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Yogyakarta, November 2020

Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.

ertama saya ucapkan syukur alhamdulillah atas terselesaikannya Buku 

PProfil Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman ini. 
Selamat kami sampaikan kepada para penyusun dan Pusat Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PPPM-
STPN).  STPN sebagai  sebuah perguruan t ingg i  berkewaj iban 
menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, di samping dharma pendidikan dan penelitian. 
Pengelolaan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diarahakan agar 
dapat memberikan sumbangsih dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat dalam bidang pertanahan.

Salah satu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat adalah penyusunan profil 
desa yang bertujuan untuk menyiapkan data awal (dasar) desa seperti: sejarah 
desa, lokasi dan batas administrasi, penguasaan dan pemilikan tanah, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi 
budaya, potensi pariwisata, serta potensi-potensi lainnya yang dimiliki oleh desa. 
Data awal ini berguna sebagai dasar bagi pengembangan sistem informasi yang 
akan mewujud dalam bentuk Sistem Informasi Pertanahan Desa.

Buku Profil Desa Sendangmulyo ini baru memuat profil 8 (delapan) dari 16 (enam 
belas) dusun di Desa Sendangmulyo. Besar harapan kami semoga 8 (delapan) 
dusun lainnya dapat terpetakan potensinya pada kegiatan serupa berikutnya. 
Semoga buku ini bermanfaat bagi banyak pihak.
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uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

Phanya atas berkat rahmat dan ridho-Nya, Buku Profil 
Desa Sendangmulyo Kecamatan Minggir Kabupaten 

Sleman ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku Profil ini 
secara garis besar merefleksikan profil singkat Desa 
Sendangmulyo yang meliputi sejarah, batas administrasi, 
kondisi geografis, deskripsi pemilikan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah,  kondisi sosial ekonomi, serta potensi 
kepariwisataan yang dimiliki oleh Desa Sendangmulyo.  

Buku Profil memuat profil 8 Dusun dari total 16 Dusun di 
Desa Sendangmulyo. Dusun-dusun lainnya akan disusun 
profilnya di dalam buku profil selanjutnya. Buku ini 
merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Tim 
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah 
Tinggi Pertanahan Nasional (PPPM STPN) dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan 
pengabdian masyarakat. 

Akhir kata, Tim PPPM menyadari bahwa masih dijumpai 
berbagai kekurangan dalam penyusunan buku ini. 
Kekurangan tersebut akan dijadikan pembelajaran dan 
masukan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja kami ke 
depan. Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan terima 
kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
mendukung dan berperan aktif dalam penyelesaian buku ini. 
Semoga informasi yang tersaji dalam Buku Profil ini dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua 
pihak.

Yogyakarta, November 2020
Tim PPPM STPN
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Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946, tiga kelurahan 
tersebut digabung menjadi satu dengan nama 
Kelurahan Sendangmulyo. Desa Sendangmulyo 
membujur dari arah timur ke barat yang dibatasi Sungai 
Progo sebelah barat dan Desa Sendangarum sebelah 
Timur, sedang sebelah Selatan dibatasi dengan Jalan 
Provinsi Yogya-Kulonprogo/Kecamatan Moyudan. 

(Sumber: http://sendangmulyominggir.web.id/)

Wilayah Desa Sendangmulyo terdiri dari dataran rendah 
yang sebagian besar terdiri dari lahan persawahan. 
Desa Sendangmulyo berada di sebelah barat 
Kabupaten Sleman, dengan jarak sebagai berikut :

Desa Sendangmulyo adalah sebuah desa yang terletak 
di wilayah Kecamatan Minggir bagian paling selatan, 
yang mana pada awalnya terbentuknya Desa 
Sendangmulyo atas penggabungan dari 3 (tiga) wilayah 
Kelurahan lama yaitu Kelurahan Prapak, Kelurahan 
Tiban Jonggrangan, Kelurahan Kwayuhan.

1.  Jarak dari pusat pemerintah kecamatan : 2 km

3.  Jarak dari ibukota Provinsi DIY : 18 km

Desa Sendangmulyo dibagi menjadi 16 dusun, yaitu 
Prapak Kulon, Prapak Wetan, Sembuhan Kidul, 
Sembuhan Lor, Klepu Kidul, Klepu Lor, Jetis, 
Krompakan, Kwayuhan, Diro, Banaran, Mergan, 
Sumber, Slarongan, Blimbingan, Dondongan.

2.  Jarak dari ibukota Kabupaten Sleman : 20 km
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IDENTITAS DUSUN

Dusun  : Blimbingan

Desa  : Sendangmulyo

Kecamatan : Minggir

Kabupaten : Sleman
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PENYUSUN

R. Deden Dani S

AH Farid
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Kata blimbingan yang menjadi nama dusun sekarang ini berasal dari kata blimbing, yakni nama sejenis buah-buahan. 

Konon katanya, nama dusun ini diambil dari kata blimbing tersebut. Ia menjadi nama dusun karena dulu di dusun 

tersebut hampir setiap rumah memiliki pohon blimbing. Menurut cerita, orang yang mengawali hidup di dusun ini adalah 

sepasang suami istri yang oleh penduduk dijuluki Kyai dan Nyai Blimbing. Sebagai tanda penghormatan warga dusun 

kepada pendiri dusun ini, warga membuatkan nisan khusus bagi keduanya di lokasi pemakaman setempat.

SEJARAH DUSUN

LOKASI DAN BATAS ADMINISTRASI

Dusun Blimbingan merupakan salah satu dusun yang berada di tengah-tengah Desa Sendangmulyo. Di sebelah utara 

dusun ini berbatasan dengan Dusun Diro dan Kwayuhan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Slarongan, di 

sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Slarongan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dondongan serta 

Prapak Wetan. Selain rumah, batas dusun yang unik dan cukup dibanggakan oleh warga Sendangmulyo adalah 

Tugu/Monumen Sekolah Polisi Negara yang didirikan tahun 1949.

Serupa dengan dusun-dusun lainnya di Sendangmulyo, hampir seluruh warga yang berjumlah 78 Kepala Keluarga ini 

bermatapencaharian sebagai petani. Meskipun nampak hampir seluruh pekarangan memiliki ukuran yang cukup luas, 

sejauh pengetahuan Pak Dukuh, tidak ada warga yang memiliki tanah lebih dari 1 hektar. Begitupun dengan luas tanah-

tanah pertanian mereka. Hampir tidak ada warga yang menggeluti satu bidang pekerjaan. 

KONDISI SOSIAL EKONOMI

Selain bertani, hampir seluruh warga berusaha mencari tambahan penghasilan dengan menjadi pengrajin besek. 

Banyaknya warga yang menjadi pengrajin membuat dusun ini dikenal oleh para pengepul besek sebagai dusun 

penghasil besek yang cukup besar. Menurut informasi dari salah satu warga, penghasilan tambahan yang bisa diperoleh 

dari pembuatan besek bisa berkisar dari Rp 6.000 hingga Rp 15.000 sehari. 

Penghasilan tersebut bisa diperoleh pada saat musim kering. Jika musim penghujan, penghasilan tambahan tentu 

menjadi semakin kecil karena kerajinan besek tidak mudah kering. Untuk hal ini, bantuan mesin pengering yang 

m e m u n g k i n k a n  s e l u r u h  w a r g a  t e t a p  m e m b u a t  k e r a j i n a n  b e s e k  a k a n  s a n g a t  m e m b a n t u
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a b

c d

a. Monumen Sekolah Polisi 
    Negara
b. Gapura batas dusun

e f

    Blimbing

    Blimbing

c. Pintu Makam   

d. Makam Kyai dan Nyai 

f.  Perajin dan beseknya
e. Bahan baku besek 



IDENTITAS DUSUN

Desa  : Sendangmulyo

Dusun  : Diro

Kecamatan : Minggir

Kabupaten : Sleman
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Sutaryono

M. Nur Kamila Amrullah

PENYUSUN

Asih Retno Dewi

4
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SEJARAH DUSUN

Dusun Diro merupakan sebuah dusun yang terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Konon, Dusun Diro merupakan sebuah kadipaten bernama Mandiro 
yang selanjutnya disebut sebagai Diro. Desa Sendangmulyo sendiri dahulu merupakan gabungan dari 3 (tiga) 
kelurahan lama yaitu Prapak Kulon, Tiban Jonggrangan, dan Kwayuhan. Selanjutnya tiga kelurahan tersebut 
digabung menjadi satu berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1964.

Terdapat beberapa situs yang erat kaitannya dengan sejarah Dusun Diro, salah satunya adalah Sendang Beji 
yang menunjukkan keberadaan petilasan Kyai Tunggul Wulung. Diduga, Ki Ageng Tunggul Wulung adalah 
keturunan dari Prabu Brawijaya V dari Majapahit yang melarikan diri hingga wilayah ini. Dalam pelariannya, 
Kyai Tunggul Wulung sempat mendirikan pesanggrahan di sekitar Sendang Beji Diro. Berdasarkan hal itu 
maka di seputaran Sendang Beji Diro ditemukan beberapa arca dan puing batuan seperti batuan yang 
membentuk struktur candi. Arca-arca di bawah pohon beringin di sisi Sendang Beji Diro mungkin merupakan 
bagian dari sebaran batuan atau artefak tersebut. 

Dusun Diro, Sendangmulyo berada di sebelah barat Kabupaten Sleman yang berjarak sekitar 2 (dua) km dari 
pusat pemerintahan Kecamatan Minggir, 20 (dua puluh) km dari ibukota Kabupaten Sleman, dan 18 (delapan 
belas) km dari ibukota Provinsi DIY. Sedangkan untuk batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

LOKASI, BATAS ADMINISTRASI, DAN KONDISI GEOGRAFIS

- sebelah Timur: Dusun Blimbingan, Sendangmulyo, Minggir.

- sebelah Utara: Dusun Brajan, Sendangagung, Minggir.

Sebagian besar Dusun Diro terdiri dari daratan rendah dengan ketinggian wilayah rata-rata 110-165 m dpal. 
Pada bagian timur dusun, tepatnya RT 03, terdapat sebuah perbukitan yang disebut sebagai Gunung 
Blimbingan oleh warga setempat. Kondisi geografis wilayah yang relatif datar dengan ketersediaan air yang 
berlimpah menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk digunakan sebagai lahan pertanian tanaman padi. 
Kondisi permukiman di Dusun Diro tergolong jarang, rumah-rumah penduduk ditemui di tengah pekarangan 
yang masih luas.

- sebelah Barat: Dusun Tengahan, Sendangagung, Minggir.

- sebelah Selatan: Dusun Dondongan, Sendangmulyo, Minggir.
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DESKRIPSI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

Bidang-bidang tanah di Dusun Diro terdiri dari tanah masyarakat dengan status hak milik dan tanah kas desa. 
Tanah masyarakat tersebut rata-rata dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat setempat. Pada tahun 1998 
terdapat Program Ajudikasi sehingga 95% tanah masyarakat sudah bersertipikat HM. Penggunaan tanah di 
Dusun Diro sebagai pemukiman, pekarangan, dan pertanian. 

Pemanfaatan tanah pekarangan sebagian besar untuk menanam bambu, pisang, jambu, rambutan, durian, 
dan berbagai macam sayuran. Sedangkan lahan pertanian sebagian besar dimanfaatkan sebagai sawah 
yang ditanami padi 2 (dua) kali setahun, hal ini ditunjang dengan adanya saluran irigasi teknis yang memadai. 
Selain itu juga dijumpai lahan pertanian tanah kering yang ditanami sengon, jati, bambu, dan kebun campuran.

a b c

d e

a. Situs Sendang Beji

    batuan di sisi Sendang 

b. Arca dan puing 

d. Lahan pertanian tanah 

    kering

    Beji

c. Tugu perbatasan dusun

e. Homestay
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Budaya masyarakat yang ada di Dusun Diro antara lain kesenian tradisional yang beraneka macam seperti tari 
(Sanggar Tari Krisna Adi), karawitan, jathilan, dan encling. Pementasan kesenian tersebut dilakukan pada 
waktu waktu tertentu baik dilakukan secara swadaya, bantuan dari Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, Dinas 
Kebudayaan Kabupaten Sleman, maupun institusi pendidikan.   

DESKRIPSI KONDISI SOSIAL DAN PARIWISATA

Diro memiliki banyak potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata, hamparan sawah yang luas dan 
keindahan serta keasrian alamnya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan dapat menyaksikan 
semua tahap budidaya padi secara lengkap mulai dari tahap pembibitan, pemindahan bibit ke lahan untuk 
ditanam, pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, sampai tahap panen. Wisatawan dapat 
melakukan fiel trip di area persawahan dan melewati sungai sambil menikmati kesejukan alam pedesaan.  
Selain itu adanya berbagai kegiatan di bidang budaya, kesenian, kerajinan, kuliner, serta kegiatan live-in. 

DESKRIPSI KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI

Dusun Diro terdiri dari 6 RT dan 2 RW dengan jumlah penduduk 586 orang yang bergabung dalam 187 KK. Di 
antara 187 KK tersebut terdapat 54 KK yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (program 
keluarga harapan), yaitu bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Sebagian besar penduduk bekerja 
di sektor pertanian. Selain itu terdapat juga penduduk yang bermata pencaharian sebagai PNS, pegawai 
swasta, dan pedagang. 

Sebagai daerah yang masih kental nuansa pedesaannya, terdapat beberapa kegiatan sosial di Dusun Diro 
yang menunjukkan ciri kehidupan masyarakat pedesaan. Misalnya, kegiatan gotong royong, kerja bakti, 
hajatan, syukuran warga, dan lain sebagainya. 

Jenis komoditas hasil pertanian yang ada di Dusun Diro adalah padi, kelapa, dan pisang. Selain itu, beberapa 
orang warga juga ahli dalam membuat kerajinan. Jenis kerajinan yang banyak dibuat berupa anyaman dari 
bambu yang kemudian dibentuk menjadi keranjang (besek) yang umumnya berukuran kecil dan berfungsi 
sebagai wadah makanan dan beragam jenis kerajinan antara lain dompet, tempat tisu, tempat pensil, tas, 
pegon, tempat sampah, dan lain sebagainya. Hasil kerajinan dijual ke berbagai daerah bahkan diekspor 
sampai ke luar negeri. Hal ini tentu saja dapat menambah income masyarakat Dusun Diro. Beberapa orang 
warga juga memelihara hewan ternak berupa ayam, burung, dan ikan.
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Dengan adanya live-in tersebut, masyarakat setempat dapat menyediakan akomodasi bagi wisatawan yang 
ingin berkunjung dengan membuka homestay atau menyediakan tempat tinggal sendiri sebagai tempat 
penginapan bagi wisatawan dan transportasi berupa penyewaan sepeda motor ataupun mobil pick up jika 
wisatawan ingin berkeliling desa sekaligus menikmati pemandangan. Di Desa Wisata Diro, terdapat 40 
homestay dengan kapasitas 4-6 orang.

Di desa wisata ini sering digunakan untuk live-in yang dikelola oleh Kepala Dusun dan Karang Taruna. 
Kegiatan live-in bisa dinikmati dengan konsep yang sangat menarik mulai edukasi sampai dengan pentas 
kesenian dan budaya. Harga yang ditawarkan adalah Rp.150.000/orang dengan kapasitas maksimal 200 
orang. Pendaftaran dilayani setiap hari kerja (Senin-Sabtu) selama 24 jam dan pada hari Minggu pada pukul 
09.00-00.00. Beberapa peserta kegiatan live-in antara lain dari SMA Global Prestasi Jakarta, SMA Global 
Persada Bekasi, Universitas Atma Jaya Jakarta, SMP St. Angela Bandung dan lain-lain. 

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman telah menyerukan kampanye sadar wisata dengan membentuk 
kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pokdarwis Desa Wisata Diro dengan nama Sobo Diro merupakan 
komponen penting sebagai penggerak wisata di Desa Wisata Diro Sendangmulyo. Pokdarwis Sobo Diro telah 
menjalin kerjasama dengan pihak eksternal yaitu pemerintah, swasta, dan institusi pendidikan. Desa Wisata 
Diro sebagai desa binaan Akademi Pariwisata Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Kementerian 
Pariwisata RI dalam pelatihan pengelolaan homestay, sadar wisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, 
serta kerjasama Dinas Kebudayaan Sleman dan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY dalam pementasan budaya. 
Selain itu, Desa Wisata Diro juga menjalin kerjasama dengan Cavinton Hotel Yogyakarta dalam pembinaan 
dan pelatihan tentang hospitality pengelolaan homestay yang dikembangkan. 

a b

    menanam padi 

    gamelan di Dusun 

b. Seperangkat 

a. Kegiatan live-in

    di Dusun Diro

    Diro



Kecamatan : Minggir

Kabupaten : Sleman

Desa  : Sendangmulyo

Dusun  : Dondongan

IDENTITAS DUSUN
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Westi Utami
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SEJARAH DUSUN
Desa Sendangmulyo merupakan gabungan dari kelurahan Kwayuhan, Prapak, dan Tibandjonggrangan yang 
digabung menjadi satu pada tahun 1946. Sedangkan dusun Dondongan merupakan pecahan dari dusun Diro 
dengan nama Diro Kidul menjadi Dusun Dondongan pada saat itu dengan Kepala Dusun AY Parmoko. Dusun 
Dondongan terdiri dari 2 RW dan 44 RT. 

LOKASI DAN BATAS ADMINISTRASI
Dusun Dondongan merupakan pusat pemerintahan desa dimana Kantor Desa dibangun di dusun ini. Batas 
administrasi dusun yakni: sebelah utara Dusun Diro, Sebelah Timur Dusun Blimbingan dan Prapak Wetan, 
sebelah selatan Dusun Mergan dan Prapak Kulon, sedangkan bagian barat Dusun Mergan. Tidak ada prasasti 
yang menunjukkan ciri khas keberadaan dusun. Lokasi dusun ini cukup strategis karena dilewati jalan utama 
dan memiliki akses sangat dekat dengan kantor desa.  Di dusun ini hampir semua jalan sudah sangat baik, 
dimana akses menuju pemukiman warga sudah berupa jalan cor hasil dari pembangunan dana desa dan dana 
swadaya masyarakat.  

KONDISI GEOGRAFIS
Kondisi geografis dusun relatif datar dan berupa dataran, ada sedikit bagian wilayah yang curam di sekitar 
sungai yang melintas di dusun Dondongan. Kondisi wilayah yang datar, dengan ketersediaan air yang 
berlimpah menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk digunakan sebagai lahan pertanian berupa tanaman 
padi.  Wilayah ini terletak pada daerah pinggiran yakni wilayah administrasi termasuk Kabupaten Sleman 
namun berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo sehingga kecamatannya disebut sebagai Kecamatan 
Minggir. Dikarenakan lokasinya cukup jauh dari pusat kota yakni ± 20 Km,  desa ini sangat kental dengan 
corak agraris dimana penduduk sebagain besar menggantungkan hidup dari sumber daya alam berupa sawah 
maupun lahan/kebun. Kondisi permukiman penduduk di dusun ini tergolong masih jarang, dimana di dusun ini 
masih dapat ditemui pekarangan penduduk yang cukup luas dan permukiman masyarakat berada di tengah-
tengah pekarangan menjadikan suasana pedesaan sangat kental di dusun ini.  
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PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH
Penguasaan tanah di dusun ini berupa tanah milik dengan penguasaan sendiri yang berasal dari tanah bekas 
hak tanah adat. Pada tahun 1997 di dusun ini telah dilaksanakan pensertipikatan tanah masal melalui program 
Ajudikasi sehingga saat ini  sudah hampir semua bidang tanah bersertipikat dengan bukti hak milik.  Namun 
dikarenakan sebagian generasi muda di dusun ini sudah banyak yang pindah kependudukan ke daerah 
perkotaan maupun ke luar dari area Yogyakarta, sebagain rumah warga maupun pekarangan warga banyak 
yang kosong tidak berpenghuni.  

Selain digunakan sebagai kebun bambu, maupun kebun pisang beberapa lahan masyarakat juga digunakan 
sebagai budidaya perikanan dengan jenis ikan gurameh dan nila. Ketersediaan air yang berlimpah dan kondisi 
air masih sangat jernih memudahkan masyarakat untuk melakukan pengembangan budidaya ikan tawar. Di 
Dusun ini juga terdapat kelompok pengelola budidaya tambak ikan gurameh yang menyewa tanah pelungguh 
para pamong desa.  

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Di Dusun Dondongan penggunaan tanah mayoritas digunakan untuk pemukiman dan  kebun, sementara 
kegiatan pertanian sawah sebagaian besar dilaksanakan di pedusunan Blimbingan. Penggunaan tanah untuk 
kebun masyarakat sebagain besar ditanami tanaman bambu, mengingat aktivitas sebagain besar penduduk di 
Dusun ini memiliki pekerjaan sampingan sebagai penganyam bambu. 

a b c

a. Gapura dan akses jalan Dusun Dondongan;   b. Kondisi akses jalan di Dusun Dondongan;   c. Kondisi permukiman 
    masyarakat di Dusun Dondongan
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KONDISI SOSIAL
Kegiatan Sosial masyarakat di Dusun Dondongan dengan kondisi pedesaan tetunya masih kental, beberapa 
kegiatan social diantaranya berupa  kegiatan gotong royong membangun rumah, kegiatan kerja bakti kegiatan 
social hajatan dsb, kegiatan membangun dan mengecor jalan secara swadaya, dsb.  Kondisi guyup rukun dan 
kebersamaan masyarakat banyak ditemui di dusun ini.

KONDISI EKONOMI
Jumlah KK yang ada di dusun dondongan sekitar 122 KK, dengan aktifitas ekonomi di sektor pertanian dengan 
pekerjaan sampingan membuat besek. Selain pertanian, potensi ekonomi yang dapat dikembangkan adalah 
perikanan karena terdapat air yang melimpah dari Selokan Van Der Wick. Dusun Dondongan memiliki ± 40 KK 
yang menjadi pengrajin besek. Selain itu, terdapat beberapa KK dengan aktifitas ekonomi sebagai peternak, 
karyawan swasta, PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI. 

Meskipun hasil kerajinan bambu yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat tidaklah terlalu tinggi hasilnya, 
namuan pekerjaan ini masih digeluti oleh masyarakat secara turun temurun. Keterbatasan bahan baku berupa 
bambu yang sudah tidak mampu dihasilkan dari dusun setempat menjadikan masyarakat harus membeli 
bambu dari wilayah lain.  Apabila dirata-rata pekerjaan sampingan pembuatan bambu ini hanya menghasilkan 
Rp. 25.000 – 40.000/hari.  Kondisi pandemi Covid-19 ini juga berdampak terhadap menurunnya permintaan 
terhadap kerajinan besek serta mengakibatkan penurunan harga jual besek.  

Kondisi kebun warga Budidaya ikan Budidaya ikan gurameh
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KONDISI SOSIAL BUDAYA
Penduduk Dusun Dondongan merawat dan mengembangkan budaya dengan baik, kegiatan budaya yang ada 
di Dusun Dodndongan antara lain kelompok jatilan, kasidahan, dan kelompok karawitan. Masih terjaganya 
budaya dan adanya kerajinan besek di wilayah ini menjadikan Dusun Dondonga/Desa Sendangmulyo sebagai 
Desa Budaya.

Di Dusun Dondongan pada saat ini belum terdapat potensi pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat, 
namun apabila melihat potensi desa dengan hamparan panorama alam yang luas serta adanya potensi 
perikanan ke depan pengembangan wisata kuliner berupa tempat pemancingan mungkin dapat 
dikembangkan.  Bagi masyarakat perkotaan yang ingin merasakan suasana pedesaan dan ketenangan 
mungkin dapat pula dikembangkan wisata tempat kopi dengan view alam dan makanan tradisional yang dapat 
dikembangkan oleh masyarakat.  

KONDISI PARIWISATA

Kondisi sosial dan kebersamaan warga Proses pembuatan kerajinan bambu Hasil kerajinan bambu



16

Desa  : Sendangmulyo

Dusun  : Jetis

Kecamatan : Minggir

IDENTITAS DUSUN

Kabupaten : Sleman
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Nuraini Aisiyah

PENYUSUN

Susilo Widiyantoro
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dusun
j e t i s
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SEJARAH PADUKUHAN
Padukuhan Jetis terdiri atas 3 (tiga) dusun, yaitu: 

Sendangmulyo disebut juga sendang pitu, yang memiliki arti memiliki tujuh sendang. Salah satu sendang 
tersebut berada di Padukuhan Jetis, tepatnya di Dusun Cerbonan.

(1) Dusun Jetis, terdapat 1 RW (RW 25) dan 2 RT (RT 1 dan 2);

Di Dusun Cerbonan, mayoritas masyarakatnya kental dengan budaya. Beragam jenis seni budaya adat sering 
diselenggarakan di dusun ini, antara lain: merti desa, ruwahan, badan, suranan, saparan, dengan selalu 
berkumpul makan bersama/kenduri di dekat makam, dengan biaya dipikul bersama.

(3) Dusun Cerbonan, terdapat 1 RW (RW 26) dan 1 RT (RT 4).
(2) Dusun Sadon, terdapat 1 RW (RW 26) dan 1 RT (RT 3); dan 

Di Dusun Jetis kebiasaan adat budaya tersebut tidak dijalankan namun lebih mementingkan aspek gotong 
royong dalam hal pembangunan fisik kampung.

Tekait asal usul nama Jetis tidak diketahui dengan jelas, mengingat di beberapa tempat di wilayah DIY juga 
terdapat nama Jetis. Cerita dari Dukuh Jetis, ada dua daerah yang memiliki perbedaan corak masyarakat yakni 
Dusun Cerbonan dan Dusun Jetis.

KONDISI GEOGRAFIS DUSUN
Kondisi geografis mayoritas datar, ada sedikit daerah yang bergelombang di dekat sungai.

Sendang di depan makam Daerah luas dan datar Daerah bergelombang dekat sungai
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(a) Utara    : Desa Sendangsari (tidak ada tugu batas, batas berada di bidang tanah)
(b) Timur    : Desa Sendangsari dan Padukuhan Kwayuhan (batas alam berupa sungai)

Batas administrasi Padukuhan Jetis sbb:

(d) Barat     : Padukuhan Sragan Banaran dan Padukuhan Diro

LOKASI DAN BATAS ADMINISTRATIF
Padukuhan Jetis adalah padukuhan yang secara administrasi terletak di bagian utara Desa 
Sendangmulyo.

(c) Selatan : Padukuhan Blimbingan

PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH
2Berdasar data Monografi Padukuhan Jetis Tahun 2018, luas wilayah padukuhan seluas 670.918 m  terdiri dari 

2 2lahan pekarangan (408.418 m ) dan lahan sawah (262.500 m ).

Dari luasan tersebut, berdasar data SPPT tahun 2019 terdapat 443 bidang tanah.

Bidang tanah di Padukuhan Jetis mayoritas merupakan tanah milik pribadi. Hanya beberapa yang merupakan 
tanah kas desa dan tanah bengkok.

Sebagian besar lahan sawah (> 50%) merupakan pemilikan orang di luar Jetis. Namun demikian, lahan sawah 
tersebut tetap diusahakan/digarap oleh orang Jetis dan sebaliknya. Misalnya sebagian besar sawah dikuasai 
hanya 2/3 orang saja, sendangkan yang lain hanya sebagai penggarap tanah saja.  

Berdasar data Monografi Padukuhan Jetis Tahun 2018, mata pencaharian penduduk di Padukuhan Jetis dapat 
dibagi sebagai berikut: (1) TNI/POLRI 10 orang; (2) PNS 9 orang; (3) swasta 62 orang; (4) petani 42 orang; (5) 
buruh tanai 54 orang; (6) wiraswasta 6 orang; (7) guru 1 orang; (8) ibu rumah tangga 136 orang; dan (9) tidak 
bekerja 113 orang. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh tani (buruh mengerjakan sawah). 
Sebagai pedagang, PNS prosentasenya kecil (< 10%)

KONDISI SOSIAL
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Jika dilihat dari bentuk hunian, Dusun Jetis dan Sadon memiliki taraf ekonomi yang lebih rendah dibanding 
Dusun Cerbonan.
Di Dusun Jetis dapat dijumpai toko kecil/kelontong, angkringan, dan warung makanan gorengan.

KONDISI EKONOMI
Ekonomi padukuhan Jetis mayoritas berekonomi menengah ke bawah. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas 
berprofesi sebagai petani penggarap.

Di Dusun Daerah Cerbonan, jika dilihat dari bentuk huniannya maka kondisi ekonominya lebih baik 
dibandingkan kedua dusun yang lain. 

KONDISI SOSIAL

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh tani (buruh mengerjakan sawah). Sebagai pedagang, PNS 
prosentasenya kecil (< 10%)

Berdasar data Monografi Padukuhan Jetis Tahun 2018, mata pencaharian penduduk di Padukuhan Jetis dapat 
dibagi sebagai berikut: (1) TNI/POLRI 10 orang; (2) PNS 9 orang; (3) swasta 62 orang; (4) petani 42 orang; (5) 
buruh tanai 54 orang; (6) wiraswasta 6 orang; (7) guru 1 orang; (8) ibu rumah tangga 136 orang; dan (9) tidak 
bekerja 113 orang.

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
2

Berdasar data Monografi Padukuhan Jetis Tahun 2018, luas wilayah padukuhan seluas 670.918 m  terdiri 
2 2dari lahan pekarangan (408.418 m ) dan lahan sawah (262.500 m ). Termasuk di dalamnya juga termasuk 

lahan untuk kolam, tegalan, dan ternak unggas.

Lahan sawah Kolam Ternak unggas
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Pada acara merti desa selalu digelar kirab desa & didukung oleh paguyuban ini. Namun, kegiatan tersebut 
mulai ditiadakan pasca pandemic COVID di tahun 2020.

KONDISI BUDAYA

Kelompok kesenian ini rutin melaksanakan latihan dan sering pentas. Direncanakan akan pentas 15 Sep 2020 
Di Dinas Kebudayaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Di Dusun Cerbonan terdapat kelompok kesenian khas yang berkembang dengan nama paguyuban KUBRO 
MUDO SISWO (Janthilan tanpa kuda lumping).

Budaya lain yang masih melekat di Padukuhan Jetis adalah kirim wajib, yaitu sebuah budaya memberikan 
sedekah dari anggota keluarga yang bekerja di luar kota ke anggota keluarga (biasanya orangtua) yang masih 
tinggal di dusun. Sedekah yang dikirim tersebut kemudian akan dibelanjakan untuk kegiatan budaya atau 
diberikan kepada panitia penyelenggara kegiatan.

Kelompok kesenian ini berdiri tahun 1989, diketuai oleh Tarto Indratno. Beranggotakan 40 orang (anak-anak 
sampai orang tua). Budaya tradisi ini selalu dilaksanakan pada hari-hari kalender Jawa dan hari penting 
lainnya, antara lain: mulud, ruwah, badan.  kenduren, merti desa, dan pitulasan. 

KONDISI PARIWISATA

(1)  Keberadaan sungai dan kolam ikan yang terletak berdekatan bisa diexplore sebagai pariwisata alam

(3)  Keberadaan makam dan sendang yang berdekatan bisa diexplore sebagai pariwisata sejarah

(2)  Budaya yang masih digelar seperti suran, ruwah, badan, dan merti desa dapat dikembangkan sebagai 
pariwisata berbasis budaya.

Pariwisata di Padukuhan Jetis tidak begitu berkembang dengan baik. Namun demikian ada beberapa potensi 
yang bisa dikembangkan:

Sekretariat paguyuban Kubro Mudo Peralatan karawitan anggota paguyuban
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Dusun  : Kwayuhan

Kecamatan : Minggir

IDENTITAS DUSUN

Desa  : Sendangmulyo

Kabupaten : Sleman
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Mujiati

PENYUSUN

Priyo Katon P.
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dusun
k w a y u h a n
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SEJARAH DUSUN
Dusun Kwayuhan didirikan oleh cikal bakal dusun bernama Kjai Kajuh dan Njai Kajuh yang telah dimakamkan 
di pemakaman dusun setempat.

Lokasi Dusun Kwayuhan terletak di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sendangsari dan Dusun Jetis di 
bagian utara dan Dusun Blimbingan dan Slarongan di sebelah selatan serta berbatasan dengan Dusun 
Krompakan di sebelah timur dan Dusun Blimbingan  di sebelah barat. Luas wilayah sebesar 43 Ha dengan 
tanah pertanian 28 Ha (65,11%) dan non pertanian 15 Ha (34,88%).

Jumlah kepala keluarga  laki laki 129 dan perempuan 36, sedangkan jumlah penduduk laki-laki 240 dan 
perempuan 254. Jenis Pekerjaan : POLRI ada 5 (2,43%), PNS 18 (8,655), guru 4 (1,925), pedagang 5 (2,43 %), 
swasta 100 (48%) dan petani 81 (38,94%).Tingkat Pendidikan SD 127 (30,45%), SMP 77 (18,46%), SMA 153 
(36,69%) dan PT 60 (14,38%), dalam kehidupan beragama, pemeluk agama Islam 330 (66,39%), Katolik 164 
(32,99) dan Kristen 3 (0,60%).

Fasilitas air sumur ada 150, wc 145, dan kamar mandi 150. Jenis usaha peternakan yang ada, peternakan babi 
(1 orang), kambing (16 orang), dan sapi (2 orang).

LOKASI DAN BATAS ADMINISTRASI

Dusun Kwayuhan merupakan sebuah dusun dengan wilayah yang relatif datar sebagian besar, hanya ada 
beberapa tempat mempunyai dataran yang miring hal ini karena dilewati sebuah selokan yang relatif dalam.

KONDISI GEOGRAFIS

a

a. Makam Cikal Bakal Dusun Kwayuhan

b c

b. Makam Kyai Kajuh

c. Makam Nyai Kajuh
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PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH
Penguasan dan pemilikan yang ada di wilayah dusun Kwayuhan sebagian besar merupakan tanah hak milik 
yang sudah terdaftar, hal ini juga di percepat dengan adaya proyek pensertipikatan PAP pada tahun 1997/1998 
dengan jumlah bidang yang di daftarkan kurang lebih 580 bidang. Selain tanah dengan hak milik  di dusun ini 
juga terdapat tanah kas desa seluas 5 hektar. Kas desa merupakan pelungguh sekdes dan Kabag 
pemerintahan yang semuanya ditanami tebu.

Penggunaan dan pemanfatan tanah selain tanah pertanian, pemukiman dan di sekitar rumah di tanami dengan 
berbagai jenis tanaman yang menghasilkan (kebun campur), ada juga penduduk yang menaman pohon jati 
dan tanaman tebu (di tanah kas desa). Dengan kondisi wilayah yang sebagian kecil terdapat kemiringan, maka 
tanaman tebu cocok untuk ditaman didusun ini, karena tidak memerlukan pengairan yang intensif. 

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Sarana pendidikan di Dusun Kwayuhan ada PAUD (pendidikan anak usia dini) dan sekolah dasar, Kegiatan 
siskamling dari 4 RT yang ada yang masih melakukan kegiatan tinggal 2 RT.

KONDISI SOSIAL
Dusun Kwayuhan terdapat monumen dan pendopo kepolisian untuk memperingati hari jadi kepolisian yang 
pertama, hal ini tidak terlepas dengan sejarah perjuangan pada masa kemerdekaan, dengan terjadinya agresi 
Belanda ke 2 atau lebih di kenal dengan Clash ke 2 terhadap ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta sekitar 
tahun 1948/1949, ini di tandai dengan gugurnya salah satu jenderal yang di makamkan di Kwayuhan, sampai 
saat ini bila ada acara pembaretan dari kepolisian pasti diadakan napak tilas di monumen tersebut.

a b

a. Tanah Hak Milik
b. Tanah Kas Desa
c. Pemanfaatan 
    tanah dengan 
    penanaman 
    pohon jati

c
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KONDISI EKONOMI
Kondisi perkonomian di Dusun Kwayuhan di dominasi oleh sektor pertanian (hampir sebagian besar bermata 
pencaharian sebagai petani, di samping itu juga ada sentra industry rumahan dengan menghasilkan produk 
anyaman (besek) serta ada juga yang memproduksi pembibitan lele menurut informasi dari yang mempunyai 
usaha ini dalam penjualan tidak ada masalah malah kurang pasokan (di ambil sendiri oleh pembeli), kendala 
hanya pada makan ikan yang baru saja menetas. Pekerjaan lain adalah adanya industri rumahan perakitan 
traktor. Produksi besek untuk 1 keluarga yang dikerjakan oleh 2 orang suami istri dapat menghasilkan 1 kodi 
besek besar selama 5 hari  dan dijual dengan harga 70 ribu rupiah per kodi (40 tangkel). Dengan bahan baku 
1/3 hasil penjualan dapat menjadi penghasilan tambahan selain hasil dari pertanian. Hal ini  merupakan 
keahlian sebagian besar masyarakat Dusun Kwayuhan yang telah digeluti selama ini. Bahan baku sudah ada 
langganan, begitu pula dengan hasil produksi yang mengambil. Salah satunya adalah penjual gudeg yang 
terkenal di daerah Kecamatan Minggir. Masyarakat dapat terus berproduksi karena pelangan tetap mengambil 
hasil produksinya. Salah satu warga yang memproduksi besek, mantan Kepala Dusun Kwayuhan. 

a b

a b

a. Industri rumahan 
    (anyaman besek)

b. Pembibitan lele

a. Monumen Polri

b. Pendopo Monumen
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KONDISI BUDAYA
Kegiatan yang berkaitan dengan budaya di Dusun Kwayuhan kurang bergitu baik, dahulu ada kesenian Jatilan 
dan karawitan tetapi sudah tidak aktif lagi, di samping personil group kerawitan banyak yang merantau keluar 
daerah.  Jenis kesenian yang masih aktif sampai saat ini adalah Salawatan.

Kegiatan Pariwisata di Dusun Kwayuhan tidak ada, akan tetapi sebenarnya ada potensi pengembangan 
pariwisata, misal dengan adanya monumen kepolisian yang ada bisa dirancang menjadi wisata edukasi 
ataupun pada beberapa daerah yang kontur tanahnya miring bisa jadi wahana pariwisata untuk penggemar 
olah raga sepeda  (tetapi harus di kemas dengan menarik, misalnya dengan menonjolkan makanan yang khas 
di daerah ini).

KONDISI PARIWISATA

a b c

a. Paguyuban 
    Karawitan
b. Wilayah yang 
    potensial 
    dikembangkan 
    untuk pariwisata
c. Monumen 
    Polri
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Desa  : Sendangmulyo

Kecamatan : Minggir

IDENTITAS DUSUN

Dusun  : Slarongan

Kabupaten : Sleman
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PENYUSUN

Slamet Muryono

Dwi Wulan Titik A.
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dusun
s l a r o n g a n
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Sejarah Padukuhan Slarongan sebetulnya tidak ada. Nama Slarongan dijadikan nama padukuhan karena 
sejak dulu kedudukan atau yang memangku jabatan sebagai dukuh bertempat tinggal di Slarongan. Yang ada 
adalah sejarah Tiban  nama salah satu RT atau dusun yang ada  di Padukuhan Slarongan yaitu    RT 4 dan 5 
RW 16, sehingga sampai saat ini RT atau dusun tersebut dikenal dengan RT Tiban Slarongan. 
Digabungkannya RT 4 dan 5 ini disebabkan karena sejarahnya sama dan penduduknya masih tergolong satu 
trah. Namun berdasarkan persyaratan jumlah penduduk di satu RT, maka RT Tiban ini melebihi ketentuan 
sehingga dijadikan dua RT yang masing-masing dipimpin oleh Ketua RT.

SEJARAH PADUKUHAN 

Berdasarkan wawancara dengan sesepuh Padukuhan Slarongan yaitu Ketua RT 4/RW 16. konon kampung 
Tiban Slarongan dari mulut ke mulut di latar belakangi setelah terjadinya Perang Diponegoro (1825-1830) di 
Kulonprogoaren, Pangeran Diponegoro ditipu daya oleh Belanda dan dibawa ke Magelang. Kondisi ini 
membuat para pengikutnya kebingungan karena kehilangan panutannya. Ibarat anak ayam kehilangan 
induknya, para pengikutnya bersembunyi menyebar ke berbagai daerah. Salah satu pengikutnya yang 
bernama Mbah Longko mencari tempat persembunyian pergi ke arah timur dari pegunungan menorah 
menyeberang Sungai Progo dengan cara menyamar sebagai orang awam. Mbah Longko merupakan pengikut 
Diponegoro yang berilmu atau mempunyai kadigdayan.  Konon sekitar tahun 1940-an dalam perjalannya dari 
Krinjang-Nanggulan menyeberang Sungai Progo dan sampailah ke Sumberarum yang saat itu masih berupa 
semak belukar. Mbah Longko menganggap tempat tersebut belum nyaman untuk persembuniannya. 
Selanjunya Mbah Longko menuju kearah utara yang dianggap lebih cocok karena dekat dengan sumber air. 
Selanjutnya Mbah Longko membangun gubug untuk peristirahatanya. Masyarakat melihat di daerah tersebut 
yang tadinya hanya berupa semak belukar secara tiba-tiba ada gubug. Dari asal kata tiba-tiba selanjutnya 
daerah terebut diberi nama Tiban. Setelah masyarakat semakin banyak tinggal di daerah tersebut, selanjutnya 
Mbah Longko meninggalkan gubug dan meniggalkan gubug pergi ke arah timur entah kemana tujuannya.  
Selanjutnya masyarakat semakin banyak yang menempati daerah tersebut dan  berkembang.  

Ada tiga keluarga besar yang menempati daerah tersebut yang dipimpin oleh Mbah Djo Taruno, Mbah Prodjo, 
dan Mbah Nolo. Mbah Nolo inilah yang dianggap sesepuh daerah tersebut yang selanjutnya dikenal dengan 
Kampung Tiban atau Dusun Tiban. Dusun Tiban inilah yang pada saat sekarang dikenal dengan RT 4 dan RT 5 
yang termasuk dalam Padukuhan Slarongan. 
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LOKASI DAN BATAS ADMINISTRASI
Secara administratif, Padukuhan Slarongan terdiri dari 2 (dua) RW yaitu RT 15 dan RW 16 dan 5 (lima) RT yaitu 
RT 1 sampai dengan RT 5.   Mengingat RT 5 tidak terlalu luas wilayahnya dan penduduknya masih tergolong 
satu trah, maka seringkali dalam kegiatan antara RT 4 dan RT 5 digabungkan. RT 1 dikenal dengan Ngemplak-
Jonggrangan, RT 2 Mengger, RT 3 Slarongan, RT 4 dan 5 Tiban.   

Batas-batas lokasi Padukuhan Slarongan adalah sebelah utara berbatasan dengan Padukuhan Blimbingan 
dan Padukuhan Kayuhan. Batas-batas tersebut berupa jalan. Di sebelah timur berbatasan dengan 
Padukuhan Krompakan dan Klepu Lor. Sebelah selatan berbatasan dengan Padukuhan Sumber dan 
Padukuhan Sembuhan Lor. Sebelah barat berbatasan dengan Padukuhan Prapak Wetan. Batas sebelah 
barat ini adalah sungai, yang ditandai dengan adanya jembatan yang menghubungkan kedua padukuhan 
tersebut. 

a b c d

e f g

a. Batas Padukuhan dengan Padukuhan Blimbingan;   b. Batas Padukuhan dengan Padukuhan Kwayuhan;   c. Batas 
Padukuhan dengan Padukuhan Krompakan;   d. Batas Padukuhan dengan Padukuhan Klepu Lo;   e. Batas Padukuhan 
dengan Padukuhan Sumber;   f. Batas Padukuhan dengan Padukuhan Sembuhan Lor;   f. Batas Padukuhan dengan 
Padukuhan Prapak Wetan
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Padukuhan Slarongan adalah salah satu dari 16 (enam belas) 
padukuhan di Desa Sendangmulyo Kecamatan Minggir Kabupaten 
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak padukuhan ini berada di 
bagian tengah wilayah Desa Sendangmulyo. Padukuhan Slarongan tidak 
terlalu luas. Secara keseluruhan luas wilayahnya hanya sekitar 54 Ha. 
Secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sekitar + 50 % 
merupakan tanah basah dan + 50 % adalah tanah kering.

KONDISI GEOGRAFIS

KONDISI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH

Salah satu tanah SG digunakan untuk lapangan bola volley, sedangkan sebagian besar pemilikan tanah di 
padukuhan adalah TMP yang sudah bersertipikat yaitu sekitar + 95 %. Masyarakat yang tidak memiliki tanah 
garapan khususnya sawah, ada yang menyewa TKD dengan mengajukan permohonan sewa tanah ke 
Pemerintah Desa.  

Terdapat 3 (tiga) jenis penguasaan tanah yaitu Tanah Kas Desa (TKD), Tanah Sultan Grond (SG) dan Tanah 
Milik Perorangan (TMP). TKD umumnya berupa tanah pertanian yang berada di persawahan, sedangkan yang 
berada di pinggir-pinggir sungai berupa semak belukar dan  hutan. 

Kondisi geografis padukuhan secara fisik adalah daerah datar dan daerah bergelombang. Tidak dijumpai 
daerah yang berbukit maupun bergunung. Daerah bergelombang berada di bagian barat padukuhan yang 
berbatasan dengan Padukuhan Prapak Wetan. Batas yang berupa sungai ke arah timur itulah yang 
merupakan daerah bergelombang di sepanjang sungai tersebut. Daerah yang bergelombang ada di RT 
Ngemplak dan RT Mengger. 

Daerah bergelombang 

SG untuk lapangan volley TKD untuk tanaman jati TMP bersertifikat milik rakyat
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Tanah basah di padukuhan digunakan untuk jenis penggunaan tanah sawah yang berada di padukuhan 
bagian timur. Hamparan sawah yang ada semuanya ber-irigasi teknis karena berada di sekitar saluran irigasi 
teknis yang ada. Tanah kering digunakan untuk pekarangan yang disekitarnya terdapat kebun campuran 
dengan tanaman pisang dan kelapa. Selain itu juga terdapat kolam-kolam ikan yang mayoritas merupakan 
kolam lele. Ada yang dibuat secara tradisional dengan cara digali biasa tetapi juga ada yang sudah dikelola 
lebih baik yaitu dengan dibangun kolam yang diplester dengan semen dan diatur sirkulasi airnya. Contoh 
penggunaan tanah sawah, permukiman, kolam ikan dapat dilihat pada Gambar 12, 13, 14. Pemanfaatan 
tanahnya untuk pertanian tanah basah seluas + 27 Ha atau + 50 % dari luas wilayah, pemanfaatan untuk 
pertanian tanah kering + 10 %, pemanfaatan tanah untuk tempat tinggal + 30 %, pemanfaatan tanah untuk 
perikanan  + 5 %, dan pemanfaatan lainnya seperti prasarana perhubungan (jalan) dan prasarana pertanian 
(saluran irigasi) + 5 %. 

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

a b c

d e f g

a. Penggunaan Tanah Sawah;   b. Penggunaan Tanah Perkampungan;   c. Penggunaan Tanah Kolam;   d. Pemanfaatan 
Tanah Untuk Pertanian Tanah Basah;   e. Pemanfaatan Tanah Untuk Pertanian Tanah Kering;   f. Pemanfaatan Tanah
Untuk Tempat Tinggal;   g. Pemanfaatan Tanah Untuk Saluran Irigasi
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KONDISI SOSIAL
Hubungan sosial antar masyarakat di Padukuhan Slarongan tergolong baik, guyub, rukun. Berbagai kegiatan 
sosial dikerjakan bersama-sama baik di tingkat padukuhan maupun RT.. Kegiatan tersebut adalah Posyandu, 
Kegiatan Ibu-Ibu PKK, Arisan Bapak-Bapak per-RT, Perkumpulan Bapak-Bapak Kelompok Tani, Kerja Bakti, 
Ronda Malam, Gotong Royong Warga.

Kegiatan Ibu-ibu PKK terdiri dari senam, arisan, simpan pinjam, dan pengumuman dari RT dan Pemerintah 
kalau ada. Kegiatan dilakukan di tingkat padukuhan. Pelaksanaannya setiap Jum'at Paing. Kegiatan bapak-
bapak diadakan di setiap RT mulai dari RT 1 sampai dengan RT 5 sebulan sekali berupa arisan, simpan pinjam, 
iuran kas RT, pengumuman dari RT atau Pemerintah kalau ada.  Waktunya bergiliran yaitu RT 1 setiap malam 
jum'at kliwon, RT 2 malam minggu legi, RT 3 malam senin wage, dan RT 4 dan 5 digabung pelaksanaannya 
pada setiap malam sabtu pahing. 

Posyandu dilakukan di Rumah Pak Dukuh berupa penimbangan balita. Posyandu diadakan pada setiap 
tanggal 7 setiap bulannya. Selain penimbangan bayi acara lainnya antara lain penyuluhan dari Kader Dusun, 
Petugas Lapang Keluarga Berencana (PLKB), Petugas Puskesmas.

Pertemuan Kelompok Tani merupakan kegiatan padukuhan yang diadakan setiap sabtu legi di Sekretariat 
Kelompok Tani yang tempatnya ada di RT Tiban. Selanjutnya ada juga kegiatan sosial berupa ronda malam. 
Ronda ini diadakan setiap malam di masing-masing RT. Peserta ronda malam ini rat-rata terdiri dari lima orang 
per-RT. 

Kegiatan sosial berupa kerjabhakti dilakukan pada hari-hari tertentu seperti Peringatan HUT RI Tanggal 17 
Agustus, Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, Peringatan Hari Raya Idul Fitri, dan kegiatan kerjabhakti lain 
yang sifatnya insidentil atau pada waktu-waktu tertentu. Kebersamaan warga juga dilakukan secara gotong 
royong saling membantu apabila ada warga yang mempunyai hajatan. Demikian pula apabila ada warga yang 
mengalami kedukaan seperti ada yang meninggal dunia juga diadakan gotong royong untuk saling membantu.
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KONDISI EKONOMI
Kondisi Ekonomi masyarakat Padukuhan Slarongan sebagian besar ditopang dari sektor pertanian khususnya 
padi. Hal ini disebabkan memang padukuhan ini daerah pertanian tanah basah (sawah). Untuk menjual hasil 
pertaniannya umumnya dijual kepada pengepul hasil bumi yang datang ke padukuhan ketika masa-masa 
panen sawah. Ada juga yang menjual hasil buminya sampai di Pasar Ngijon atau Pasar Godean.  

Beberapa kegiatan ekonomi sebagai tambahan penghasilan warga sebagian besar berupa industri rumah 
tangga. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain banyak yang mengerjakan pembuatan besek dari bambu, 
beberapa warga mengerjakan kerajinan pembuatan tikar, industri rumah tangga pembuatan minyak kelapa. 
Selain berbagai kerajinan yang diproduksi oleh beberapa warga di padukuhan, terdapat juga warga yang 
membuka toko/warung kelontong dan ada juga warga yang untuk menambah penghasilannya dengan 
menjahit pakaian. 

Kegiatan Posyandu Sekretariat Gabungan Kelompok Tani Poskamling

Industri pembuatan besek Industri tikar Industri minyak kelapa Warung/Kelontong Penjahit baju
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Budaya yang dijumpai di Padukuhan Slarongan hanya ada tiga jenis yang sampai sekarang masih ada yaitu 
Jatilan, Wayang Kulit, dan Ketoprak. Kegiatan budaya tersebut hanya muncul secara insidentil seperti kalau 
ada yang minta baik dari warga maupun luar warga padukuhan. Kadang-kadang juga pada saat ada 
peringatan hari-hari besar tertentu. Sebelum tampil di panggung, biasanya kegiatan budaya ini latihan dulu 
para pesertanya, kecuali untuk wayang kulit, biasanya dalang langsung berperan di pertunjukan. Hal ini 
disebabkan memang di padukuhan ada warga yang berprofesi sebagai dalang wayang kulit.

Untuk kegiatan jatilan memang di padukuhan mempunya fasilitas sendiri yang dikoordinir oleh salah satu 
warga. Perlengkapan dari budaya jatilan ini antara lain dapat dilihat pada Gambar 27. Untuk kelengkapan 
pertunjukan jatilan maupun wayang orang pasti dibutuhkan gamelan untuk mengiringinya. Bahkan di 
Padukuhan Slarongan  yaitu di RT Tiban, terdapat warga yang memproduksi perangkat gamelan yang 
melayani pihak yang membutuhkan baik di lingkungan padukuhan maupun dari luar padukuhan. 

KONDISI BUDAYA

Di Padukuhan Slarongan tidak terdapat lokasi yang bisa dijadikan objek wisata, sehingga kondisi 
kepariwisataan tidak ditemukan. 

KONDISI PARIWISATA

a b

a. Perangkat Jathilan

b. Pembuatan Gamelan
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IDENTITAS DUSUN

Kabupaten : Sleman

Dusun  : Sragan Banaran

Desa  : Sendangmulyo

Kecamatan : Minggir

s
ra

g
a
n
 b

a
n
a
ra

n
d
u
s
u
n

PENYUSUN

Theresia Supriyanti

Sudibyanung
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dusun
sragan banaran
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Sebelah Barat        :  Sungai / Tanah bengkok
Sebelah Selatan     : Dusun Diro

Dusun Banaran  merupakan salah satu dusun yang berada di wilayah Desa Sendangmulyo Kecamatan 
Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dusun tersebut berada di wilayah paling utara Desa Sendangmulyo. 
Secara Administratif batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara        :  Desa Sendang Agung

BATAS ADMINISTRATIF

Sebelah Timur        : Dusun Jetis

Apabila dilihat dari sejarahnya,asal muasal Dusun Banaran dulunya ada 2 tokoh yaitu Ki Banaran dan Ki 
Sarojo. Sehingga pada akhirnya nama dusun tersebut mengambil nama salah satu tokohnya yaitu Banaran. 
Namun tidak banyak yang bisa digali dari sejarah dusunnya karena keterbatasan informasi yang didapatkan.

SEJARAH DUSUN

a b

c d

a. Batas selatan dusun

c. Batas timur dusun
d. Batas barat dusun

b. Batas utara dan pintu 
    masuk dusun
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KONDISI SOSIAL EKONOMI
Mayoritas penduduk Dusun Banaran bermata pencaharian  sebagai petani, boleh dikatakan sekitar 90 %. 
Lainnya sekitar 10 % bermata pencaharian sebagai non petani yaitu ada yang berprofesi sebagai guru, PNS, 
wiraswasta dan lain sebagainya. Selain itu ada juga mata pencaharian lain yaitu sebagai peternak ( burung 
dara ), ayam kampung, dan bebek. 

Penduduk yang mata pencaharian sebagai petani rata-rata mengolah sawah kepunyaan sendiri.  Luasan 
kepemilikan sawahnya hanya sekitar 1200m2. Tanah pertanian tersebut ditanami padi dan menghasilkan dua 
kali panen dalam satu tahun. 

Bahan dasar kerajinan ini adalah bambu apus yang mereka peroleh dengan cara membeli. Hasil kerajinan 
tersebut sudah memiliki pedagang/tengkulak yang akan mengambilnya dengan jumlah per kodi. Satu kodi  
diberi harga Rp.30.000,-. Namun untuk kerajinan lain seperti tampah diberi harga Rp.5.000,- sampai 
Rp.7.500,-. Sementara untuk tampah yang berbahan dasar kulit bambu harganya lebih mahal yaitu 
Rp.25.000,- per buah. Produk anyaman ada yg dipasarkan sampai luar kota yaitu di Kabupaten Temanggung.

Namun sebagian besar penduduknya (hampir 80%) juga mempunyai pekerjaan sambilan sebagai pengrajin. 
Adapun produk yang dihasilkan dari kerajinan ini adalah besek, tampah, tumbu, dan lain sebagainya. Namun 
yang paling banyak dikerjakan adalah kerajinan anyaman besek. Hal ini disebabkan karena besek mudah 
dalam hal pemasarannya, karena banyak orang membutuhkan apabila ada hajatan seperti pernikahan, 
peringatan orang meninggal, sunatan, syukuran, dan lain sebagainya.

a. Hasil anyaman bambu b. Proses pembuatan anyaman c. Bahan baku kerajinan anyam
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Dilihat dari struktur penguasaan tanah di Dusun Banaran, pemilikan tanah sudah hampir semuanya  
bersertifikat dengan status Hak Milik. Hal tersebut karena di Dusun Banaran pernah dipakai untuk lokasi  
Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) yang dilaksanakan sekitar  Tahun 1996/1997. 

Adapun jenis penguasaan tanah untuk penggunaan pertanian ada yang digarap oleh pemiliknya, dijual-
sewakan kepada warga yang lain, dan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.  Untuk penggunaan tanah 
pertanian rata-rata ditanami padi yang dipanen dua kali dalam setahun. 

Sedangkan untuk peralihan hak atas tanah, mayoritas dari pewarisan namun ada juga dengan cara jual beli. 
Disamping itu juga ada tanah bengkok yang diberikan kepada pegawai kelurahan yang saat ini sedang 
disewakan dan ditanami tebu.

STRUKTUR PENGUASAAN TANAH

Dilihat dari wilayahnya Dusun Banaran berupa dataran rendah yang relatif datar serta sedikit yang berbukit. 
Dikarenakan lahan pertanian lebih besar daripada pekarangan, maka jenis penggunaan tanah sebagian besar 
adalah lahan pertanian. Namun demikian, ada juga penggunaan tanah non pertanian, misalnya untuk 
perkampungan. Ada juga yang digunakan untuk sekolah sebagai sarana pendidikan bagi anak SD maupun 
Tingkat PAUD. 

c. Sekolahb. Sekolah anak (PAUD)a. Tanah Bengkok/Palungguh
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KONDISI SOSIAL BUDAYA
Masyarakat Dusun Banaran Desa Sendang Muyo  juga masih guyub hal ini dapat ditemui adanya  paguyuban 
pemuda/pemudi, kelompok dasawisma ibu-ibu dan PKK RT, dan paguyuban bapak-bapak. Masih kental juga 
adanya tradisi gotong royong. Bahkan ada bangunan gardu / pos yang digunakan untuk ruang rapat kelompok 
tani dan gudang pupuk.

Disamping itu juga ada adat / kebiasaan, selamatan, kenduri bagi warga yang mempunyai hajat pernikahan, 
kelahiran, kematia dan sebagainya. Bahkan di Dusun Banaran ada kelompok kesenian Jatilan yang 
dinamakan “ Turonggo Muda Tresno Budaya “. Bahkan kesenian Jatilan ini sering disewa jika ada keluarga 
yang punya hajat syukuran. Tidak hanya di Desa Sendang Mulyo saja bahkan sampai luar wilayah. Namun 
karena pandemik Covid 19, kesenian tersebut tidak ada yang memesan sehingga untuk sementara kegiatan 
tersebut berhenti, baik latihan maupun pementasannya.

a b

a. Pos/Gardu Kelompok Tani

b. Peralatan Kesenian Jathilan
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Kecamatan : Minggir

Desa  : Sendangmulyo

Kabupaten : Sleman

Dusun  : Prapak Wetan

IDENTITAS DUSUN

p
r
a
p
a
k
 

w
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n

d
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n

PENYUSUN

Harvini Wulansari

Ardhi Arnanto

Bambang Suyudi
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dusun
prapak wetan
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Tidak terdapat informasi akurat terkait dengan sejarah dusun secara spesifik. Informasi dari Kepala Dusun dan 
orang yang dituakan di dusun tersebut hanya menginformasikan bahwa dusun tersebut berawal dari 
penggunaan lahan hutan (bulak).

SEJARAH DUSUN

LOKASI DAN BATAS ADMINISTRASI
Batas Utara : Dusun Dondongan (batas berupa jalan)
Batas Barat : Dusun Mergan dan Dusun Dondongan (batas jalan setapak)
Batas Selatan : Batas berupa sungai dan jalan
Batas Timur : Dusun Slarongan 

KONDISI GEOGRAFIS
Secara geografis Dusun Prapak Wetan memiliki topografi datar dengan luas wilayah 30, 76 ha. Luas 
permukiman yang lebih besar daripada persawahan. Luas permukiman 25 ha sedangkan persawahan 15, 5 
ha. Luas pekarangan 11 ha dan luas sawah 18 ha.

Batas Barat Batas Selatan

Kondisi Topografi Penggunaan Lahan Permukiman
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PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH
Sebagian besar status tanah sudah bersertipikat Hak Milik. Pada sekitar tahun 1997-1999 ada Program 
Ajudikasi dari BPN yang masuk ke Dusun Prapak Wetan
Terdapat Tanah Putih yaitu tanah yang tidak berkepemilikan (Tanah Negara) diatasnya didirikan bangunan 2 
lantai yang didalamnya berisi inventaris desa (seperti gudang). Kas Desa ada 3 tempat yang masing- masing 

2 2 2
luasnya 3000 m  disewakan, 6000-7000 m dibuat kolam disewakan juga dan di Citran ada seluas 5000 m  
disewakan juga 

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Penggunaan tanah di dusun ada persawahan dan permukiman. Dimana diwilayah tersebut terdapat berbagai 
macam pemanfaatan tanah diantaranya untuk peternakan, kolam ikan, tegalan, tempat olah raga, dan warung 

a. Pemanfaatan tanah kas desa yang disewa untuk usaha kolam ikan  b. Pemanfaatan tanah putih untuk gudang
perkakas Dusun  c. Penggunaan tanah sawah di Dusun Prapak Wetan  d. Penggunaan tanah tegalan  e. Penggu
naan tanah permukiman

c d e

a b
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Penduduk bermata pencaharian :
KONDISI EKONOMI

Ÿ TNI/POLRI 11 orang
Ÿ PNS 26 orang
Ÿ Swasta 56 orang
Ÿ Petani 15 orang
Ÿ Buruh tani 54 orang

Ÿ KKLPMD

Jumlah penduduk  174  KK Terdiri dari 6 RT 3 RW 
KONDISI SOSIAL

Ÿ Karang Taruna

Ÿ Ronda
Ÿ PKK (1 bulan sekali setiap tanggal 14)

Ÿ Arisan

Kegiatan yang diadakan rutin:

Ÿ Bank sampah ada 3 tempat (yang memilah sampah ibu-ibu yang menjual anak mudanya

Ÿ Posyandu (1 bulan sekali setiap tanggal 11)

Ÿ Wiraswasta 30 orang
Ÿ Jasa 12 orang
Ÿ Tukang 11 orang

Sebagian besar penduduknya merupakan pengrajin 
besek (50%-60%) cara menjualnya diambil langsung 
oleh pedagangnya sebulan sekali, selain itu juga 
terdapat penjual peyek belut, penjahit sebanyak 7 
tempat, pengrajin meubel dari kayu jati yang sudah 
ada sejak 16 tahun yang lalu yang hasilnya sudah 
dijual sampai luar Kota Jakarta

a b

c d

a & b: Kegiatan bank sampah 
(merupakan salah satu kegiatan sosial 
ibu-ibu PKK di Dusun Prapak Wetan)

c. Kegiatan olah raga bola voli (kegiatan 
    Karang Taruna dusun)

d. Fasilitas Pos Kamling untuk menggiat
    kan kegiatan ronda
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Ÿ Hadroh dilaksanakan di mushola
KONDISI BUDAYA

Ÿ Karawitan latihannya di Balai Desa

KONDISI PARIWISATA
Akan dikembangkan Agrowisata kedepannya yang direncanakan oleh bapak dukuh (pribadi) diatas tanah 
pelungguhnya

a. Gapura masuk ke Dusun Prapak Wetan  b. Rencana pengembangan agrowisata di Dusun Prapak Wetan  c. Kondisi 
topografi Dusun Prapak Wetan

a db c

a. Usaha kecil peyek belut (salah satu sumber pendapatan penduduk Dusun)  b. Kerajinan besek bambu (usaha tambahan yang mayoritas 
dikerjakan ibu-ibu Dusun)  c. Kerajinan mebel  d. Masjid yang menjadi tempat berkembangnya kesenian Hadroh 

a b c
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