

usaha ukir batu ini adalah batu gamping yang didatangkan dari Kecamatan 

Semin dan batu andesit yang bahan bakunya didatangkan dari Muntilan. 

Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh di usaha ukir batu ini.  

 

b. Budaya  

Masyarakat Dusun Mojo masih terikat kuat dengan akar tradisi budaya 

yang diturunkan dari nenek moyang secara turun temurun. Pesta rakyat yang 

dinamakan “Rasulan” adalah sebuah warisan tradisi yang dilakukan oleh 

banyak masyarakat Kabupaten Gunungkidul. 

3. Tanggapan Masyarakat  

a. Masyarakat setempat terhadap Aksesbilitas Mencapai Objek ekowisata, 

Prasarana dan Sarana Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden sebagian besar 

responden (74 persen) menjawab kurang dan sisanya 26 persen menjawab 

cukup. 

b. Tanggapan Masyarakat Terhadap Prasarana dan Sarana menunjukkan 

sebagian besar (57 persen) responden menjawab kurang baik untuk 

prasarana dan sarana. Sedangkan 33 persen responden menjawab cukup 

baik untuk sarana dan prasarana di objek ekowisata Gua Gesing, Jlamprong, 

dan Sinden. 



c. Tanggapan masyarakat setempat terhadap pengembangan objek ekowisata 

gua gesing, jlamprong, dan sinden saat ini, sebagian besar responden 

menjawab ada, tapi kurang berkembang (73 persen) dan menjawab kurang 

(20 persen). 

 

4. Tanggapan Wisatawan Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden  

Sebagian besar (70 persen) wisatawan baru mengunjungi Gua Gesing, 

Jlamprong, dan Sinden satu kali. Sedangkan 19 persen sudah berkunjung 

untuk kedua kalinya. Sisanya sebanyak 11 persen lebih dari dua kali berkunjung 

ke Gua Gesing, Gua Jlamprong dan Gua Sinden. Lama waktu yang dihabiskan 

oleh wisatawan di Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden sebagian besar berkisar 

antara lima hingga tujuh jam (51 persen), dengan rincian satu jam untuk 

istirahat dan bersiap-siap, empat jam untuk susur gua dan satu jam lagi untuk 

mandi, istirahat, sholat dan makan. Peneliti yang mengambil sampel 

menghabiskan waktu antara 3-5 jam (20 persen). Wisatawan yang datang untuk 

mengamati kegiatan kelelawar datang diwaktu senja dengan waktu antara satu 

hingga dua jam (16 persen).  

Sebagian besar (66 persen) 152  wisatawan menggunakan sepeda 

motor. Wisatawan yang menggunakan mobil atau kendaraan pribadi sejumlah 

34 persen. sebagian besar (66 persen) wisatawan berkunjung secara 

berkelompok. Sebagian besar (51 persen) wisatawan menyatakan masih 

kurang baik, isatawan yang menjawab cukup baik ada 30 persen dan menjawab 

baik ada 19 persen. 

5. Pengelolaan Ekowisata Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden 

Kendala pengelolaan yang dihadapi terutama adalah kebutuhan 

anggaran yang tidak sedikit untuk pengembangan ekowisata. Dana yang 

berasal dari pengunjung tidak begitu besar, sebab belum ada patokan biaya 

yang pasti untuk paket petualangan. Pengelola belum berani menentukan biaya 

paket sebab fasilitas-fasilitas yang ada saat ini masih terbatas dan seadanya.  

Keterbatasan sarana dan prasarana tidak menjadikan pengelolaan Gua 

Gesing, Jlamprong, dan Sinden berhenti. Sementara ini fasilitas yang vital, 

seperti kamar mandi, tempat ibadah dan shelter tempat istirahat pengunjung 

masih menumpang di rumah bapak Suyadi, rumah bapak Suyadi ini merupakan 

rumah yang paling dekat dengan Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden. 
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Pengelola menyadari bahwa sarana dan prasana merupakan modal untuk 

pengembangan ekowisata, oleh sebab itu untuk kedepannya pengelola 

berharap mendapat dana dari pemerintah untuk membantu pembangunan 

sarana dan prasana yang belum ada.  

Upaya-upaya yang dilakukan pengelola ekowisata minat khusus 

penelusuran Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden untuk memperkenalkan dan 

memasarkan kompleks gua ini yaitu dengan cara berpromosi di internet. 

Informasi dari internet pada kenyataannya cukup berhasil  membuat wisatawan 

luar provinsi tertarik untuk berkunjung ke Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden.  

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul ikut mendukung 

pengembangan Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden sebagai kawasan 

ekowisata minat khusus dengan cara membuat diklat-diklat khusus pemandu 

caving. Diklat-diklat ini sangat membantu pengelola untuk menjalankan 

tugasnya secara profesional. Kecakapan khusus mutlak diperlukan oleh 

pemandu sebab penelusuran gua merupakan olahraga ekstrim yang apabila 

dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan bahaya yang serius. 

6. Upaya Pengembangan Ekowisata Minat Khusus Penelusuran Gua Gesing, 

Jlamprong, dan Sinden  

Berdasarkan analisis SWOT diperoleh prioritas rencana alternatif strategi 

pengembangan ekowisata minat khusus penelusuran Gua Gesing Gua 

Jlamprong dan Gua Sinden di Dusun Mojo Kecamatan Semanu Kabupaten 

Gunungkidul yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut: 

a. Memanfaatkan untuk ekowisata minat khusus penelusuran gua bertaraf 

internasional  

Perkembangan wisata yang mengandalkan keindahan alam semakin 

pesat. Gunungkidul merupakan daerah bertopografi karst yang memiliki 

keindahan dan bentang alam memukau. Berbagai macam bentang alam 

karst tersebut salah satunya adalah kompleks gua yang saling sambung 

menyambung dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keunikan 

tersebut tentu memperbesar peluang untuk mendatangkan wisatawan 

mancanegara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Peluang tersebut dapat menjadi kenyataan apabila adanya usaha dan 

dukungan dari masyarakat sekitar kompleks gua dengan pemerintah daerah.  



b. Memanfaatkan untuk sarana pengenalan bentang alam dan 

keanekaragaman hayati wilayah karst bagi siswa sekolah menengah  

Isu lingkungan yang erat kaitannya dengan masyarakat yang hidup di 

daerah karst adalah eksploitasi batu gamping yang terkandung dalam bukit-

bukit karst secara berlebihan. Ironisnya hal tersebut dilakukan oleh 

masyarakat yang hidup di kawasan karst itu sendiri. Ketidaktahuan akan 

pentingnya kelestarian karst merupakan masalah besar yang harus segera 

diatasi, salah satunya dengan pengenalan bentang alam dan 

keanekaragaman hayati wilayah karst bagi siswa sekolah menengah atas. 

Diharapkan setelah adanya pengetahuan tentang pentingnya karst akan 

timbul kesadaran dari masyarakat yang tinggal dikawasan karst untuk 

menjaga dan melestarikan kawasan karst yang ada disekitarnya  

c. Meningkatkan kualitas SDM yang tinggi untuk daya saing dalam 

mengembangkan ekowisata Gua Gesing Gua Jlamprong dan Gua Sinden  

Ekowisata minat khusus penelusuran gua merupakan suatu kegiatan 

ekowisata yang beresiko tinggi. Keterampilan serta kecakapan dalam 

kegiatan ekowisata ini mutlak diperlukan, selain demi keamanan pengunjung 

juga sebagai contoh leadership bagi para penelusur gua pemula. Apabila 

keterampilan serta kecakapan pengelola telah baik maka dapat dikatakan 

bahwa kualitas SDM yang dimiliki ekowisata ini tinggi. Kualitas SDM yang 

tinggi tentu membuat wisatawan merasa aman dan nyaman, serta membuat 

ekowisata penelusuran gua ini menjadi semakin dikenal oleh orang banyak.  

d. Mengembangkan atraksi seni dan budaya agar Dusun Mojo tidak hanya 

dikenal sebagai kawasan ekowisata penelusuran gua saja  

Kegiatan ekowisata penelusuran gua merupakan kegiatan yang 

sangat tergantung pada musim. Pada saat musim hujan, ketiga gua yang 

menjadi andalan ekowisata ini dapat dipastikan akan terendam air hingga 

tak dapat dilalui. Beberapa wisatawan datang dari jauh hanya untuk 

menikmati keindahan panorama serta keanekaragaman hayati gua harus 

kecewa, karena pengelola tidak bersedia mengantarkan wisatawan masuk 

kedalam gua. Sebenarnya wisatawan tidak perlu menanggung kecewa 

apabila kegiatan ukir batu yang menjadi sentra kerajinan mayoritas 

masyarakat Dusun Mojo dikembangkan menjadi alternatif wisata. 
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Wisatawan dapat belajar bagaimana membuat ornamen yang indah dari 

penduduk Dusun Mojo.  

e. Pembuatan peta gua untuk mengetahui daerah yang menjadi titik aman 

ketika banjir dan daerah yang terdapat hewan yang sensitif terhadap 

kehadiran manusia. Pemetaan gua merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui daerah-daerah yang rawan akan bahaya didalam gua. Selain 

daerah yang rawan bahaya, pemetaan gua juga dapat menentukan wilayah 

yang dapat dijadikan sebagai titik aman ketika banjir tiba-tiba menerjang gua. 

Fungsi dari pemetaan gua lainnya ialah mengetahui titik konsentrasi 

kelelawar dan fauna gua yang lain, dengan diketahuinya titik konsentrasi 

tersebut penelusur gua diharapkan tidak membuat keributan sehingga 

mengusik fauna tersebut.  

f. Membangun sarana dan prasarana yang belum ada dan kurang memadai  

g. Meningkatkan kesadaran akan bahaya penelusuran gua yang dilakukan 

secara sembrono  

h. Dapat memperluas lahan kawasan ekowisata serta kerjasama dengan pihak 

swasta ataupun masyarakat setempat  

2. Potensi Fisik Objek Wisata Gua Rencang Kencana  

a. Panorama  

Gua Rancang Kencana terletak di Padukuhan Menggoran II. Gua ini 

diperkirakan telah berumur lebih dari 200 tahun, hal ini diperkirakan karena 

adanya pohon tlumpi (terminalia edulis) yang tumbuh didalam gua dan 

menjulang keluar mulut gua dengan perkiraan pohon tersebut telah berumur 

200 tahun. Hal ini dapat dilihat dari struktur pohon tersebut. (Sumber : Buku 

Legenda dan Budaya Desa Bleberan tahun 2010) 

Gua Rancang Kencana juga merupakan gua purba sejajar dengan Gua 

Braholo yang terdapat di Rongkop Gunungkidul yang telah berusia 3000 

tahun yang lalu. Di Gua Rancang juga ditemukan beberapa artefak batu dan 

tulang yang diperkirakan hidup ribuan tahun yang lalu. Gua ini mempunyai 

satu ruangan besar dengan luas 20m x 20m dengan ketinggian 12 meter 

(Sumber Buku Legenda dan Budaya Desa Bleberan karangan Tri Harjono 

tahun 2010). Dua ruangan diantaranya satu ruangan 3x3 meter serta 

satunya merupakan lorong panjang yang mana konon cerita lorong ini 

menghubungkan dengan lokasi Air Terjun Sri Gethuk. 



b. Sarana Prasarana Objek Wisata Gua Rancang kencana kurang memadai 

c. Tempat Parkir, warung, tempat ibdah, dan toilet kurang representatif untuk 

kenyamanan pengunjung, karena jumlah dan kualitasnya yang belum baik 

3. Potensi Non-fisik 

Kunjungan wisatawan lokal ke Objek Wisata Air Terjun Sri Gethuk dan 

Gua Rancang Kencana dengan jumlah banyak yaitu di bulan Agustus, 

September dan Oktober serta bulan Desember dengan jumlah kunjungan 

paling banyak (17.8 persen) dari keempat bulan tersebut adalah bulan 

Agustus karena kondisi cuaca mendukung untuk diadakanya perjalanan 

wisata. 

Jumlah wisatawan lokal tertinggi yaitu pada Agustus (17.8 persen) karen 

cuaca mendukung untuk diadakanya perjalanan wisata dan jumlah wisatawan 

lokal terrendah pada bulan Februari (3 persen) karena pada bula itu 

merupakan musim penghujan sehingga dapat menghambat perjalanan 

wisatawan. Kebanyakan pola kunjungan wisatawan ini berkelompok atau 

rombongan dan bersama keluarga. Wisatawan lebih cenderung memilih 

berkunjung ke Objek Wisata Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencana 

pada bulan Agustus karena musim liburan sebagian besar wisatawan 

berkunjung satu kali (63 persen) ke objek wisata ini di karenakan objek wisata 

ini merupakan objek wisata alam yang baru di Kabupaten Gunungkidul. 

Sedangkan mereka yang sudah dua kali atau bahkan lebih dua kali 

mengunjungi objek wisata ini adalah yang berdomisili di Kabupaten 

Gunungkidul atau yang dulunya pernah berkunjung ke objek wisata Air Terjun 

Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencana. 

Lama Waktu Kunjungan Wisatawan. Lama waktu kunjungan 

wisatawan di objek objek wisata Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang 

Kencana sebagian besar antara satu jam sampai dua jam dengan jumlah 

wisatawan di Air Terjun Sri Gethuk (82 persen) dan Gua Rancang Kencana 

(88 persen). 

Penginapan. Tempat menginap sebagian besar wisatawan memilih 

untuk memilih balik ke rumah atau tidak menginap (90 persen) dengan alasan 

untuk meminimalisir pengeluaran dana untuk menginap atau memang daerah 

asal wisatawan dekat dengan objek wisata. Penginapan luar objek wisata (7 

persen) masih sedikit karena jarang ditemukanya penginapan di daerah ini. 
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Alat transportasi. Sebagian besar (98 persen) untuk alat transportasi 

yang digunakan oleh wisatawan ketika berkunjung adalah sepeda motor dan 

kendaraan pribadi karena lebih sesuai untuk kondisi jalan dan kenyamanan 

saat perjalanan. 

4. Tanggapan Wisatawan di objek wisata Gua Rancang Kencana. 

Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Air Terjun Sri Gethuk 

(48 persen) dan Gua Rancang Kencana (39 persen) menyatakan bahwa 

kondisi jalan menuju objek wisata kurang baik. Prasarana dan sarana yang 

ada kurang (48 persen), sedangkan di Gua Rancang Kencana menurut 

wisatawan prasarana dan sarana yang ada cukup (51 persen). Jika dilihat 

secara keseluruhan tanggapan wisatawan untuk prasarana dan sarana 

adalah kurang (47 persen), cukup (45 persen) dan baik (8 persen). 

5. Alternatif Strategi pengembangan 

Alternatif strategi pengembangan pariwisata Gua Rancang Kencana 

dilakukan dengan menjumlahkan skor faktor-faktor strategi internal dan 

eksternal yang saling berkaitan. Adapun prioritas alternatif strategi pada bagian 

potensi dan upaya pengembangan berikut ini adalah analisisnya. Berdasarkan 

hasil persilangan faktor-faktor strategi internal dan eksternal ada 13 alternatif 

strategi yang didapat. Langkah pertama yang dilakukan adalah hasil keterkaitan 

masing-masing skor dari faktor internal dan eksternal dijumlahkan untuk 

memperoleh skor pada masing-masing alternatif strategi. Setelah skor didapat,  

langkah selanjutnya adalah mengurutkan peringkat (P) sesuai dengan jumlah 

skor, yaitu peringkat satu (skor tertinggi) sampai peringkat 13 (skor terendah).  

Faktor yang mempunyai peringkat pertama (skor 4.53) adalah 

memanfaatkan lingkungan alam dengan kegiatan yang menarik bagi wisatawan 

objek wisata Gua Rancang Kencana. Pemanfaatan lingkungan alam ini dapat 

dilakukan dengan membuka atraksi ataupun wahana baru seperti wahana 

outbond di sekitar objek wisata, maupun memperkenalkan bumi perkemahan di 

sekitar Gua Rancang Kencana. Pemanfaatan lingkungan yang lain yaitu 

dengan membuka jalur offroad. Peringkat terakhir (0.93) dari alternatif 

pengembangan objek wisata Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang ini adalah 

meningkatkan kegiatan promosi. Hal ini disebabkan karena pengelolaannya 

yang tergolong masih baru, maka promosi tentang objek wisata ini belum terlalu 

maksimal. Promosi hanya dlakukan dari mulut ke mulut. 



BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Potensi fisik 

a. Potensi fisik Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden 

Gua Gesing merupakan gua pertama pada rangkaian penelusuran gua, 

Gua Gesing merupakan ujung dari sebuah sungai periodik, gua ini memiliki 

tipe fracture cave (horizontal), panjang lorong 193,17 dengan titik terdalam 

24,84 meter dibawah permukaan tanah tanah. Gua Jlamprong merupakan 

tipe gua phreatic cave (Horizontal), panjang lorong 581,73 dengan titik 

terdalam 12,08 meter dibawah permukaan tanah. Gua Sinden merupakan 

pintu keluar dari rangkaian gua, gua ini bertipe pit cave (vertikal). Ketiga gua 

memiliki karakter fisik yang unik dan berbeda di masing-masing gua, 

sehingga sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata 

minat khusus.  

Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden memiliki derajat kesulitan yang 

berbeda. Gua Gesing masuk dalam kategori kesulitan sedang. Gua 

Jlamprong masuk dalam kategori kesulitan tinggi. Gua Gesing masuk dalam 

kategori kesulitan rendah. Tidak semua masyarakat dapat melakukan 

penelusuran di kompleks Gua Gesing, Jlamprong dan Sinden.  

Analisis bahaya dilakukan dengan memanfaatkan data-data spasial, 

yaitu (a) Kejadian hujan ringan dengan curah hujan 5 mm/jam membuat debit 

air yang masuk dalam Gua Gesing mencapai 79,4913588 liter/detik (b) hujan 

sedang dengan curah hujan sebesar 10 mm/jam membuat debit mencapai 

158,9827176 liter/detik (c) hujan lebat dengan curah hujan mencapai 20 

mm/jam membuat debit air yang masuk ke mulut Gua Gesing sebesar 

317,9654352 liter/detik (d) hujan sangat lebat dengan curah hujan mencapai 

60mm/jam dapat membawa bencana sangat serius bagi para penelusur gua, 

debit air yang masuk dapat mencapai 953,8963056 liter/detik. Analisis 

perkiraan bahaya banjir menunjukkan bahwa air yang masuk dalam Gua 
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Gesing pada saat kejadian hujan amat sangat membahayakan nyawa 

pengunjung.  

Kondisi biota terdiri atas flora dan fauna yang ada di kawasan Gua 

Gesing, Jlamprong, dan Sinden; flora yang ada di sekitar kompleks gua 

adalah bambu, jambu monyet, kedondong hutan, gondang, bibis, ingas, 

enau, dan jati; fauna yang ada di sekitar kompleks gua adalah kepiting air 

tawar, udang, lele, jangkrik gua, amblipigi, kelelawar ladam lapet kuning, 

kelelawar barong sedang, kelelawar biasa, dan codot. Keanekaragaman 

biota yang sangat bervariasi merupakan cermin dari masih terjaganya 

kondisi alami di Kawasan Gua Gesing, Jlamprong dan Sinden.  

Aksesbilitas untuk mencapai kompleks gua antara lain; (a) Transportasi 

untuk mencapai ekowisata Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden dapat 

menggunakan angkutan umum, bus, truk, maupun kendaraan pribadi; (b) 

dari Kota Wonosari Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden dapat ditempuh 

kurang lebih dengan waktu 15 menit; (c) kondisi jalan dari Dusun Mojo ke 

gua yang pertama kali ditelusuri yaitu Gua Gesing cukup baik, jalan tersebut 

telah diaspal. Jalan yang menghubungkan masing-masing gua adalah jalan 

setapak, dengan kiri dan kanan jalan ditumbuhi gulma yang cukup tinggi; (d) 

jalan yang menghubungkan masing-masing gua belum terdapat 

penerangan; (e) sarana jalan yang masih kurang seperti penunjuk arah gua, 

papan peringatan himbauan kehati-hatian dalam penelusuran gua, lampu 

penerangan pada jalan setapak yang menghubungkan masing-masing gua. 

Perlu perbaikan, penambahan, dan pengadaan aksesbilitas demi keamanan 

dan kenyamanan wisatawan.  

Prasarana dan sarana yang ada di Dusun Mojo sebagai dusun yang 

mengembangkan Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden Perlu perbaikan, 

penambahan dan pengadaan prasarana dan sarana demi keamanan dan 

kenyamanan wisatawan. 

b. Potensi fisik Gua Rancang Kencana 

Kondisi fisik yang dimiliki objek wisata Gua Rancang Kencana antara 

lain: (1) Ruangan luas di tengah-tengah gua dengan ukuran 20m x 20m 

dengan ketinggian 12 meter. (2) Pohon tlumpi yang tumbuh ditengah-tengah 

gua dan diperkirakan berumur 200 tahun. 

2. Potensi Non Fisik  



a. Potensi Non fisik Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden  

Seni dan budaya, yang berupa kerajinan batu ukir yang unik dan tradisi 

rasulan menjadi daya tarik pendukung objek wisata. Tanggapan masyarakat 

Sekitar Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden adalah mendukung untuk 

pengembangan ekowisata minat khusus penelusuran gua dimasa yang akan 

datang. Meskipun untuk saat ini pendapatan yang dapat diandalkan dari 

sektor pariwisata ini belum menjanjikan.  

Pengelolaan ekowisata Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden; (a) dalam 

kegiatan pengembangan ekowisata ditemui kendala dana, dana yang 

diperlukan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana sangat besar 

sedangkan pendapatan dari kegiatan ekowisata tidak menentu; (b) kamar 

mandi, tempat ibadah dan shelter masih menumpang dikediaman Bapak 

Suyadi; (c) Pengelola berharap mendapatkan bantuan dana dari pemerintah 

untuk membangun sarana dan prasarana; (d) memasarkan ekowisata melalui 

internet terbukti berhasil membuat wisatawan dari luar provinsi berkunjung ke 

Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden (e) Dinas Pariwisata Kabupaten 

Gunungkidul beserta beberapa pihak yang peduli dengan karst banyak 

menggelar diklat yang dikhususkan untuk pengelola ekowisata minat khusus 

penelusuran gua. Dukungan dan Tanggapan Wisatawan Gua Gesing, 

Jlamprong, dan Sinden  95 persen setelah melakukan penelusuran gua di Gua 

Gesing, Jlamprong, dan Sinden merasa puas dengan objek wisata.  

b. Potensi Non fisik Gua Rancang Kencana 

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata Gua Rancang 

Kencana pada tahun 2012 : (a) Jumlah kunjungan tertinggi pada bulan 

Agustus dengan jumlah wisatawan 19421 baik wisatawan lokal atau manca. 

(b) Jumlah kunjungan terrendah pada bulan Februari dengan jumlah 

wisatawan 3202 baik wisatawan lokal atau manca. 

Tanggapan wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata Gua Rancang 

Kencana adalah (a) Wisatawan sebagian besar menyatakan kondisi jalan 

menuju objek wisata kurang (58 persen) serta prasarana dan sarana yang 

dimiliki objek wisata kurang (48 persen). (b) Sebagian besar wisatawan (84 

persen) menyatakan bahwa daya tarik untuk berkunjung adalah dari 

panorama alam yang dimiliki objek wisata. (c) Wisatawan sebagian besar 
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(80%) menyatakan puas setelah berkunjung karena keindahan panorama 

alam serta atraksi caving dan bodyrafting. 

Tanggapan pedagang Objek Wisata Gua Rancang Kencana adalah (a) 

Kondisi jalan menuju objek wisata kurang baik (49 persen). (b) Kondisi 

prasarana dan sarana di objek wisata cukup (55 persen) karena pedagang 

sudah memiliki warung dagang sendiri. Sebagian besar (63 persen) pengelola 

menyatakan bahwa pengembangan objek wisata sudah baik akan tetapi tetap 

diperlukan upaya pengembangan lebih lanjut. Menurut pengelola, objek 

wisata ini juga mendatangkan manfaat bagi penduduk antara lain 

berkurangnya pengangguran karena bisa bekerja di lokasi wisata, 

pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata, memupuk kemandirian, 

dan melatih belajar untuk mencintai, menjaga alam sekitar. 

3.  Upaya pengembangan ekowisata  

a. Upaya pengembangan di Gua Gesing - Jlamprong – Sinden berdasarkan 

hasil analisis SWOT terdapat 10 prioritas strategi antara lain : (a) 

memanfaatkan untuk pengembangan ekowisata minat khusus penelusuran 

gua bertaraf internasional; (b) Memanfaatkan untuk sarana pengenalan 

bentang alam dan keanekaragaman hayati wilayah karst bagi siswa sekolah 

menengah atas; (c) Meningkatkan kualitas SDM yang tinggi untuk daya 

saing dalam mengembangkan ekowisata Gua Gesing, Jlamprong, dan 

Sinden; (d) Mengembangkan atraksi seni dan budaya supaya Desa 

Ngeposari tidak hanya dikenal sebagai kawasan ekowisata penelusuran gua 

saja; (e) Pembuatan peta gua untuk mengetahui daerah yang menjadi titik 

aman ketika banjir dan daerah yang terdapat hewan yang sensitif terhadap 

kehadiran manusia; (f) Membangun sarana dan prasarana yang belum ada 

dan kurang memadai; (g) Meningkatkan kesadaran akan bahaya 

penelusuran gua yang dilakukan secara sembrono; (h) Dapat memperluas 

lahan kawasan ekowisata serta kerjasama dengan pihak swasta ataupun 

masyarakat setempat. 

b. Upaya pengmebangan objek wisata Rancang Kencana 

Upaya pengembangan pariwisata Gua Rancang Kencana, terdapat 13 

alternatif strategi dalam pengembangan Objek Gua Rancang Kencana. 

Alternatif strategi untuk pengembangan objek wisata yang mempunyai skor 

tertinggi (4.53) adalah memanfaatkan lingkungan alam dengan kegiatan 



yang menarik bagi wisatawan objek wisata Gua Rancang. Alternatif strategi 

untuk pengembangan objek wisata dengan skor terendah (0.93) adalah 

membuat meningkatkan kegiatan promosi Objek Wisata Gua Rancang 

Kencana. 

B. Saran 

1. Kondisi alam di objek wisata Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden di 

Ngeposari dan Gua Rancang Kencana di Bleberan harus di jaga 

kelestariannya. 

2. Objek Wisata objek wisata Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden di Ngeposari 

dan Gua Rancang Kencana di Bleberan harus dikembangkan lebih baik 

dengan cara memperbaiki jalan yang kurang baik dan sempit, menambah 

atau membangun prasarana dan sarana yang kurang, serta memperbaiki 

prasarana dan sarana yang rusak. 

3. Pengembangan objek wisata Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden di 

Ngeposari dan Gua Rancang Kencana di Bleberan memerlukan waktu yang 

lama sehingga perlu di jaga kelestarian dan kealamiannya baik dari 

masyarakat, pengelola maupun pemerintah. 

4. Perlu adanya dukungan dan partisipasi dalam mengembangkankan objek 

wisata Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden di Ngeposari dan Gua Rancang 

Kencana di Bleberan baik dari pihak masyarakat sekitar objek wisata, 

pengelola, pemerintah kabupaten dan propinsi. 

5. Pengelola maupun Dinas Pariwisata hendaknya kerja sama dengan pihak 

swasta dibidang pariwisata untuk pengembangan objek wisata Gua Gesing, 

Jlamprong, dan Sinden di Ngeposari dan Gua Rancang Kencana di Bleberan 

seperti tour travel, dan hotel. 

6. Pemerintah hendaknya dapat menjadikan strategi pengembangan yang telah 

dibuat oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan 

objek wisata Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden di Ngeposari dan Gua 

Rancang Kencana di Bleberan di masa mendatang. 
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ABSTRAK 

 

KAJIAN POTENSI GUA RANCANG KENCANA DI DESA BLEBERAN 

KECAMATAN PLAYEN DAN GUA GESING-JLAMPRONG-SINDEN 

DI DESA NGEPOSARI KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

SEBAGAI LOKASI EKOWISATA MINAT KHUSUS 

 

Oleh:  

Heru Pramono, Sri Agustin Sutrisnowati, B.Syaeful Hadi 

 

Salah satu karakteristik topografi Karst adalah banyaknya gua-gua karst. 
Gua-gua di Gunung Kidul sebagai daerah Topografi Karst banyka yang belum 
diketahui potensi dan upaya pengembangannya. Penelitian ini betujuan untuk (1) 
mengetahui Potensi fisik  dan non fisik Gua Gesing, Jlamprong, dan Sinden dan 
Gua Rancang Kencana (2)Mengetahui upaya pengembangan kedua objek wisata 
di masa yang akan datang.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu kondisi fisik lahan di objek wisata serta prasarana dan sarana 
yang dimiliki, dan kondisi non fisik meliputi pengelola, pedagang dan wisatawan. 
Sampel pengelola dan pedagang menggunakan teknik Purposive Sampling dan 
sampel wisatawan menggunakan teknik Insidental Sampling Quota.  Penelitian ini 
melibatkan masyarakat Dusun Mojo (30 responden), wisatawan (80 responden), 
dan pengelola ekowisata (10 responden). Untuk objek gua Rancang kencana, 
jumlah sampel untuk pengelola adalah delapan orang, pedagang sejumlah 33 
orang, dan wisatawan sejumlah 99 orang. Instrumen data non fisik yaitu kuisioner, 
dan pedoman wawancara. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis 
deskriptif kuantitatif dan analisis SWOT.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Gua Gesing –Jlamprong - Sinden 
di Desa Ngeposari,  (a) potensi fisik kompleks Gua Gesing bertipe fracture cave 
dengan panjang 193,17 meter dan memiliki kesulitan sedang, Gua Jlamprong 
bertipe phreatic cave dengan panjang 581,73 meter dan memiliki kesulitan tinggi. 
Gua Sinden bertipe pit cave dengan kesulitan rendah, perkiraan bahaya banjir 
yaitu ketika hujan ringan debit air 79,4913588 liter/detik, hujan sedang debit air 
158.9827176 liter/detik, hujan lebat debit air 317.9654352 liter/detik, hujan sangat 
lebat debit air 953.8963056 liter/detik,; (b) potensi non fisik: seni ukir batu dan 
tradisi rasulan dapat menarik minat (c) perencanaan pengembangan terbaik untuk 
kompleks gua adalah dikembangkan menjadi kawasan minat khusus penelusuran 
gua bertaraf internasional. (2) Potensi Gua Rancang Kencana: (a) kondisi fisik gua 
yaitu ruangan luas di tengah-tengah gua dan pohon Klumpit yang tumbuh di 
tengah gua, (b) Kondisi non fisik: wisatawan sebagian besar (77 %) menyatakan 
puas dengan panorama alaminya, pedagang menyatakan ada manfaat dari objek 
wisata dan meminta untuk prasarana dan sarana diganti, dan pengelola 
menyatakan bahwa pengembangan objek wisata sudah baik, tetapi perlu 
pengembangan yang lebih lanjut, (c) Upaya pengembangan, terdapat 13 strategi 
dengan skor tertinggi 4,53 yaitu adalah memanfaatkan lingkungan alam dengan 
kegiatan yang menarik bagi wisatawan. 
 

Kata kunci: potensi fisik, non fisik ekowisata, gua 


