
Jogja menjadi kota yang menyimpan begitu banyak kenangan sehingga membuat semua orang 

yang berlibur ke Jogja tidak bisa move on dan ingin kembali lagi ke Jogja. Tak heran jika kota 

satu ini menjadi salah satu kota favorit pilihan para wisatawan yang hendak berlibur karena ada 

begitu banyak destinasi wisata yang wajib untuk dikunjungi. 

Semua tempat wisata di Jogja benar-benar memberikan kesan terbaik sehingga selalu kota ini 

selallu ramai kedatangan wisatwan baik dari wisatawan domestik hingga wisatawan dari luar 

negeri. 

Kepopuleran kota Jogja tak hanya dikarenakan tempat wisata yang menarik, tapi juga makanan 

khasnya yang sangat identik dengan kota ini, keunikan dari tempat wisatanya, budaya yang 

masih sangat kental sehingga ciri khas dari kota Jogja ini selalu dirindukan oleh wisatawan yang 

datang berkunjung. 

Dalam artikel ini, saya ingin membahas mengenai beberapa tempat wisata di Jogja yang wajib 

kamu kunjungi mulai dari wisata yang biasa, unik, terbaru hingga wisata yang anti mainstream 

akan saya rangkum disini. Tentunya, tempat wisata yang saya rekomendasikan ini wajib untuk 

kamu datangi sehingga kamu bisa merasakan jika kota Jogja memang menyimpan begitu banyak 

cerita dan keindahan. 

https://salsawisata.com/tempat-wisata-jogja/


Daftar Tempat Wisata Jogja Populer 

Candi Prambanan 

 

Tentu hampir semua masyarakat Indonesia sudah mengenal dengan baik Candi Prambanan 

dimana candi satu ini adalah kompleks candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia. 

Jika kamu tengah berlibur ke Jogja, akan sangat disayangkan jika kamu sampai melewatkan 

tempat ini karena Jogja sendiri sangat identik dengan Candi Prambanan. 

Candi ini dihiasi relief yang ukirannya menceritakan kisah tentang Ramayanan dan Krishnayana. 

Untuk lokasinya, candi ini terletak di sekitar 17 KM dari pusat kota. Jika kamu tidak membawa 

kendaraan saat berkunjung, kamu bisa menggunakan bus dan bisa turun nanti di halte 

Prambanan. Jadi sangat mudah untuk mengakses paket wisata jogja satu ini. 

https://salsawisata.com/paket-wisata-jogja/


Pantai Parangtritis 

 

Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai yang paling populer di Indonesia dan menjadi salah 

satu wisata Jogja paling sering dikunjungi oleh para wisatawan. 

Pantai ini terletak di kota Jogja atau tepatnya di sekirar 25 KM dari arah selatan Pusat Kota 

Jogja. Parangtritis menjadi pantai yang wajib kamu kunjungi saat tengah berada di Jogja karena 

pantai ini memiliki keunikan tersendiri dimana kamu bisa menemukan bukit pasir atau gumuk di 

pesisir pantai, ombak dan arus yang besar dan cukup kuat. 

Jadi, buat kamu yang ingin merasakan pengalaman yang berbeda saat berlibur, kamu bisa 

mencoba bermain paralayang di pantai ini. 



Goa Jomblang 

 

Nama Goa Jomblang mungkin agak asing didengar di telinga tapi perlu kamu ketahui jika goa 

satu ini menjadi salah satu wisata Jogja yang wajib untuk kamu kunjungi. 

Jomblang menjadi goa wisata yang berada di Gunung Kidul, Jogja. Goa satu ini memiliki hutan 

purba yang berada di dalamnya. 

Tak hanya itu, jika kamu pergi ke Goa pada pukul 10 hingga 12 siang, kamu bisa melihat ada 

cahaya yang masuk dan menembus ke dalam goa. Cahaya ini sering sewa mobil jogja disebut 

cahaya surga. 

Disini kamu akan merasakan keindahan alam yang benar-benar membuat kamu ingin kembali 

lagi dan lagi. Jadi, jika kamu berlibur ke kota Jogja, usahakan untuk pergi ke tempat ini. 

https://salsawisata.com/rental-mobil/jogja/


Jalan Malioboro 

 

Nama Jalan Malioboro sepertinya sudah sangat populer di telinga masyarakat Indonesia. 

pasalnya, Jalan yang menjadi ikonik dari kota Jogja ini menjadi kawasan paling sering 

dikunjungi oleh para wisatawan. 

Banyak yang datang ke tempat ini hanya untuk sekedar berfoto atau jalan-jalan santai. Nama 

jalan Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya karangan bunga. 

Apa sih yang membuat Jalan Malioboro ini terkenal? Jalan Malioboro memberikan begitu 

banyak fasilitas bagi wisatawan yang datang berkunjung. Dimana kamu akan mendapatkan 

tempat belanja terbesar dengan harga barang yang jauh lebih murah dari tempat yang lain. 

Banyak orang yang mengatakan jika Jalan Malioboro ini adalah syurga belanja. Tak hanya itu, 

untuk kamu yang suka dengan wisata kuliner, disini kamu akan menemukan begitu banyak 

makanan baik itu makanan khas dari kota Jogja hingga makanan dari luar seperti makanan barat 

dan china juga ada. 



Di Malam hari, jalan ini tetap dikunjungi banyak wisatawan yang datang untuk makan malam. 

Hal yang membuat jalan ini menjadi unik adalah beberapa orang yang sering menggunakan 

pakaian unik misalnya memakai pakaian prajurit, pakaian pocong dan pakaian unik yang lain. 

Untuk bisa berfoto dengan orang-orang ini kamu hanya akan dikenakan biaya secara sukarela. 

Keraton Yogyakarta 

 

Salah satu tempat wisata Jogja yang selalu ramai dikunjungi adalah Keraton Yogyakarta. 

Keraton ini merupakan bangunan bersejarah yang ditinggali oleh Sultan bersama keluarga. 

Kamu bisa melihat arsitektur yang masih kuno, melihat koleksi barang yang menjadi hadiah dari 

raja Eropa. Jika kamu ingin datang ke tempat ini, kamu bisa datang di pagi sewa bus jogja hari 

karena keraton Yogyakarta dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. 

https://salsawisata.com/sewa-bus-pariwisata/jogja/


Arung Jeram Citra Elo 

 

Buat kamu yang suka dengan wisata air, kamu bisa pergi ke Arung Jeram Citra Elo bersama 

keluarga untuk bermain. Disini kamu tidak perlu takut karena arusnya tidak berbahaya jika 

dibandingkan dengan arus sungai yang lain di Jogja. Tidak hanya itu, arung jeram disini bisa 

kamu arungi kapan saja tidak seperti sungai lain yang hanya saat musim hujan saja. 



Gunung Merapi 

 

Gunung Merapi adalah salah satu gunung yang ada di Jogja. Gunung ini bisa dibilang gunung 

paling terkenal di Indonesia. 

Buat kamu yang suka dengan wisata alam tentu kamu bisa melakukan pendakian di gunung ini 

untuk menikmati indahnya matahari saat terbit di puncaknya. 

Untuk harga tiketnya juga sangat murah jadi kamu bisa pergi ke tempat ini mengajak serta 

teman-teman yang memiliki hobi mendaki yang sama. 



Kebun Binatang Gembira Loka 

 

Kamu bisa mengajak serta keluarga untuk berkunjung ke kebun binatang gembira loka. Disini 

ada begitu banyak koleksi hewan yang unik dan langka. 

Selain itu, kamu juga bisa melakukan interaksi dengan hewan-hewan yang ada seperti kebun 

binatang pada umumnya. Wahana yang bisa kamu mainkan disini juga sangat menarik, kamu 

bisa bersepeda air, bermain perahu kayuh, menunggang gajag, menangkap ikan di kolam dan 

wahana menarik lainnya. 



Istana Air Taman Sari 

 

Wisata Jogja terakhir yang akan saya rekomendasikan adalah Istana Air Taman Sari. Tempat 

wisata satu ini cocok untuk kamu yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. 

Disini kamu bisa merasakan udara yang sejuk, melihat banyak kolam buatan serta harumnya 

kebun bunga. Untuk harganya juga sangat terjangkau jadi jangan pernah melewatkan tempat 

wisata satu ini saat berlibur ke Jogja. 

Itulah tadi beberapa destinasi wisata unik dan seru untuk kamu yang ingin berlibur ke Jogja. 

Semoga bermanfaat. 


