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Candi BoroBudur
Lokasi Borobudur, Magelang, 2 jam dari Yogya
Tiket masuk domestik Rp 30.000 (dewasa), Rp 12.500 
(anak-anak); mancanegara USD 20 (dewasa),  USD 10 
(anak-anak).
Jam buka Setiap hari pkl. 06.00-17.30.
Ini adalah candi Buddha terbesar dan termegah di dunia. 
Candi yang dibangun Raja Samaratungga ini memiliki 
kurang lebih 1.460 relief  dan 500 lebih stupa. Untuk 
memasuki candi pengunjung wajib memakai kain yang 
sudah disediakan. Begitu masuk lokasi, tak ada kesan 
lain selain decak kagum atas kemegahan warisan leluhur 
bangsa ini. Selain mengunjungi Candi Borobudur, 
wisatawan biasanya juga mengunjungi dua candi lain di 
dekatnya yakni Candi Mendut dan Candi Pawon.

Saat ini ada cara baru terutama bagi para fotografer 
untuk menikmati candi dalam paket Borobudur Sunrise. 
Paket wisata ini bisa dilakukan dengan 2 cara yakni 
dari lokasi bukit bernama Punthuk Setumbu, serta dari 

dalam lokasi candi sendiri. Cuma, untuk bisa menikmati 
Borobudur Sunrise di lokasi candi hanya bisa lewat 
manajemen Hotel Manoharadi. Hubungi nomor (0293) 
788131 untuk jelasnya.

Bukit Punthuk Setumbu terletak +/- 3 km dari Candi 
Borobudur. Lokasi ini sudah akrab bagi masyarakat, 
sehingga gampang dicarinya. Pihak Dinas Pariwisata 
Magelang membangun beberapa fasilitas yang 
memudahkan wisatawan seperti tempat parkir, balai 
istirahat serta kamar kecil. Untuk sampai di atas bukit 
nggak terlalu susah tapi cukup menguras tenaga. Saat 
tepat adalah musim kemarau (Mei-Oktober). Dan 
menurut penjaga disarankan datang selain Sabtu, karena 
setiap Sabtu biasanya cuacanya kurang bagus. Believe 
it or not. Tiket masuk lokasi bukit Rp 15.000/orang 
termasuk segelas kopi.
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WiSaTa GununG 

WiSaTa LerenG 
GununG Merapi
Lokasi Pos Terakhir Ngrangkah 
Pangukrejo, Sleman.
Ledakan dahsyat Gunung Merapi 
tahun 2010 meski meninggalkan 
kesedihan mendalam, ternyata  tidak 
menyurutkan semangat penduduk 
yang mendiami lereng gunung. Kini 
wisata lereng Merapi kian menggeliat 
dengan suasana baru. Seperti 
munculnya wisata motor trail, wisata 
mobil Willys atau Hardtop untuk 
ber-adventure mengunjungi berbagai 
lokasi korban letusan, seperti rumah 
Mbah Marijan, bekas Desa Gumuk 
Duwur, Kali Adem dsb. Petualangan 
itu akan lebih asyik dilakukan pagi 
sambil menikmati sunrise Gunung 
Merapi. 
Harga wisata motor trail jalur 
pendek Rp 50.000 (30 menit), jalur 
medium Rp 150.000 (2 jam), jalur 
long dan sunrise Rp 250.000. Untuk 
sewa jeep Rp 250.000 (2 jam), bisa 
diisi 4 orang.

KeTep paSS
Lokasi Jl. Blabak Boyolali Km 16 
Ketep Sawangan, Magelang
Tiket Masuk Ketep Pass Rp 
7.000. Ketep Vulkano Theater Rp 
7.500 (lama pertunjukan 15 menit). 
Catatan: Film akan diputar bila kuota 
penonton terpenuhi (minimal 10 
orang) atau datang berombongan.

Jam Buka Setiap hari pkl. 08.30 
-17.00. 
Ketep Pass merupakan lokasi wisata 
yang berada di atas sebuah bukit. 
Dari sini bila cuaca cerah wisatawan 
bisa melihat 5 gunung yang berdiri 
gagah. Yakni “Si Kembar” Merapi 
dan Merbabu,  Sindoro, Sumbing 
dan Slamet. Kelima gunung itu bisa 
dinikmati di Pelataran Panca Arga. Di 
Ketep Pass juga ada Gardu Pandang, 
Ketep Vulkano Centre serta Ketep 
Vulkano Theater. Nah, bila wisatawan 
pengin tahu sejarah serta terjadinya 
letusan dahsyat Merapi dari tahun ke 
tahun hingga 2010, silakan membeli 
tiket untuk pertunjukan di Ketep 
Vulkano Theater.

WiSaTa MaLaM
aLun-aLun KiduL
Alun-alun Kidul adalah salah satu 
landmark Kota Yogyakarta selain Tugu, 
Malioboro dan Keraton. Yang unik dari 
alun-alun ini adalah wisata malamnya. 
Dulu, Alun-alun Kidul terkenal  dengan 
mitos beringin kembarnya. Ceritanya, 
siapa saja yang bisa jalan kaki dengan 
mata tertutup dan bisa tepat  lewat 
di antara dua beringin itu, apa yang 
menjadi cita-citanya akan terkabul. 
Mitos itu lambat laun menjadi sebuah 
industri wisata, karena banyak orang 
yang penasaran mencobanya. Dari 
kebiasaan itu muncullah para penjual 
penutup mata. Melihat tingkah polah 
orang yang mencoba masuk  di 
antara dua pohon beringin itu sangat 
menyenangkan dan kita bisa tertawa 
terpingkal-pingkal dibuatnya. Nah, saat 
ini kemeriahan wisata malam Alun-alun 
Kidul makin lengkap dengan adanya 
jasa penyewaan sepeda dan becak yang 
berhias lampu warna-warni plus sound 
system-nya. Seru! Alun-alun buka setiap 

malam (kecuali hujan deras). Harga 
sewa penutup mata Rp 5.000, sewa 
sepeda atau becak hias mulai Rp 15.000 
(per 2 putaran).

TaMan peLanGi 
Lokasi Monjali (Monumen Jogja 
Kembali), Jl. Lingkar Utara Yogya
Tiket masuk Rp 10.000 (weekday), 
Rp 15.000 (weekend). Tiket wahana 
permainan mulai Rp 10.000.
Jam buka Setiap hari pkl 17.00-
22.00 (akhir pekan sampai pkl. 
23.00).
Taman Pelangi sering dikenal dengan 
nama Taman Lampion, karena 
taman ini dihiasi ribuan lampion 
berbagai bentuk dan warna. Sangat 
indah dinikmati malam hari dan pasti 
menyenangkan bagi anak-anak. Di 
dalam taman ini ada juga berbagai 
wahana permainan seperti becak 
mini, flying fox, trampolin dsb. Dan, 
taman ini dilengkapi tempat jajan.

Taman Pelangi

Alun-alun Kidul

Wisata Lereng 
Gunung Merapi

Ketep Pass

WiSaTa anaK 

TaMan pinTar
Lokasi  Jl. Panembahan Senopati No. 1- 3 
Tiket masuk Puad Timur dan Barat @Rp 2.000; 
Gedung Oval, Kotak dan Memorabilia Rp 8.000 (anak-
anak) dan Rp 15.000 (dewasa). Tiket Theater 4 Dimensi 
Rp 15.000 (anak-anak) dan Rp 20.000 (dewasa).
Terletak tidak jauh dari lokasi Benteng Vredeburg. 
Tepatnya, berhadap-hadapan dengan Gereja Katolik 
Fransiscus Xaverius (Kidul Loji). Taman ini seperti 
perpaduan antara pusat Iptek di TMII dan Planetarium. 
Taman Pintar Yogya terbagi dalam 3 bagian, yakni 
Gedung PAUD Timur dan Barat, Gedung Memorabilia 
serta Gedung Oval dan Kotak. Total keseluruhan ada 35 
zona dengan 3.500 alat peraga atau permainan edukatif. 
Dan untuk lebih menarik minat anak-anak, di halaman 
depan disediakan wahana permainan air. 

KeBun BinaTanG GeMBira LoKa
Lokasi Jl. Kebun Raya No. 2 Yogyakarta
Tiket masuk: Rp 15.000 (weekday) dan Rp 20.000 
(weekend).
Jam buka Setiap hari pkl. 07.00-17.30.
Kebun binatang ini sudah menjadi ikon wisata Yogya 
sejak dulu kala. Keberadaannya dari tahun ke tahun terus 
menarik minat masyarakat. Daya tarik utama, selain 
koleksi satwanya lengkap dan terawat dengan baik, fasilitas 
penunjang wisata pun (wahana-wahana permainan) kian 
bertambah.  Seperti  wahana gajah dan onta tunggang, 
kolam sentuh, kolam tangkap , skuter air dsb. Ada juga 
atraksi pemberian makan binatang setiap harinya, tentu 
menarik anak-anak

WiSaTa KeraJinan 
& BeLanJa
KeraMiK KaSonGan
Lokasi Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Bantul.
Kasongan yang terletak 10-an km dari pusat Kota 
Yogyakarta merupakan sentra industri gerabah atau 
keramik yang sangat tersohor sejak tahun 1970-an. Saat 
ini rumah-rumah di pinggir jalan di desa itu berubah 
menjadi tempat display ataupun galeri yang memajang 
guci, gerabah, pot, pigura, pernak-pernik cantik  dengan 
harga bervariasi mulai dari Rp 50.000.

paSar BerinGharJo
Lokasi  Jl. A. Yani Yogyakarta
Jam buka Setiap hari pkl. 09.00-17.00.
Pasar Beringharjo merupakan pasar legendaris di 
Yogyakarta yang sudah ada sejak 1758.  Meski tidak 
hanya pedagang batik yang berjualan, tapi pasar ini 
identik dengan pusat batiknya Yogyakarta. Segala jenis 
motif  batik mulai dari Pekalongan, Solo dan Yogya ada. 
Jenisnya pun beragam mulai dari kain, baju, hem, daster 
hingga sorjan (pakaian tradisional Yogya). 

Taman Pintar

Kebun Binatang Gembira Loka

Keramik kasongan

Pasar Beringharjo
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KeraJinan KuLiT 
Lokasi Desa Manding, Bantul (Jl. Parangtritis Km 
11).
Sentra industri kulit di Yogyakarta bukan di 
Malioboro, melainkan di Jl. Parangtritis Km 11 
tepatnya di Desa Manding, Bantul. Berbagai 
produk kerajinan kulit seperti sepatu, sandal, jaket, 
tas, ikat pinggang, dompet, semua diproduksi. 
Sentra industri ini berawal dari usaha tiga pemuda 
tahun 1947 yang memproduksi pelana kuda. 
Lama kelamaan, kerajinan yang diproduksi pun 
berkembang sampai seperti sekarang ini.  Sebagian 
pengrajin masih memproduksi di rumah-rumah, 
sehingga pembeli bisa memesan langsung

Di tepi jalan Desa Manding berjejer barisan toko 
yang menjual produk kerajinan kulit serta imitasi. 
Hebatnya, 
penjualnya 
memberi tahu 
mana yang 
asli mana 
yang imitasi. 
Harga sebuah 
tas berkisar 
Rp 200.000-
1.000.000, 
sepatu Rp 
60.000-200.000 
dan jaket kulit 
dipatok >Rp 
700.000. 

KeraJinan BaTiK Kayu
Lokasi Dusun Krebet, Desa 
Sendangsari, Kec. Pajangan, Bantul.

Dusun Krebet yang rimbun dan 
asri terletak +/- 12 km di barat 
daya Yogyakarta. Dusun ini menjadi 
pusat kerajinan batik kayu. Ya betul, 
masyarakat di dusun ini membatik 
di atas kayu, bukan di kain.  Kayu 
yang dipakai kayu mahoni, sengon 
atau pule. Sedang hasil kerajinan 
batik kayu berbentuk piring, pigura, 
sandal, anting-anting, baki serta 
gantungan kunci. Harga mulai Rp 
5.000 hingga Rp 200.000.

Di desa ini beberapa rumah 
penduduk berubah menjadi rumah 
industri. Mulai dari pemahatan, 
pengecatan, penjemuran hingga 
pembatikan. Khusus pembatikan 
dilakukan oleh kaum Hawa. 
cenderamata.

KeraJinan peraK 
Lokasi Kota Gede Yogyakarta.
Ingat perak ingat Kotagede, sebuah kecamatan yang 
berjarak 5 km dari Kota Yogya. Bekas Ibu Kota 
Kerajaan Mataram ini sejak dulu warganya dikenal 
sebagai pengrajin perak. Tidak heran, jika berkunjung 
ke Kotagede sekarang ini hampir semua rumah menjadi 
toko dan tempat produksi kerajinan perak. Produk perak 
yang ditawarkan sangat beragam mulai dari perhiasan 
hingga cenderamata seperti miniatur becak dan andong. 
Produknya halus, bermutu dan kreatif. Karena begitu 
banyak toko yang menawarkan kerajinan perak dengan 
harga bersaing, bisa-bisa setengah hari habis dilewatkan 
di Kotagede. Selain toko-toko kecil di rumah warga, 
ada juga toko besar dengan koleksi sangat beragam. 
Keuntungan belanja di toko kecil, selain bisa menawar 
kita juga bisa memesan satuan.  .  

Kerajinan Batik Kayu

Kerajinan Perak

WiSaTa KuLiner

BaLe raoS
Lokasi Jl. Magangan Kulon 
Keraton, Yogyakarta
Jam buka Setiap hari pkl. 10.00-
21.30.
Bila wisatawan ingin mengetahui 
selera kuliner para bangsawan 
Yogyakarta, silakan datang ke 
restoran Bale Raos. Menu yang 
disajikan rata-rata menu yang disukai 
para Sultan Yogyakarta. Seperti 
bistik Jawa menu andalan Sultan 
Hamengkubuwono IX atau lontong 
kikil kegemaran Ratu Hemas, bir Jawa 
kesukaan Sultan Hamengkubuwono 
VIII dan masih banyak menu lain. 
Harga bistik Jawa Rp 45.000, lontong 
kikil Rp 20.000, bir Jawa (seperti 
wedang uwuh) Rp 22.000

GudeG di
pLenGKunG WiJiLan  
Lokasi Plengkung Wijilan (Alun-
alun Kidul)
Jam buka Setiap hari pkl. 08.00-
17.00.
Daerah Plengkung Wijilan dekat 
Alun-alun Kidul bisa dibilang pusat 
warung gudeg. Sepanjang jalan 
berderet penjual gudeg. Soal rasa 
hampir sama dan semuanya enak. 
Kalau suka gudeg yang agak kering 
dengan sayur krecek yang pedes 
pilihlah Gudeg Yu Jum. Harga setiap 
warung berbeda tapi tidak jauh beda. 
Harga rata-rata 1 porsi nasi gudeg 
mulai Rp 15.000.

LeSehan MaLioBoro
Kalau sisi kanan Jalan Malioboro 
dipenuhi pedagang baju serta 
kerajinan kulit, di sisi kirinya kalau 
malam berderet penjual makanan 
lesehan. Menu utamanya bisa 
dibilang seragam yakni gudeg, ayam 
goreng atau burung dara goreng. 
Dibanding warung makanan di 
luar Malioboro, harga makanan 
di lesehan ini lumayan mahal. 
Cuma kurang asyik kalau di Yogya, 
malamnya nggak nongkrong 
di lesehan Malioboro. Sambil 
menikmati alunan merdu suara 
musisi jalanan  yang datang silih 
berganti. Itulah Malioboro. Justru 
suasana itu yang ngangeni. Harga 
seporsi nasi gudeg Rp 20.000, burung 
dara goreng Rp 25.000 per ekor.

Bale Raos

Gudeg di
Plengkung Wijilan

Lesehan Malioboro

BeBeK GorenG “CaK KoTinG” 
Bu MeTi
Lokasi Jl. Dr. Sutomo, depan bioskop 
Mataram, Yogyakarta
Jam buka Setiap hari pkl. 09.30-23.00.
Menu bebek “Cak Koting” sudah akrab di 
telinga wisatawan yang datang ke Yogya. 
Pemilik warung dengan menu andalan bebek 
goreng ini sudah merintis usaha sejak 20-an 
tahun lebih. Selain bebek ada juga menu 
burung dara goreng, ayam goreng serta empal. 
Setiap menu gorengnya selain dagingnya 
empuk dan gurih, diberi taburan kremes 
yang renyah. Harga bebek goreng Rp 24.000, 
burung dara goreng Rp 27.000, rica-rica bebek 
Rp 23.000, bebek sambel ijo Rp 25.000, ikan 
wader sambal bawang Rp 26.000.

Bebek - burung dara 
goreng “Cak Koting”
Bu Meti
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JeJaMuran
Lokasi Jl. Niron, Pandowoharjo, 
Sleman
Jam buka Setiap hari pkl. 10.00-
22.00.
Restoran Jejamuran menjadi  lokasi 
wisata kuliner Yogya yang baru dan 
selalu ramai pengunjung. Menu yang 
tersedia semua berbahan baku jamur. 
Jamur-jamur itu diolah menjadi 
menu sate, sop, rendang, pepes 
hingga tongseng. Ada juga menu 
crispy seperti jamur crispy tiram, crispy 
jamur portabello atau crispy jamur dan 
shiitake. Harga pepes shiitake Rp 8.182, 
rendang jamur Rp 9.091. Jejamuran

GadJah WonG 
reSTauranT
Lokasi Jl. Affandi (Gejayan) 
Soropadan No. 79 D, Sleman
Jam buka Selasa-Minggu pkl. 
18.00-23.00.
Keberadaan resto dengan konsep 
bangunan kolonial berpadu etnik 
Jawa ini memberi kesan tersendiri. 
Karena selain menu makanan yang 
tersaji enak, lokasinya juga romantis. 
Lampu-lampu temaram menghiasi 
taman dihiasi suara gamelan Jawa 
yang syahdu, itulah keromantisan 
masa lalu yang indah. Atau ingin 
makan diiringi denting romantis 
piano juga bisa. Nah soal menu, ada 
menu ala Indonesia, India, ataupun  
Italia. Semuanya lezat dan diracik 
sendiri oleh Yani selaku pemilik. 
Harga chicken curry Rp 72.000, beef  
tomato lasagna Rp 82.000, orange 
duck Rp 82.000

WaroenG dhahar 
puLo SeGaran TeMBi 
Lokasi Jl. Parangtritis Km 8,4 
Tembi, Timbulharjo, Sewon Bantul
Jam buka Setiap hari pkl. 08.00-
21.30.
Rumah Budaya Tembi selain 
menyediakan penginapan juga 
menyediakan restoran dengan menu 
unik. Seperti menu burung emprit 
(pipit) gulai atau goreng, tupai 
goreng atau gulai. Kalau mendengar 
namanya seperti gimana gitu? Tetapi 
begitu mencoba, rasanya maknyusss. 
Burung emprit goreng gurih-gurih 
dan enak disantap dengan nasi panas. 
Harga 1 porsi burung emprit goreng 
Rp 27.500, 1 porsi gulai/tongseng 
emprit Rp 29.700. Seporsi tupai 
(bajing) gulai/tongseng/goreng  
Rp 54.000.

SaTe KLaTaK paK ponG
Lokasi Jl. Imogiri Timur KM 10, 
sebelah timur Stadion Sultan Agung, 
Yogyakarta
Jam buka Setiap hari pkl. 09.30-
03.00.
Menu kuliner khas Yogya dan nggak 
ada di tempat lain adalah sate klatak. 
Sate klatak sebetulnya sama dengan 
sate kambing lainnya, cuma bedanya 
pada tusuk untuk membakar daging 
kambingnya. Bukan dari bambu tapi 
jeruji sepeda. Untuk bumbu sate 
ini cukup dengan garam saja. Lalu 
rasanya? Dijamin enak, gurih dan 
empuk. Dinamakan sate klatak konon 
dulunya saat membakar daging 
bunyinya klatak-klatak. Harga sate 
klatak Rp 13.000, tongseng  
Rp 13.000, gulai Rp 8.000,  
tengkleng Rp 15.000.

Di Yogyakarta sebagai  kota wisata 
terkemuka tentu tidaklah sulit 
mencari penginapan. Hampir di 
semua jalan utama dipastikan ada 
penginapan. Mulai kelas melati 
hingga hotel bintang 5. Ada hotel 
bujet di bawah Tauzia Management 
Hotel yakni Pop Hotel atau hotel 
berbintang yang dikelola Kagum 
Grup Hotel ataupun Dafam 
Management Hotel.

penGinapan

BeLanJa 
oLeh-oLeh

KaoS daGadu
Lokasi Jl.Pakuningratan 15-
17, Yogyakarta
Jam buka Setiap hari pkl. 
09.00-21.30. 
Kalau di Bali ada produk 
kaos Jogger, di Yogyakarta ada 
produk Dagadu yang berasal 
dari bahasa walikan Yogya 
(bahasa gaul anak muda) 
yang bermakna “matamu”. 
Bedanya, kalau di Bali hak 
paten dimiliki pemilik, sedang 
brand Dagadu oleh sang 
pencetus dibebaskan alias 
milik masyarakat Yogyakarta. 
Semua boleh pakai merek 
Dagadu.  Produk asli 
Dagadu selain bisa dibeli di 
Pakuningratan, juga ada di 
Plasa Ambarukmo lantai 2 
(Centro) serta gerai di Plasa 
Malioboro lantai bawah.  
Harga T-shirt mulai Rp 
70.000.

BaKpia paThoK
Lokasi Jl. AIP II KS 
Tubun, Pathuk, Yogyakarta 
Jam buka Setiap hari pkl 
09.00-21.00.
Jalan AIP II KS Tubun 
terkenal sebagai sentra 
indutri kue bakpia. 
Di sepanjang jalan itu 
berderet toko bakpia. 
Bakpia adalah kue yang 
terbuat dari olahan kacang 
hijau dengan gula yang 
dibungkus kulit dari tepung 
lantas dibakar di oven. 
Karena perkembangan 
selera, isinya tidak hanya 
kacang hijau, tapi sudah 
bervariasi seperti keju, 
coklat dsb. Jadi tinggal pilih 
merek dan rasanya. Harga 
1 dos isi 15 mulai Rp 
25.000 (tergantung merek).

Kue GepLaK BanTuL
Lokasi Kampung Gose, 
Bantul (selatan perempatan 
Gose).
Kue geplak awalnya 
camilan masyarakat 
Bantul. Kue yang terbuat 
dari parutan kelapa 
yang dicampur gula 
ini kini sudah menjadi 
salah satu oleh-oleh khas 
Yogya. Awalnya hanya 
berwarna putih dan coklat 
tergantung campuran 
gulanya. Sekarang, untuk 
menarik minat pembeli, 
tampil dengan warna yang 
ceria, putih, hijau, kuning, 
hingga jambon (merah 
muda). Selain di Kampung 
Gose, geplak juga dijual 
di pusat oleh-oleh di Kota 
Yogyakarta. Harga per kilo 
mulai Rp 20.000.

CoKLaT MonGGo
Lokasi Jl. Dalem KG 
III/978, Kotagede, 
Yogyakarta
Jam buka Setiap hari 
pkl. 09.00-17.00, serta 
pkl. 09.00-19.00 (Jl. 
Tirtodipuran No 10).
Coklat yang legit dan enak 
tidak lagi identik dengan  
barang impor. Salah satu 
pengusaha Yogyakarta 
berhasil membuat coklat 
rasa “Yogyakarta” 
dengan merek “Coklat 
Monggo”. Kini coklat ini 
menjadi salah satu buruan 
untuk buah tangan dari 
Kota Gudeg ini. Selain 
di daerah Kotagede, 
ada juga cabangnya di 
Jl.Tirtodipuran No. 10 
Yogyakarta. Harga mulai 
Rp 18.000.


