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Bakpia Mutiara Jogja



Bakpia Mutiara Jogja berdiri sejak tahun 2008, berlokasi di dekat Taman Wisata Candi Prambanan,
dengan awal kapasitas produksi masih skala kecil &  terbatas.
Seiring dengan perkembangan dan permintaan yang  meningkat, kini Bakpia Mutiara mampu 
mensuplai 7 outlet yang tersebar di  Yogyakarta dan mampu melayani permintaan partai besar  
dari tempat wisata, hotel, tour travel dan  melayani paket seluruh Indonesia.
Visi kami adalah menjadi Brand Bakpia yang enak dan berkualitas untuk menjaga makanan 
khas andalan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bakpia Mutiara mengkombinasikan formula yang tepat antara resep tradisional dengan bahan-
bermutu lainnya sehingga menghasilkan produk Bakpia yang Higienis, Enak dan bermutu.

Selain harga yang terjangka, 
Kualitas Bakpia Mutiara dengan citarasa yang 
enak adalah salah satu alasan, Bakpia Mutiara 
banyak dipilih sebagai buah tangan / oleh-oleh 
para wisatawan baik lokal maupun luar kota. 



WISATA EDUKASI BAKPIA MUTIARA JOGJA

Bakpia Mutiara dikenal sebagai salah satu produsen bakpia
dari Jogja yang banyak digemari, karena enak rasanya dan mutu berkualitas.
Kami sebagai produsen bakpia berharap bisa memberikan sesuatu yang
lebih kepada konsumen penikmat bakpia, sekaligus upaya mendekatkan 
produk bakpia dan memperluas jangkauan konsumen,                             
kami membuka rumah produksi untuk kegiatan edukasi yang rekretif yaitu paket
Wisata Edukasi Bakpia Mutiara

Pengunjung bisa melihat proses pembuatan bakpia, dan bisa praktek 
langsung membuat bakpia di rumah produksi bakpia dari proses pembungkusan
sampai bakpia siap untuk dikonsumsi dan dipasarkan (dijual). 



- Pengetahuan umum Bakpia sebagai makanan daerah
- Sejarah Bakpia, Profil dan wawasan perusahaan
- Diskusi interaktif dan berbagi pengalaman pengunjung dengan Bakpia Mutiara
- Pengetahuan produk dan cara memilih produk Bakpia yang berkualitas dan sehat
- Diskusi dan berbagi pengalaman wirausaha
- Praktek membuat Bakpia secara langsung dari proses pembungkusan butir bakpia
  sampai bakpia siap dikonsumsi.
 

Materi & Praktek



KETENTUAN UMUM WISATA EDUKASI

Outing Class Siswa
SD Putra Bangsa

Kunjungan Industri
Mahasiswa Universitas Islam Balitar

Pondok Pesantren
GONTOR I PUTRA
Ponorogo, Jawa Timur

SMA NEGERI 9 
KOTA SEMARANG

- Mendaftar terlebih dahulu ke Bakpia Mutiara
- Peserta kunjungan minimal 50 orang
- Praktek tiap peserta mulai 1 dus Bakpia sesuai harga varian produk
- Waktu kunjungan hari Senin - Jumat jam 08.30 wib sd jam 13.00 wib
- Peserta berhak membawa pulang bakpia hasil praktek

Contact Person :
Bakpia Mutiara Pusat : 0274-496976
Bimo Wib : Whatsapp 087774444022
Email : bakpiamutiarapusat@gmail.com



- Original Kacang Hijau
- Kumbu Hitam
- Bakpia Keju Spesial
- Bakpia Cokelat Spesial
- Bakpia Greente
- Bakpia Aneka Rasa

Varian Bakpia Mutiara

Praktek  
mulai Rp 33.000 

- Peserta berhak atas bakpia hasil praktek
  Original kacang hijau isi 15
- Panitia mendapatkan file foto random 10 pict
- video highligts durasi 60 detik atau lebih
- diskusi interaktif dengan tim bakpia
- estimasi waktu dibutuhkan saat acara 90-120 menit





“Sangat Bermanfaat,
Wisata Edukasi seperti ini
memberikan suasana belajar 
yang menyenangkan bagi siswa”

Edukatif &
Rekreatif



Suasana 
Edukasi Wisata
Bakpia Mutiara Jogja







 WA 087774444022

Rumah Produksi Bakpia Mutiara
Jl. Candi Plaosan, Ds. Bugisan, Kec.Prambanan
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
Telephone 0274-496976

Rumah Produksi Bakpia Mutiara berjarak sekitar 5 menit timur Candi Prambanan 
lokasi berdekatan dengan kawasan wisata Candi Kembar Plaosan
sehingga pengunjung ke Bakpia Mutiara sekaligus bisa berwisata dan 
mengunjungi Candi Plaosan dengan suasana asri dan spot selfie yang
eksotis dan istagramable.
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