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Secara geografis Jipangan merupakan daerah pegunungan dan hamparan 
persawahan. 

*. Batas Wilayah
- Utara / Timur    : Pendowoharjo
- Selatan : Kalangan
- Barat : Bibis

* Luas Wilayah : 71.489 Ha, terbagi menjadi 10 RT
* Jumlah Penduduk :  +- 1.680 jiwa
* Mata pencaharian : pengrajin kipas, petani, peternak, buruh, dan pegawai

Sebagian besar masyarakat Jipangan berprofesi sebagai pengrajin kipas 
bambu. Hal ini berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat

DEMOGRAFI 

JIPANGAN



SEJARAH POKDARWIS 
DEWI JIPANG

Berawal dari keprihatinan beberapa Tokoh masyarakat, bahwa
Jipangan memiliki banyak potensi baik alam maupun kegiatan
masyarakat lokal, tetapi belum di kelola dengan baik.

Kami sadar jika potensi tersebut di kelola dengan sungguh-
sungguh dan di kemas dengan ide-ide kraeatif maka akan
menjadi sesuatu yang menarik untuk di suguhkan ke tamu yang
berkunjung di Desa Jipangan

Pokdarwis Dewi Jipang berdiri pada tanggal 26 November 2014



* Visi 

Menjadikan Dusun Jipangan sebagai destinasi wisata  yang bersih, 
indah dan nyaman dengan menjaga kelestarian alam dan nilai-nilai 
tradisi yang adiluhung

* Misi 

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan 
pariwisata

2. Mengembangkan potensi yang di miliki masyarakat, baik 
berupa SDM maupun sumber daya alam

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang 
kepariwisataan sehingga menjadi warga yang sadar wisata 
dengan konsep Sapta Pesona

VISI & MISI



1. Wisata  Edukasi Kerajinan Kipas Bambu
2. Wisata Alam
3. Wisata Budaya

POTENSI 

DESA WISATA JIPANGAN



1. Wisata Kerajinan Kipas Bambu
Wisatawan di ajak untuk belajar membuat 
kerajinan kipas bambu. Mereka dapat 
berlatih dari proses  awal hingga akhir 
tahapan produksi dalam pembuatan kipas 
bambu.



2. Wisata Alam
* Menikmati keindahan Grojogan 
Sanggan 

*. Menikmati tebing sepanjang Sungai 
Bedog dengan menggunakan ban dalam
( Bedog River Tubing ). Ini merupakan
wisata minat khusus sehingga untuk
menikmati wahana wisata ini akan di 
dampingi oleh pemandu.



3. Wisata Budaya

Jipangan kaya akan atraksi kesenian dan  
budaya , seperti : jathilan, karawitan, gejok 
lesung,dan sebagainya.  Selain dapat 
menikmati atraksi budaya, wisatawan juga 
berkesempatan untuk berlatih secara 
langsung menabuh  gamelan maupun gejok 
lesung. Sehingga mereka akan mendapatkan 
pengalaman yang tak terlupakan berkesenian 
di Jipangan



1. AMAN
* Melaksanakan Siskamling tiap malam
* Tidak ada kejadian  KDRT
* Tidak ada pencurian dan perampokan 
* Tidak ada warga yang menkonsumsi
“Miras dan Narkoba”

2. TERTIB
* Tertib Administrasi Organisasi
* Inventarisasi Potensi di Desa Wisata Jipangan
* Menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

IMPLEMENTASI 

POKDARWIS DEWI JIPANG

DALAM MENERAPKAN SAPTA PESONA



3. BERSIH

* Kerja Bakti  yang di laksanakan setiap periodik, untuk menjaga kebersihan 
lingkungan

* Pengadaan tempat sampah di tempat-tempat strategis

* Merti kali bekerjasama dengan BLH DI. Yogyakarta

* Gotong royong membersihkan sampah di area Bedog River Tubing bersama 
Jogjakarta Plaza Hotel

*Memberikan penyadaran ke masyarakat akan pentingnya menjaga 
lingkungan yang bersih dan rapi



1.  Bersama LPMD membuat tamanisasi dengan menanam pohon bambu hias 
dan taman 
2. Penanaman pohon Tabe Buya bersama Jogjakarta Plaza Hotel di sepanjang 
jalan
3. Merapikan taman yang di laksanakan bersama masyarakat
4. Mengajak setiap anggota masyarakat untuk menyisakan tanah 
pekarangannya sebagai lahan hijau 

4. SEJUK dan INDAH



1.  Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya 
menyapa dengan senyum dan penuh keramahan kepada setiap tamu 
yang datang
2. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati
3. Memberikan cinderamata berupa kipas bambu yang menjadi oleh2 
khas Desa wisata Jipangan

5. RAMAH DAN KENANGAN



1. Sarasehan dan pelatihan bagi pengrajin kipas
2. Membuat plangisasi penunjuk arah menuju Desa wisata Jipangan dan plang 
pengrajin
3. Pembuatan Video Profil Desa Wisata Jipangan ( Dewi Jipang )
4. Pembangunan Base camp Bedog River Tubing dan Toilet
5. Pembuatan Gazebo di pinggir Sungai Bedog
6. Pelatihan untuk pengelola Home Stay dan kuliner
7. Sosialisasi SAPTA PESONA ke masyarakat
8. Membangun jejaring antar POKDARWIS se Kabupaten Bantul maupun DIY
9. Studi Banding ke Desa wisata Bleberan ( Sri Gethuk )

BEBERAPA KEGIATAN 

POKDARWIS DEWI JIPANG



Matur Nuwun


