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Prakata 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya ebook ini. Ebook ini 
disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Kampung Wisata Kali 
Gajah Wong Kelurahan Giwangan dengan harapan kampung wisata ini semakin 
berkembang baik dan semakin dikenal luas. 

Tim Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
penyusunan ebook ini.  

Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunan ebook ini, Oleh karena itu segala 
masukan akan kami terima dengan senang hati. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Terima 
kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr, Wb. 

Yogyakarta,     Mei 2022 

Ttd 

Tim AP Kelurahan Giwangan
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Kampung Wisata Kali Gajah Wong Kelurahan Giwangan 
Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta 

 

Kampung Wisata Kali Gajah Wong Kelurahan Giwangan terletak di Rukun Kampung 
Ponggalan Kelurahan Giwangan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, yaitu di Kampung 
Ponggalan-Karang Miri, Kampung Mrican dan Kampung Sanggrahan-Pemukti. Obyek wisata 
utama kampung wisata Kali Gajah Wong kelurahan Giwangan adalah Dermaga Cinta di 
Kampung Ponggalan-Karangmiri, Bendhung Lepen di Kampung  Mrican dan Kampung 
Klengkeng di Kampung Sanggrahan. Selain ketiga obyek utama tersebut, terdapat obyek 
penyangga berupa sentra umkm Abon Nabati dan IKM logam di Kampung Mrican. 

Adanya destinasi wisata utama diatas, semuanya berangkat dari keprihatinan dan 
kepedulian semua stakeholder akan kondisi lingkungan saat itu. Dulunya pemukiman sepanjang 
daerah aliran sungai kali gajah wong di kampung ponggalan-karangmiri dan kampung mrican 
merupakan tempat kumuh, tempat pembuangan sampah medis, tempat peternakan babi. Tahun 
2016 wilayah itu masih masuk lokasi kawasan kumuh sesuai Surat Keputusan Wali Kota 
Yogyakarta nomor 216 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota 
Yogyakarta. Sedangkan kampung Sanggrahan dulunya merupakan salah satu tempat lokalisasi 
legal di kota Yogyakarta yang dikenal dengan “SG”. Penutupan lokalisasi “SG” berangkat dari 
komitmen atau keinginan warga setempat agar kampungya bebas prostitusi. 

Program Nawacita Nasional salah satunya adalah 100 – 0 – 100. Yaitu 100 % terpenuhi 
kebutuhan Air Bersih, Zerro (nol) 0 %  kawasan Kumuh dan 100 % Limbah tertangani, yang 
kemudian berubah menjadi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Berdasarkan Sk Kawasan 
Kumuh menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan 
Permukiman Kumuh di Yogyakarta dalam mendukung program Nasional Permukiman Tanpa 
kumuh sebagai prioritas. Pada Tahun 2016 Lewat Kotaku pembuatan Baseline data dilaksanakan 
bersama Pemerintah dan Warga melalui Askot, Faskel, BKM dan KSM.   Pelaksanaan Kotaku 
dilaksanakan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan skala Lingkungan dan Skala Kawasan. 
Selain Pembangunan fisik juga dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan Livelyhood. 
Warga secara sukarela bersedia ditata pemukimannya dengan konsep 3MK (Mundur, Munggah, 
Madhep Kali) atau memundurkan, menaikkan dan menghadapkan rumah ke sungai. Sebagian 
warga juga harus merelakan sebagian rumahnya dipangkas untuk dijadikan akses jalan 
lingkungan. Atas keterlibatan dan kepedulian semua stakeholder, tahun 2019 kawasan tersebut 
“mentas” dari Kawasan Kumuh. 

Pengentasan kawasan kumuh kampung pronggalan-karangmiri dan Mrican  serta penutupan 
kampung prostitusi Sanggrahan tak terlepas dari Semangat Segoro Amarto dengan program 
Gandeng-Gendong. Kata “gandeng” bermakna bahwa semua elemen masyarakat saling 
bergandengan tangan dengan niat saling membantu agar semua pihak dapat maju bersama. 
Kekuatan akan muncul jika semua unsur masyarakat dalam kebersamaan. Sedangkan “gendong” 
memiliki makna bahwa masyarakat membantu warga lain yang tidak mampu berjalan. Yang 
lemah digendong. Yang terpinggirkan ditarik ke tengah agar bisa berjalan bersama. sebagai upaya 
pemerintah dalam menggandeng stakeholder untuk bersama-sama bergotong royong membangun 
Kota Yogyakarta dengan lima unsur, yaitu: pemerintah Kota, Kampus, Kampung, Komunitas dan 
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Korporasi. Gandeng Gendong 5K ini juga diterapkan dalam pengembangan lebih lanjut destinasi 
wisata Dermaga Cinta, Bendhung Lepen,  Kampung Klengkeng dan penyangganya.  

 

Bendhung Lepen 

Bendhung Lepen terletak di Kampung Mrican, Rukun Kampung Ponggakan, Kelurahan 
Giwangan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.  Bendhung Lepen  ini merupakan 
Saluran Primer dari Kali Gajah Wong dengan memanfaatkan Dam Mrican. Panjang 
saluran Irigasi 2 km – 3 km, untuk mengairi lahan 160 ha – 170 ha lahan pertanian Petani 
di Kabupaten Bantul. Kondisi pada Tahun 2015 tempat ini menjadi Kandang Babi dan 
Tumpukan Sampah, Limbah yang sangat kotor dan bau. Kawasan ini masuk dalan SK 
Walikota Yogyakarta nomor 216 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh 
di Kota Yogyakarta. 

Komunitas Bendhung Lepen Kampung Mrican terdiri Pemuda / Karangtaruna Kampug 
Mrican dan  Pengurus kampung pada 10 Februari 2019 sepakat untuk memanfaatkan 
saluran irigasi untuk menjaga kebersihan saluran irigasi dengan memelihara ikan. Saluran 
diberi jaring penangkap untuk menangkap sampah yang terbawa air, jadwal untuk 
mengambil sampah diatur hari dan waktunya, dan dimasukkan dalam bak yang telah 
disediakan, awalnya setiap 15 menit sudah penuh, hari berikutnya 30 menit, sampai 
muncul Gerakan bersama semua warga. 

Selokan atau kali kecil di kampung Mrican Kelurahan Giwangan kini disulap jadi kolam 
ikan. Dulunya selokan ini kumuh dan bau tapi sekarang tiap hari dikunjungi wisatawan. 
Ribuan ikan jenis nila dan koi sangat mencuri perhatian khususnya anak-anak. Pengelola 
menyediakan pakan ikan seharga Rp 2.000 per cup yang dapat dimanfaatkan wisatawan. 
Selain memberi makan ikan, pengunjung dapat melakukan terapi ikan dengan 
memasukkan kaki ke kolam. dicat warna-warni untuk menarik perhatian pengunjung. 
Selain itu yang menjadi daya tarik wisatawan adalah beberapa wahana permainan anak, 
rumah balon, wahana tangkap ikan, dan taman bermain untuk anak. 
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Bendhung Lepen : BEFORE 
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Bendhung Lepen ; After 
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Dermaga Cinta 

Kali gajah wong merupakan salah satu sungai yang melintasi Kota Yogyakarta. Kali 
gajah wong satu-satunya sungai di Kota Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan sebagai 
wahana wisata air berupa kapal wisata, sehingga ini menjadi satu-satunya dan daya tarik 
wisata unggulan yang berada di kota yogyakarta. Wisata air gajahwong berada di wilayah 
Ponggalan-Karangmiri RT 18 RW 06 Kelurahan Giwangan, dan bersebelahan dengan 
wisata cagar budaya Kotagede, sehingga wisata ini menjadi sebuah kawasan penyanggah 
cagar budaya Kotagede ( Serambi Mataram ). 

“Berangkat dengan semangat dan kepedulian lingkungan kita mencoba mengawali 
dengan selalu rutin gotong royong dan penataan area sekitar wisata. Tentunya sumber 
dana yang kita miliki adalah swadaya dari warga sekitar. Dengan kita coba tawarkan 
kemudian kita kumpulkan serkiler dari warga yang rela membantu dengan tulus dan 
ikhlas. Alhamdulillah bisa terkumpul sekitar Rp. 24.000.000,00. kemudian bisa kita 
gunakan untuk operasional gotong royong, pembelian property ( pelampung, helm, 
perahu karet, ban tubing ) dan untuk membuat panggung sederhana dan penataan area 
Dermaga”, cerita Mutaqim, penggagas dan pengelola Dermaga Cinta.  

Wisata air kali gajah wong berdiri dan di-launching tanggal 07 februari 2016. Saat itu 
bernama “TIRTA WOLULAS” yang mempunyai makna TIRTA adalah “air” dan 
WOLULAS  adalah “wong lugu tur ikhlas”, dan memang secara kebetulan kewilayahan 
berada di RT 18. Namun seiring dengan kondisi dan berjalannya waktu,  pada tahun ke-
3 TIRTA WOLULAS berganti nama “DERMAGA CINTA KALI GAJAHWONG” 
dengan tujuan dan doa bahwa semua warga atau pengunjung yang datang berarti ikut juga 
mencintai keindahan, kesederhanaan, dan potensi wisata yang ada di kali gajahwong. 

Kegiatan kepedulian lingkungan yang berbasis pariwisata ini, selalu diupayakan dan 
kampanyekan terus menerus dengan selalu mengajak warga sekitar dan masyarakat 
sepanjang kali gajah wong. Karena kami sangat prihatin dengan kondisi lingkungan di 
sekitar area wisata yang sangat kumuh menjadi tempat pembuangan sampah, ada 
peternakan babi, dan melihat kondisi aliran sungai yang banyak sampah dan limbah 
rumah tangga maupun pabrik. 

Memang perjuangan semangat merintis sebuah kawasan wisata tidaklah mudah, 
banyak sekali permasalahan yang selalu kita temui, baik itu SDM dan SDA yang ada. 
Untuk saat ini pengelola dermaga cinta ada sekitar 50 orang terdiri dari 2 RT (RT 18 dan 
RT 17 RW 06 Ponggalan Karangmiri), tentunya ini semua melalui sebuah proses dan 
seleksi alam, namun dengan semboyan “SEMANGAT TANPO SAMBAT DAN 
PEDULI ADALAH SOLUSI” selalu kita tanamkan kepada pengelola dan masyarakat 
umum mewujudkan sebuah mimpi bahwa wisata air dermaga cinta harus menjadi wisata 
keluarga yang mengacu pada SAPTA PESONA dan bisa menjadi kebanggaan kita 
bersama, tentunya dengan maksud dan tujuan “Terciptanya kawasan kampung wisata 
dan rekreasi kali gajahwong yang sehat, aman, bersih, nyaman, dan asri dengan 
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pemberdayaan SDM yang sejahtera juga mandiri melalui pembinaan ekonomi kreatif 
warga”. 

Bersama tokoh masyarakat, Komunitas, LPMK, FORSIDAS, BMR, KATANA, 
Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pariwisata Kota dan Propinsi diharapkan mampu 
mengembangkan wisata Dermaga Cinta sehingga memberikan manfaat dan dampak 
positif : 

1) Kebersihan aliran dan keasrian bantaran kali gajahwong akan selalu terjaga 
2) Menjadikan alternatif pilihan destinasi wisata unggulan yang ada di kota yogyakarta. 
3) Menjadikan tempat edukasi, keterampilan, dan ketangkasan. 
4) Menjadi tempat tumbuhnya ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. 
5) Menjadi tempat menampilkan daya tarik semua kesenian dan kebudayaan di wilayah 

sekitar. 
 

a. Sejarah Dermaga Cinta 
Setiap Hidup butuh Cinta, Setiap orang butuh Cinta. Kecintaan terhadap Lingkungan, 

keprihatinan melihat kondisi sungai yang selalu menjadi tempat pembuangan sampah 
bagi orang-orang yang tidak peduli. Warga Kampung Ponggalan melakukan Aksi dengan 
membersihkan Sungai yang kotor diubah menjadi tempat wisata susur Sungai dengan 
nama : Dermaga Cinta  

b. Tujuan dan Manfaat : 
1) Air Kebutuhan Hidup Yang Harus diselamatkan 
2) Merubah Budaya Masyarakat untuk Tidak membuang Sampah dan Limbah di 

Sungai;  
3) Menjadikan Sungai debagai Halaman Depan Rumah dan Mitigasi Bencana; 
4) Sarana Komunikasi  dan Interaksi Warga Masyarakat ; 
5) Tujuan Wisata dan Tumbuhnya Ekonomi Warga di Daerah pinggiran. 

c. Obyek daya tarik wisata untuk saat ini adalah : 
1) Kapal wisata bermesin ( 4 unit ) dengan 3 unit untuk penumpang wisata dan 1 unit 

untuk eksekusi sampah yang mengapung maupun untuk rescue pengunjung 
wisata. 

2) Kolam renang khusus untuk anak. . 
3) Kawasan cagar budaya (situs cinde amoh). 
4) Area kuliner Penyewaan ATV. 

 

d. Adapun fasilitas yang tersedia :  
1) Standar Operasional Pelayanan (SOP) Wisata air berupa pelampung, helm, 

dayung, dan HT.  
2) Area parkir luas. 
3) Panggung untuk acara dan kesenian. 
4) 2 unit kamar mandi / toilet. 
5) Mushola . 
6) Wi-Fi gratis. 
7) Sound system 3 paket. 
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Dermaga Cinta, BEFORE 
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Dermaga Cinta, AFTER 

    Doc. Dermaga Cinta 
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  Doc. Dermaga Cinta 
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Kampung Kelengkeng 

Kampung Kelengkeng Sanggrahan Garden berada di Kelurahan Giwangan  yang 
mempunyai image negatif  karena pernah menjadi tempat lokalisasi. Kondisi 
Permukiman yang tidak Teratur, Kebutuhan Air Bersih, dan Kebutuhan Udara Segar dan 
kebutuhan Pangan menjadi keprihatinan bersama  karena Kampung Kelengkeng 
Sanggrahan Garden ini berbatsan langsung dengan tembok Terminal Bus antar Kota  
antar Propinsi. Kampung Kelengkeng terdapat 300 pohon kelengkeng yang tersebar di 
Sanggrahan Garden. 

Pada tahun 2012 bersama TNI Koramil 07 Umbulharjo, menanam 10 bibit 
kelengkeng. Tahun 2013 Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Yogyakarta 
memberibantuan  30 bibit pohon kelengkeng.  Tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup 
Kota Yogyakarta (BLH) memberikan bantuan 12 bibit pohon  kelengkeng. Pada Tahun 
2017 RW.10 Sanggrahan mendapat prestasi sebagai Kampung Hijau, dan mendapat 
bantuan pohon kelengkeng sebanyak 11 buah dan 100 bibit kelengkeng. Sampai dengan 
tahun 2018 kurang lebih sudah ada 300 buah pohon kelengkeng yang ditanam di kampung 
Sanggrahan – Pemukti dengan berbagai jenis varian, seperti Kelengkeng Pingpong, 
Kelengkeng Kristal, Kelengkeng Matalada, Kelengkeng Diamond, Kelengkeng Rasa 
Durian, Kelengkeng Merah. Tahun 2018 dilaksanakan panen raya perdana dihadiri Bapak 
Wakil Gubernur DIY, Bapak Wakil Walikota Yogyakarta, Kapolresta Yogyakarta, 
Dandim 0734 Yogyakarta, Anggota DPRD, Camat Umbulharjo dan pejabat  Pemerintah 
Kota Yogyakarta dan segenap tokoh serta warga masyarakat. 
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UKM Abon Nabati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

IKM Aluminium 

ED Aluminium merupakan salah satu IKM yang bergerak di bidang pengecoran 
aluminium. ED Aluminium berdiri sejak tahun 1958 dan beralamatkan di Jl. Ki Guno 
Mrico No. 414, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. 

Dalam menjalankan usahanya, ED Aluminium didukung oleh tenaga kerja yang ahli di 
bidangnya dan mesin – mesin produksi yang terstandart. Bahan baku dari bahan baku 
aluminium bekas ( recyle ) yang kemudian dicor dan dijadikan produk aluminium baru 
yang dapat diterima oleh pasar. 

Produk yang dihasilkan merupakan produk peralatan rumah tangga dan presisi. Untuk 
produk rumah peralatan rumah tangga meliputi : wajan, panci, dandang dan aneka cetakan 
kue. 

Produk Unggulan : Panci Susu 

Panci Susu merupakan panci serbaguna, panci ini sangat praktis untuk merebus berbagai 
masakan sekaligus menjadi streamer karena sudah dilengkapi dengan angsang sehingga 
dapat digunakan untuk mengukus makanan anda. 

Panci Susu terbuat dari aluminium premium super tebal, kuat dan foodgrade dengan 
desain unik gagang kayu isolator yang nyaman digenggam dan diperkuat dengan baut 
injeksi 3 titik sehingga menjamin kekuatan handle saat digunakan. Dilengkapi dengan 
kaca tempered glass yang kuat dan tahan banting untuk menjamin keamanan dalam 
memasak. 

ED Aluminium juga telah memiliki sertifikat ISO 9001 : 2000 dimana setiap produk yang 
dihasilkan terjaga kualitasnya. 
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PAKET KAMPUNG WISATA “KALI GAJAHWONG KELURAHAN 
GIWANGAN” 

 

A. Paket Pendek @100.000/pack  (Min. Order 5 Packet, Kuota 50 Paket) 

Paket ini merupakan paket yang terdiri dari Kerajinan, Seni Budaya, Kuliner, 

UMKM, Souvenir, Agro Wisata dan Sejarah di Kampung Wisata "Kali Gajah Wong 

Kelurahan Giwangan". 

1. Wisatawan akan disambut di Kelurahan Giwangan/Sekretariat Kampung Wisata 

"Kali Gajah Wong Kelurahan Giwangan", kemudian menikmati welcome drink 

Secang dan disuguhi tarian/kesenian gejog lesung.  

2. Setelah itu, wisatawan mengunjungi Kampung Kelengkeng di sepanjang 

Kampung Ponggalan Kelurahan Giwangan.  

3. Wisatawan mengunjungi UMKM Abon Nabati dan UMKM Kerajinan 

Aluminium, melihat dan mempraktikkan cara memproduksi.  

4. Kemudian wisatawan menuju ke Obyek Wisata Bendhung Lepen dan Dermaga 

Cinta, beserta makan siang. 

 

 

B. Paket Panjang @150.000/Pack (Min. Order 5 Packet, Kuota 50 Packet) 

Paket ini merupakan paket yang terdiri dari Kerajinan, Seni Budaya, Kuliner, 

UMKM, Souvenir, Argo Wisata dan Sejarah di Kampung Wisata “Kali Gajah Wong 

Kelurahan Giwangan”. 

1. Wisatawan akan disambut di Kelurahan Giwangan/ Sekertariat Kampung Wisata 

“Kali Gajah Wong Kelurahan Giwangan”, kemudian menikmati welcome drink 

Secang dan disuguhi tarian/kesenian gejog lesung. 

2. Setelah itu, wisatawan mengunjungi Kampung Kelengkeng di sepanjang 

Kampung Ponggalan Kelurahan Giwangan 

3. Wisatawan mengunjungi UMKM Abon Nabati dan UMKM Kerajinan 

Alumunium, melihat dan mempraktikkan cara memproduksi kemudian diberikan 

souvenir dari UMKM*.  

4. Kemudian Wisatawan menuju ke Obyek Wisata Bendhung Lepen dan Dermaga 

Cinta, beserta makan siang.  
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C. Paket Komplit @200.000/Pack (Min. Order 5 Packet, Kuota 50 Packet) 

Paket ini merupakan paket yang terdiri dari Kerajinan, Seni Budaya, Kuliner, 

UMKM, Souvenir, Argo Wisata dan Sejarah di Kampung Wisata “Kali Gajah Wong 

Kelurahan Giwangan”. 

1. Wisatawan akan disambut di Kelurahan Giwangan/Sekertariat Kampung Wisata 

“Kali Gajah Wong Kelurahan Giwangan”, kemudian menikmati welcome drink 

Secang dan disuguhi tarian/kesenian gejog lesung. 

2. Setelah itu, wisatawan mengunjungi Kampung Kelengkeng di sepanjang 

Kampung Ponggalan Kelurahan Giwangan. 

3. Wisatawan berkeliling tentang Sejarah/Latar Belakang Kampung Ponggalan 

(Sanggrahan) menaiki Andong.  

4. Wisatawan mengunjungi UMKM Abon Nabati dan UMKM Kerajinan 

Alumunium, melihat dan mempraktikkan cara memproduksi kemudian diberikan 

souvenir dari UMKM*.  

5. Kemudian Wisatawan menuju ke Obyek Wisata Bendhung Lepen dan Dermaga 

Cinta, beserta makan siang.  

 

D. Paket Sare BDJoes Homestay @750.000/packet.  

Fasilitas: 

1. AC 

2. Dapur 

3. Tempat Parkir 

4. Ruang Tamu 

5. TV 

6. Ruang Keluarga 

 

Kontak person 081802002612 (Suwarto) 

Kontak Person 081392006677 (Danang) Homestay 

 

 


