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Kelompok Sadar Wisata Desa Wukirsari bekerjasama dengan  KKN 
PPM UGM uni t  152 per iode antar  semester  2011 
mempersembahkan buku panduan Desa Wisata Wukirsari ini 
sebagai  sarana untuk menyebarluaskan informasi mengenai Desa 
Wisata Wukirsari kepada khalayak masyarakat pada umumnya. 
Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan pembangunan 
Desa Wukirsari sendiri melalui pengelolaan potensi yang ada di 
dalamnya sebagai produk pariwisata. Semoga buku ini dapat 
memberikan infromasi yang bermanfaat bagi semua masyarakat.

Selain itu turut kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas 
bantuan dan dukungannya dalam penyusunan buku ini yang telah 
melibatkan berbagai pihak mulai dari perangkat Desa Wukirsari 
yang memberikan dukungannya secara penuh, karang taruna Desa 
Wukirsari, Paguyuban Batik Trilodji, KKN PPM UGM periode 2011 
unit 27 dan unit  66, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu.

Pengelolaan buku panduan wisata ini sepenuhnya menjadi hak dari 
Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Wukirsari bersama dengan 
perangkat Desa Wukirsari.

Kelompok Sadar Wisata
Desa Wukirsari Imogiri



bagian satu

Pengantar



Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam 

terbesar di dunia. Banyak monumental kebudayaan terkenal 

salah satunya adalah Candi Borobudur yang termasuk ke dalam 

salah satu kejaiban dunia. Indonesia sendiri terdiri lebih dari 300 

suku bangsa yang berbeda yang masing-masing memiliki 

kebudayaan dan tradisinya masing-masing. Dari sekian banyak 

kebudayaan dan tradisi yang ada dalam setiap masyarakat 

tersebut belum semua yang berhasil tergali dan terpublikasikan 

pada masyarakat luas.

Salah satu dari sekian masyarakat tersebut adalah masyarakat 

Desa Wukirsari. Desa yang terletak di Kecamatan Imogiri 

Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini 

memiliki beberapa keunikan tersendiri. Salah satunya adalah 

tradisi turun menurun dalam hal membatik. Konon katanya asal 

mula batik tulis di kawasan Bantul berasal dari daerah ini. Disini 

kita dapat menjumpai masyarakat yang melakukan kegiatan 

membatik di rumah-rumah maupun secara berkelompok di 

tempat tertentu.

Kerajinan lain yang cukup terkenal di desa Wukirsari lainnya 

adalah kerajinan kulit atau tatah sungging. Sama seperti halnya 

tradisi membatik, kerajinan tatah sunngging telah menjadi 

bagian hidup masyarakat dan menjadi tradisi turun menurun. 

Beberapa produknya yang terkenal adalah wayang dan 

Apa itu Wukirsari?Apa itu Wukirsari?



beberapa hiasan lain dari kulit yang telah merambah pasar 

manca negara. Selain batik tulis dan tatah sungging, masih 

banyak kerajinan khas daerah ini misalnya rotan, bambu, dan 

sebagainya.

Desa Wukirsari juga terkenal akan wisata kuliner. Beberapa 

diantaranya yang cukup terkenal adalah wedang uwuh dan 

pecel. Minuman tradisional Wedang Uwuh yang terbuat dari 

bahan-bahan alami yang dapat menyajikan sensasi hangat 

dalam tubuh peminumnya. Selain itu sajian pecel menjadi 

penambah erat suasana pedesaan yang masih cukup alami.

Bagi masyarakat yang suka berziarah ke makam di Wukirsari 

sendiri terdapat beberapa makam yang cukup terkenal. Lokasi 



Desa Wukirsari dekat dengan lokasi Makam Raja Mataram di 

Imogiri. Selain itu terdapat juga makam Sunan Cirebon, makam 

Pangeran Juminah, makam Singosaren, dan makam KH. 

Marzuki. Terdapat juga makam Seniman yang merupakan 

peristirahatan terakhir para seniman kondang dari Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Bagi pengunjung yang tertarik akan panorama alami pedesaan 

maka Desa Wukirsari merupakan pilihan yang tepat. Desa ini 

masih alami dengan bentangan sawah dan hutan yang masih 

cukup rimbun. Benntang alamnya juga cukup bervariasi mulai 

dari perbukitan, dataran rendah, hingga sungai-sungai dan air 

terjun. Sehingga wajar jika desa ini seringkali menjadi lokasi 

pembuatan film bernuansa pedesaan dan juga lokasi outbound.

Jika kita ingin lebih mendalami suasana pedesaan maka sangat 

disarankan untuk menginap di homestay yang telah tersedia. Di 

malam hari kita akan sering menjumpaibeberapa kesenian 

masyarakat mulai dari wayang kulit, radhatan, karawitan dan 

sebagainya. Berbagai kesenian tradisional masyarakat menjadi 

sajian tersendiri yang menambah kenikmatan suasana 

pedesaan yang gemah ripah loh jinawi. Jadi bagi para pecinta 

seni dan penikmat kebudayaan tidaklah salah untuk menjadikan 

Desa Wukirsari sebagai salah satu rujukan ketika berkunjung ke 

Daerah Istimewa Yogyakarta.



Cara ternyaman untuk berwisata ke Wukirsari adalah dengan 

menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan. 

Akses jalan yang sudah baik memungkinkan wilayah ini 

Desa Wukirsari berada di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya berada di 

sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan jarak tempuh kurang 

lebih sekitar dua puluh menit dari terminal bus Giwangan.

Untuk mencapai wilayah ini anda dapat menggunakan bus antar 

kota dari terminal bus Giwangan dengan membayar kurang 

lebih sekitar lima ribu rupiah untuk sekali perjalanan. Setelah itu 

dilanjutkan dengan ojek untuk berkeliling desa. Hanya saja 

karena keterbatasan akses transportasi umum menuju dan di 

wilayah ini maka perjalanan akan terasa sedikit merepotkan.

Menuju WukirsariMenuju Wukirsari

kendaraan roda 2 15 menit

25 menitkendaraan roda 4

Desa Wukirsari berada di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya berada di 

sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan jarak tempuh kurang 

lebih sekitar dua puluh menit dari terminal bus Giwangan.

Untuk mencapai wilayah ini anda dapat menggunakan bus antar 

kota dari terminal bus Giwangan dengan membayar kurang 

lebih sekitar lima ribu rupiah untuk sekali perjalanan. Setelah itu 

dilanjutkan dengan ojek untuk berkeliling desa. Hanya saja 

karena keterbatasan akses transportasi umum menuju dan di 

wilayah ini maka perjalanan akan terasa sedikit merepotkan.

chalengerchalenger



dijangkau oleh kendaraan roda empat ataupun bus. Kita dapat 

menyewa mobil pribadi misalnya dengan harga sekitar 200-500 

ribu rupiah per hari untuk enam atau delapan orang sekaligus.

Perjalanan dari pusat kota menuju Wukirsari juga tidak terlalu 

membingungkan. Rute perjalanannya cukup mudah dipahami 

dan tidak terlalu padat. Selain itu sepanjang perjalanan, 
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jembatan
karangsemut

Ring Road Selatan

terminal
Giwangan

d i s u g u h k a n  b e r b a g a i  

pemandangan bernuansa 

p e d e s a a n  y a n g  m a s i h  

sederhana.

Dari pusat kota kita tinggal 

menuju ke arah selatan ingga 

menuju jalan lingkar luar 

Jogjakarta atau sering disebut 

Ring Road atau menuju 

Terminal Bus Giwangan. 

Setelah itu terus jalan ke 

selatan melalui Jalan Imogiri 

Timur.

Sampai pada perempatan 

pertama (dengan lampu lalu 

lintas) di daerah Jejeran, kita 

terus menuju ke selatan hingga 

melewati jembatan dengan 

rangka  bes i  ( j emba tan  

Karangsemut) setelah itu kita 



akan melihat sebuah gapura Desa Wisata kemudian kita belok 

ke timur (ke arah kiri). Setelah itu ana akan disambut dengan 

gapura masuk Desa Wukirsari dan langsung disuguhkan 

dengan pemandangan alam yang menakjubkan.



bagian dua

Wukirsari



Desa Wukirsari terdiri dari enam belas Dusun dengan total 

wilayah kurang lebih lima belas kilometer persegi. Secara 

geografis wilayahnya beragam mulai dari perbukitan hingga 

sungai-sungai. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan dan 

lahan pertanian sehingga tampak asri. Tiap-tiap daerah 

menyimpan potensi wilayahnya masing-masing mulai dari 

pengobatan tradisional, keindahan alam, kerajinan, hingga 

makam-makam yang sering menjadi tempat ziarah.

Berkelana di WukirsariBerkelana di Wukirsari
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air terjun
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Batik merupakan salah satu karya budaya khas Indonesia yang 

telah diakui UNESCO. Produk budaya ini merupakan karya seni 

bernilai tinggi. Ada beberapa kota di Indonesia yang terkenal 

dengan Batiknya diantaranya adalah Pekalongan, Solo, dan 

Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri ada beberapa daerah yang 

terkenal dengan batiknya, salah satunya adalah Wukirsari. 

Bahkan konon katanya awal mula kerajinan batik tulis di bantul 

berasal dari desa ini. Sayangnya potensi kerajinan batik ini tidak 

banyak diketahui orang dan baru terangkat kembali setelah 

Sentra Batik TulisSentra Batik Tulis



gempa hebat tahun 2006.

Sentra potensi batik di Wukirsari terpusat di Dusun Giriloyo, 

Karang Kulon, Cengkehan, dan Kedung Buweng. Di daerah-

daerah tersebut masyarakatnya biasa membatik di rumah-

rumah mereka. Kemudian mereka tergabung dalam kelompok-

kelompok batik dan membuka showroom. Wisatawan dapat 

melihat proses membatik secara langsung di showroom 

kelompok-kelompok batik tersebut.

Selain dapat membeli Batik Tulis dengan harga yang relatif lebih 

murah, tersedia juga paket belajar membatik dengan tarif yang 

terjangkau. Banyak wisatawan yang belajar membatik baik 

secara perseorangan maupun kelompok. Sentra wisata batik ini 

sering dijadikan rujukan berbagai sekolah dan perguruan tinggi 

untuk belajar mengenai batik.

Disini tersedia berbagai jenis batik tulis yang sangat beragam. 

Mulai dari corak tradisional hingga modern dengan berbagai 

warna yang menarik. Pengrajin juga seringkali mengerjakan 

beberapa pesanan dengan corak yang bisa ditentukan sendiri 

oleh para pembeli. Hasil kerajinan batik tulis ini telah beberapa 

kali mencapai pasar ekspor. Desa ini juga pernah meraih rekor 

MURI atas batik tulis terpanjang di Indonesia.



Salah satu karya budaya 

Indonesia lainnya yang juga 

telah diakui dunia melalui 

UNESCO pada tahun 2003 

ada lah  wayang  ku l i t .  

Wayang merupakan boneka 

yang biasa digunakan untuk 

memainkan sebuah cerita 

biasanya berkisah sekitar 

e p i k  R a m a y a n a  d a n  

Mahabarata. Wayang kulit 

merupakan salah satu dari 

sekian jenis wayang yang 

ada di Indonesia.

Desa Wukirsari memiliki 

sentra keraj inan tatah 

sungging yang berada di 

Tatah SunggingTatah Sungging

daerah Karangasem, Dengkeng, dan sekitarnya atau lebih 

dikenal sebagai daerah Pucung. Tatah berarti memahat 

sedangkan sungging berarti memberi warna. Wayang 

merupakan salah satu produk industri tatah sungging yang 

cukup terkenal namun selain itu masih banyak produk tatah 

sungging lainnya semisal kipas, kap lampu, gantungan kunci, 

dan sebagainya.



Jika kita berkunjung ke Pucung, kita dapat melihat secara 

langsung proses pembuatan kerajinan tatah sungging oleh 

masyarakat. Kerajinan ini dibuat secara handmade di rumah-

rumah maupun showroom yang tersedia. Selain melihat kita 

juga dapat membeli secara langsung dari produsen yang ada.

Bagi para wisatawan yang mengininkan lebih juga tersedia 

paket pelatihan membuat kerajinan tatah sungging tersebut. 

Dengan harga berkisar antara lima hingga ratusan ribu rupiah 

tergantung pada kerumitan produknya, kita bisa mencoba 

membuat hasil kerajinan tatah sungging kita sendiri.



Wukirsari memiliki pengrajin bambu dengan jumlah lebih dari 

tiga ratus orang. Pengrajin ini berada di sekitaran daerah Karang 

Talun, Jatirejo, Dengkeng, dan Nogosari II. Keseluruhan 

pengrajin ini bergabung dalam koperasi Koperasi Bambu Awung 

Mustika.

Kerajinannya beragam mulai dari perangkat kebutuhan rumah 

tangga hingga hiasan. Kita dapat mengunjungi langsung 

showroom koperasi ini di Dusun Karang Talun. Selain dapat 

Kerajinan BambuKerajinan Bambu



membeli kerajinan kita juga dapat belajar bagaimana membuat 

kerajinan tersebut melalui berbagai paket wisata yang tersedia.

Wisatawan juga dapat melihat secara langsung proses 

pembuatannya di rumah-rumah ataupun di koperasi secara 

langsung. Biasanya para pengrajin membuat kerajinan tersebut 

sambil berkumpul dan berbincang-bincang bersama.

Koperasi ini juga menerima pesanan kerajinan. Kapasitas 

produksinya pun beragam tergantung dari kerumitan kerajinan 

tersebut.



Wukirsari telah dikenal sejak lama sebagai pusat pengobatan 

tradisional gurah. Metode ini telah lama dipercaya masyarakat 

untuk mengatasi permasalahan di sekitar hidunng dan 

tenggorokan. Gurah membantu membersihkan berbagai 

macam kotoran yang sering berada di sekitar wilayah tersebut.

Pusat pengobatan gurah ini terutama di wilayah Padukuhan 

Giriloyo, Karang Kulon, dan Cengkehan dengan pusat produksi 

berada di Dusun Giriloyo. Gurah sendiri kini telah memiliki 

Sentra Pengobatan GurahSentra Pengobatan Gurah



berbagai bentuk mulai dari yang tradisional dalam bentuk tetes 

hingga minuman teh yang telah dicampur dengan ramuan 

Gurah sehingga lebih praktis.

Bagi yang memiliki permasalahan di sekitar hidung, mulut dan 

tenggorokan tidak ada salahnya mencoba pengobatan 

tradisional ini. Waktu pengobatan secara utuh diperlukan sekitar 

satu hingga dua jam untuk membersihkan semua kotoran dari 

dalam. Selagi kita melakukan pengobatan, rombongan  yang 

lain dapat berkeliling desa melihat Kerajinan Batik Tulis dan 

situs-situs wisata lainnya.



Daerah Wukirsari yang masih asri seringkali dijadikan lokasi 

syuting film-film bertema pedesaan yang masih tradisional. 

Salah satunya adalah Film Sang Pencerah garapan Hanung 

Bramantyo serta film-film lainnya. Daerah alamnya yang 

beragam mulai dari perbukitan hingga sungai menjadikan 

daerah ini kaya dengan keindahan alam. Wilayah ini juga 

seringkali dijadikan lokasi outbound oleh beberapa instansi dan 

organisasi. Selain keindahan alamnya secara umum, desa 

Wukirsari juga memiliki beberapa lokasi yang menarik untuk 

dikunjungi.

Watu Lumbung merupakan sebuah situs air terjun dan sungai 

yang terletak di atas bukit. Bebatuan besar dibarengi dengan 

aliran air di lereng yang terjal menjadi sebuah keindahan alam 

yang mempesona. Medan yang terjal menjadi tantangan 

tersendiri bagi pecinta hiking dan tracking untuk mencapai mata 

air.

Situs ini selalu teraliri air bahkan ketika musim  kemarau. Namun 

tetap saja aliran air akan lebih deras di musim penghujan. 

Wilayah sekitarnya juga merupakan wilayah proyek reboisasi 

sehingga keadaan wilayahnya semakin hijau dari tahun ke 

tahun.

Objek Wisata AlamObjek Wisata Alam

Watu LumbungWatu Lumbung



Situs ini terletak di bagian tenggara Desa Wukirsari tepatnya di 

RT 02 Dusun Cengkehan. Lokasi tepatnya berada di sebelah 

timur situs Makam Sunan Cirebon. Untuk mengakses lokasi ini 

harus berjalan kaki kurang lebih lima ratus meter dari tempat 

parkir kendaraan.

Lokasi lain objek wisata alam di Wukirsari adalah sungai Opak 

yang terletak di sepanjang dusun Bendo, Singosaren, dan 

Sindet. Akses jalan menuju lokasi ini sebagian besar telah 

dijangkau jalan beraspal meski di beberapa lokasi harus melalui 

jalan kaki.

Sungai OpakSungai Opak



Sungai dengan lebar kurang lebih lima puluh meter dan sedalam 

dua meter ini ini menjadi lokasi memancing yang strategis. 

Terbukti dengan ramainya sepanjang aliran sungai ini dengan 

para pemancing terutama pada hari-hari tertentu. Selain itu 

wisata susur sungai dengan perahu kayu tradisional juga 

menjadi kegiatan yang menarik ditambah dengan 

pemandangan di kiri dan kanan sungai yang hijau dengan 

pepohonan.



Ketika mendengar kata pemakaman yang biasa terbayang 

dalam pikiran kita adalah suasana angker, suram, dan mistis 

menyelimuti daerah tersebut. Namun anggapan tersebut akan 

sirna ketika kita mengunjungi makam seniman.

Makam yang dibungun oleh almarhum Sapto Hoedojo ini 

memang didesain sebagao sebuah taman. Sehingga kesan 

Ziarah MakamZiarah Makam
Makam SenimanMakam Seniman



angker dan mistis yang biasa menyelimuti menjadi sirna. Ketika 

kita berkunjung kesana justru kesan yang didapat adalah 

sebuah taman yang rapi dan indah dengan penataan yang 

menarik dan penuh filosofi. Makam-makam yang ada pun justru 

menunjukkan ciri khas dari tiap-tiap seniman tersebut. 

Dibanding sebagai sebuah makam, tempat ini lebih layak 

disebut sebagai taman atau museum.

Dari pertama kali memasuki kita akan disambut dengan gerbang 

melengkung besar dengan tangga batu menuju ke atas. Tangga 

ini lurus menuju puncak bukit sehingga menimbulkan kesan 

jalan menuju surga dengan cahaya terang di atasnya. Di 

sebelah kiri kanan jalan kita akan melihat makam-makam 

seniman besar Indonesia diantaranya Kusbini dan Sapto 

Hoedojo. Tiap makam mencoba menunjukkan hasil karya 

mereka di dunia.

Lokasi ini sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. 

Selain untuk berziarah, mereka yang datang kemari untuk 

melakukan outbound, bersepeda, atau bahkan sekedar 

menikmati keindahan taman dan keindahan pemandangan dari 

puncak bukit.

Makam Sunan Cirebon dan paman Sultan Agung 

Hanyokrokusumo (Panembahan Juminah) ini terletak di dusun 

Cengkehan atau lebih tepatnya di sebelah Barat objek wisata 

alam Watu Lumbung. Komplek makam ini memiliki sejarah yang 

Makam Sunan CirebonMakam Sunan Cirebon



cukup panjang dan menarik untuk disimak.

Pada mulanya di lokasi inilah makam Raja-Raja Mataram 

hendak dibangun oleh Sultan Agung. Namun karena beberapa 

alasan maka setelah selesai dibangun Sultan Agung justru 

membangun komplek pemakaman baru di bukit sebelahnya 

atau tepatnya di dusun Kedungbuweng yang berbatasan 

langsung dengan Desa Girirejo dan komplek ini digunakan 

untuk memakamkan paman Sultan Agung yang turut menyertai 

pembangunan makam tersebut.. Kisah dan alasan pemindahan 

dan pembangunan makam ini secara lebih terperinci menjadi 

sajian menarik tersendiri ketika kita berkunjung ke objek makam 

ini.



Selain makam Sunan Cirebon, panembahan Juminah, dan 

Batu Mekah, disini kita dapat menemukan sumber mata air 

Sumber Agung yang meski hanya sebesar kedua telapak 

tangan namun airnya tidak pernah berkurang meski diambil 

sebanyak apapun. Terdapat juga sebuah makam ghaib yang 

dipercaya juga oleh masyarakat sekitar sebagai makam ruh 

dari Sultan Agung itu sendiri.

Makam ini telah menjadi tempat kunjungan yang seringkali 

didatangi peziarah dari berbagai daerah. Terutama pada saat 

nyadran dan bulan-bulan tertentu. Selain itu bagi orang awam 

cukup menarik untuk mengunjungi lokasi ini sembari belajar 

tentang sejarah Indonesia pada masa lampau.

Makam Raja-Raja ImogiriMakam Raja-Raja Imogiri
Komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri telah 

terkenal hampir di seantero nusantara. Di sinilah RajaRaja 

Mataram dikebumikan mulai dari Sultan Agung 

Hanyokrokusumo hingga Raja-Raja Kerajaan Keraton 

Yogyakarta (Hamengkubuwono) dan Keraton Surakarta 

(Pakubuwono). Pemakaman ini terletak di dusun 

Kedungbuweng yang berbatasan langsung dengan Girirejo.

Lokasi ini telah seringkali dikunjungi oleh berbagai lapisan 

masyarakat mulai dari masyarakat biasa yang sekedar 

berwisata, para peziarah, hingga konon katanya hampir 

semua Presiden Republik Indonesia selalu berziarah di 



makam ini termasuk salah satunya adalah Alm. Presiden 

Soeharto. Begitu pula para pejabat lain biasanya mereka 

berziarah terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri menduduki 

posisi tertentu atau menduduki jabatan tertentu.

Sama seperti kedua makam lainnya, makam ini juga terletak di 

atas bukit dengan pluhan atau ratusan anak tangga. Konon 

katanya setiap kali perhitungan jumlanya selalu berubah. Jika 

kita dapat menghitung dalam jumlah tertentu secara tepat maka 

dipercaya hal itu menjadi sebuah pertanda baik. Anak tangga ini 

sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu anak tangga Keraton 

Surakarta yang letaknya di bawah kemudian dilanjutkan 



dengan anak tangga Keraton Yogyakarta. Di tengah kedua 

anak tangga tersebut terdapat sebuah masjid dan pendopo 

yang nyaman untuk dikunjungi.

Untuk dapat melihat secara langsung makam Raja-Raja tidak 

bisa secara sembarangan. Pemakaman ini hanya boleh 

dikunjungi pada hari-hari tertentu (di luar hari tersebut 

pengunjung hanya bisa menikmati sebatas pintu masuk 

pemakaman). Selain itu kita diharuskan menggunakan 

pakaian adat dimana laki-laki hanya mengenakan selendang 

dan ber te lanjang dada sedangkan perempuan 

menggunakan kemben. Kita tidak perlu menyiapkan atau 

membeli terlebih dahulu karena di lokasi ini juga terdapat 

penyewaan perlengkapan tersebut.



Kalau berkunjung ke Wukirsari rugi rasanya jika hanya 

memanjakan mata dan hati saja. Alangkah lebi baik lagi jika 

perut pun ikut kita manjakan dengan beberapa makanan khas. 

Salah satunya yang paling terkenal adalah Wedang Uwuh. 

Uwuh dalam bahasa Jawa berarti sampah. Nama ini diberikan 

karena baan dasarnya memang berupa sampah dedaunan dari 

pohon-pohon di sekitar makam Raja Imogiri yang memiliki 

aroma dan rasa yang khas.

Minuman khas yang membuat badan menjadi hangat ini terbuat 

Kuliner KhasKuliner Khas



dari dedaunan, kayu manis, dan rempah-rempah ini sangat 

cocok diminum di malam hari yang dingin. Minuman ini terpusat 

di daerah sekitar Makam Raja Imogiri atau di padukuhan 

Kedung Buweng.

Selain Wedang Uwuh daerah Imogiri juga terkenal dengan pecel 

kembang turi. Pecel merupakan makanan tradisional yang 

terbuat dari sayur mayor yang diberi bumbu sambel kacang. 

Pecel sangat pas jika disantap dengan tahu tempe bacem. 

Salah satu warung pecel yang terkenal berada di dekat Makam 

Raja Imogiri setiap hari dikunjungi tamu-tamu dari dalam 

maupun luar daerah.

Namun jika kita ingin makanan yang lebih berbau daging dan 



kurang menyukai sayuran, maka sate klathak merupakan 

pilihan yang tepat. Dalam perjalanan dari pusat kota menuju 

Wukirsari atau sebaliknya kita akan menemukan deratan 

warung sate yang menggoda selera yang terpusat di daerah 

Jejeran.

Disini anda dapat memesan makanan mulai dari sate kambing, 

sate sapi, sate kuda, tongseng, gulai, dan tentu saja yang paling 

khas adalah sate klathak. Sate Klathak terbuat dari daging 

kambing, yang membuatnya berbeda dengan sate kambing 

pada umumnya adalah pada rasa. Jika pada umumnya sate 

berasa manis, maka sate klathak memberikan sensai tersendiri 

dengan rasa asin. Selain itu cara memasaknya pun berbeda 

tidak menggunakan tusuk kayu seperti pada umumnya namun 

pembuatan sate klathak justru menggunakan jeruji roda sepeda. 

Rugi rasanya jika kita pergi jauh-jauh ke Imogiri namun tidak 

mencoba mencicipi makanan-makanan tersebut.



bagian tiga

Lain-lain



Setelah mengunjungi desa Wukirsari, kita dapat meneruskan 

perjalanan ke beberapa objek wisata lainnya. Ada beberapa 

daerah yang tampak menarik untuk dikunjungi yang searah dan 

tidak begitu jauh dari Wukirsari.

Mampir Yuk..Mampir Yuk..
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Goa Cerme
Jembatan Benggong
Pantai Parang Tritis
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Kebun buah Mangunan terletak di selatan Imogiri. Untuk 

mencapai tempat ini dibutuhkan waktu kurang lebih lima belas 

menit menggunakan sepeda motor atau dua puluhan menit 

menggunakan kendaraan roda empat. Akses jalan menuju ke 

tempat ini sudah cukup baik. Dalam perjalanan kita akan 

melewati jalanan naik dan turun di perbukitan dengan sebelah 

kiri dan kanan dihiasi pemandangan alam mulai dari perbukitan, 

lembah, dan hutan-hutan. Ketika mencapai puncak pun kita 

akan merasakan udara dingin alami khas pegunungan.

Papan petunjuk menuju Kebun Buah Mangunan ini pun sudah 

Kebun Buah Mangunan dan Hutan PinusKebun Buah Mangunan dan Hutan Pinus



cukup baik seingga kecil kemungkinan untuk tersesat. Dengan 

membayar lima ribu rupiah, kita akan dapat menjelajahi 

berbagai area di Kebun Buah ini. Disini kita dapat melihat 

berbagai proses dalam perkebunan mulai dari pembibitan 

hingga panen. Pengunjung pun dapat turut serta menikmati 

hasil panen yang ada. Selain kebun terdapat juga peternakan 

dan beberapa sarana rekreasi mulai dari taman hingga kolam 

renang.

Kebun ini juga dilengkapi dengan gardu pandang yang terletak 

di pinggir bukit menghadap ke lembah sungai yang indah 

dipercantik dengan jembatan gantung Benggong. Mengenai 

jembatan dan sungai akan dibahas dalam bagian selanjutnya. 

Pemandangan dari gardu pandang ini sangat memanjakan 



mata kita dan membuat takjub. Selain itu Kebun Buah 

Mangunan ini menjadi lokasi downhill dan cocok bagi para 

pesepeda offroad.

Dari kebun buah Mangunan kita bisa mampir sebentar ke hutan 

pinus. Di kawasan cagar alam ini kita dapat melihat deretan 

pepohonan hijau dengan objek utamanya adalah deretan hutan 

pinus yang menjadi tujuan utama para fotografer. Disini kita 

dapat melihat pohon-pohon pinus menjulang tinggi dengan 

tanah yang memerah tertutup dedaunan. Jika angin bertiup 

kencang pepohonan akan saling bertubrukan satu sama lain 

menimbulkan suara-suara dan sensasi yang cukup 

menyenangkan.



Bagi penikmat keindahan alam dan pecinta fotografi rasanya 

rugi jika melewatkan untuk berkunjung ke wilayah yang satu ini. 

Daerah ini merupakan keajaiban alam dengan bentang alam 

mulai dari perkebunan dan persawahan yang tertata rapi, sungai 

yang berkelok dengan air yang masih jernih berwarna biru 

kehijauan dengan batu-batuan putih, serta tebing-tebing terjal 

dengan batu-batu besar bewarna kemerahan.

Daya tarik utama dari kawasan ini tentunya adalah jembatan 

gantung berwarna kuning dengan alas papan kayu. Jembatan 

gantung tersebut turut mempercantik kawasan yang sudah 

Jembatan GantungJembatan Gantung



indah ini. Wilayah ini sudah seringkali menjadi rujukan para 

sutradara, fotografer, hingga sekedar penikmat alam. 

Masyarakatnya juga cukup terbuka dengan kegiatan syuting 

maupun pengambilan foto untuk berbagai kegiatan termasuk 

diantaranya yang paling sering digunakan adalah untuk foto 

prewedding.

Wilayah ini terletak di daerah Sriharjo dan Selopamiero. Dari 

jalan ke arah Panggang kemudian belok ke timur pada 

pertigaan SMP 2 Imogiri. Jarak tempuh dari Desa Wukirsari 

hanya berkisar 15menit dengan jalan sebagian beraspal dan 

sebagian corblok. Akses paling nyaman menggunakan 

kendaraan roda dua namun wilayah ini pun masih bisa 

dijangkau dengan kendaraan roda empat.



Objek wisata yang paling sering menjadi rujukan setelah 

berkunjung ke Wukirsari adalah Pantai Parangtritis. Meski 

jaraknya cukup jauh kira-kira dengan satu jam perjalanan 

namun namanya yang sudah tersohor membuat para pelancong 

ingin mengunjunginya.

Akses jalan sudah sangat baik dan beraspal. Dari Wukirsari kita 

tinggal menempuh perjalanan lagi ke arah Barat melalui jalan 

utama. Jarak tempuh perjalanan kurang lebih sekitar satu jam 

perjalanan menggunakan kendaraan roda empat. Bisa juga 

mampu melalui jalanan ini.

Pantai ParangtritisPantai Parangtritis



Pantai ini merupakan salah satu pantai yang paling terkenal di 

Yogyakarta. Terlebih dengan berbagai cerita mistis tentang 

Kanjeng Ratu Kidul yang bersemayam di daerah ini serta akses 

jalan yang nyaman menjadikan pantai ini selalu ramai dikunjungi 

pada hari libur maupun hari-hari biasa.

Bagi para pengunjung dapat bermain air namun sangat tidak 

disarankan untuk mandi atau berenang di laut mengingat 

ganasnya ombak pantai selatan yang sering menelan korban 

jiwa. Selain menikmat keindahan pantai dan bermain air pantai 

ini juga menyguhkan berbagai atraksi lain semisal berkuda, 

bermain layangan, dan sebagainya.

Alternatif lainnya adalah untuk menikmati makanan laut berupa 

ikan dan sebagainya sangat disarankan untuk mengunjungi 

pantai Depok. Pantai yang terletak di sebelah barat pantai 

Parangtritis ini menyediakan suasana warung makan yang 

berderat-derat di sepanjang pinggi pantai. Disini kita dapat 

membeli sendiri ikan dan hasil laut yag kita inginkan untuk 

kemudian dibawa pulang atau dimasak di warung makan yang 

berderat di sepanjang pantai.



kami tunggu kehadiran anda..


