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Agrowisata buah Mangunan atau yang dikenal dengan Kebun Buah Mangunan
ini tepatnya terletak di Dusun Mangunan, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo,
Kabupaten Bntul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek wisata ini mulai dirintis pada
tahun 2003 dan merupakan objek wisata alam yang berada di perbukitan Mangir dengan
ketinggian antara 150-400 dpl dan dibuka untuk umum pada pertengahan tahun 2006.
Selain itu, Kebun Buah Mangunan juga merupakan satu di antra tujuan wisata alternatif
di Bantul. Pengunjung bisa menikmati berbagai buah segar yang bisa dipetik langsung
dari tanaman seperti buah durian, salak, jambu air, jambu biji, matoa, cempedak, sawo,
belimbing, rambutan, mangga, klengkeng maupun buah jeruk. Selain itu, bisa menikmati
indahnya pemandangan laut selatan dan kelokan-kelokan Sungai Oya yang semakin
menambah indahnya pemandangan, sehingga diberi julukan “Taman Surga Di Bukit
Mangir” (Sejada, 2005:3).
Agrowisata Kebun Buah Mangunan ini dengan luas areal kurang lebih 24 hektar
yang terdiri dari tanah kas desa, tanah pelungguh, dan tanah milik penduduk dengan
pengelolaannya di bawah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. Lahan
dengan luas 24 hektar ini, selain terdapat bermacam tanaman buah terdapat juga tempat
pembibitan hewan sapi dan tempat beraneka macam tanaman tahunan sebagai penahan
longsor seperti pohon jati, pinus, cemara, magyon, dan ditanam juga keseiapan pakan
ternah seperti rumput king grass.
Menurut pengelola objek wisata Kebun Buah Mangunan Bapak Sumadi, selain
melihat bermacam tanaman di lokasi objek ini bagi wisatawan yang gemar memancing
ikan terdapat juga kolam pemancingan. Kemudian bagi yang kesukaanya olah raga
sepeda gunung, wisatawan atau pengunjung bisa memanfaatkan lahan disekitar kebun
buah sebagai lintasannya, namun lintasan yang tersedia termasuk dalam kategori ekstrim
keras. Treknya memiliki tantangan yang sangat keras dan ekstrim, bahkan nomer dua
setelah trek sepeda gunung yang berada di Malang, sehingga tidak bisa digunakan untuk
fun.
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Wisata Kebun Buah Mangunan juga dilengakapi sejumlah gardu pandang atau
gazebo untuk melihat pemandangan alam sekitar, kemudian ada juga tempat arena
bermain anak-anak, di sini tersedia juga kolam renang kecil, tersedia warung atau
kantin, dan toilet. Keindahan objek wisata tambah komplit karena telah ada rumah
singgah bagi pengunjung yang tarifnya tidak terlalu mahal dan masih bisa dijangkau.
Pengunjung bisa menempati selama 24 jam dan juga tersedia bangunan gedung untuk
pertemuan dengan kapasitas kurang lebih 600 orang. Askses jalan sudah lumayan baik,
langsung ke lokasi kebun buah, ada jalan setapak dan tempat parkir luas, namun belum
ada colt umum yang menuju lokasi jadi hanya bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi
baik roda dua maupun empat.
Pada hari raya Idul Fitri atau lebaran, objek wisata Kebun Buah Mangunan
banyak wisatawan yang berkunjung baik dari luar kota Bantul maupun masyarakat
sekitar, karena di saat hari lebaran pengelola objek wisata menyuguhkan sejumlah
pentas musik seperti dangdut dan campursari. Pengunjung juga bisa menikmati
permainan flying fox di sekitar objek. Acara-acara tersebut dimaksudkan agar lebih
dikenal oleh masyarakat luas akan objek wisata Kebun Buah Mangunan. Ada dua jalur
yang bisa ditempuh bagi yang berkeinginan berwisata atau berkunjung di Agrowisata
Kebun Buah Mangunan. Jalur utara dan barat, jalur utara yakni melalui Patuk kurang
lebih 17 km arah selatan. Kemudian dari jalur barat ada dua yakni melalui ImogiriMangunan Dlingo kurang lebih 10 km dan dari Mojolegi Karangtengah-Mangunan 8 km
arah timur. Atau tempat wisata ini dapat dicapai dengan menempuh perjalanan sekitar
satu jam dari pusat kota Yogyakarta (35 km). Apabila dari kota Yogyakarta, langsung
saja menuju Jalan Imogiri Timur (Terminal Bis Giwangan) terus saja ke selatan. Setelah
sampai di Kecamatan Imogiri kemudian mengambil jalur Imogiri-Dlingo (lihat plang
petunjuk jalan), sekitar 5 kilometer kemudian akan dijumpai Balai Desa Mangunan, nah
di situ ada petunjuk arah menuju ke lokasi Kebun Buah.
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Foto: Pintu masuk lokasi Kebun Buah Mangunan

Foto: Tempat bermain untuk anak-anak dan Kandang Rusa

Foto: Kolam pemancingan dan lahan parkir

Foto: Area untuk ketrampilan naik sepada
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