
5 Tips Traveling Dengan Murah di Jogja 

 

Kita tahu bersama bahwa Jogjakarta merupakan sala satu surga wisata yang sangat popular di Indonesia. 

Dapat kita lihat dengan tidak berhentinya kunjungan wisatawan, baik local maupun mancanegara. Kali 

ini Kita akan membahas mengenai 5 tips agar wisata kita di Jogja menjadi lebih murah sehingga liburan 

kita menjadi lebih asik dengan uang yang tidak terusik. hehehe......  

 

1 . Gunakan Trans Jogja. 

 

Yang pertama akan kita bahas adalah tips di bidang transportasi. Fasilitas transportasi umum yang bisa 

diandalkan ketika berwisata ke Jogja adalah Trans Jogja. Bus-bus Trans Jogja ini dapat mengantarkan kita 

berwisata ke beberapa landmark Jogja hanya dengan membayar seharga Rp3.600 untuk satu kali jalan. 

Minimal 10 tempat wajib kunjung seperti Candi Prambanan, Malioboro, Tugu hingga Kebun Binatang 



Gembira Loka dapat kita datangi. Menarik bukan ?... kita dapat mengunjungi tempat – tempat tersebut 

dengan hanya Rp3.600 … 

 
2 . Jika Bersama Rombongan, Maka Lebih Baik Menginap di Guest House 

 

Selanjutnya mengenai tempat menginap kita. Menyewa satu rumah (guest house) untuk ditempati 10 

orang atau lebih tentunya akan memangkas biaya penginapan kita. Misalnya saja, harga sewa guest 

house per hari Rp600.000 untuk 12 orang, berarti satu orang hanya membayar Rp50.000. Di Jogja, ada 

banyak guest house dengan fasilitas seperti hotel dan harga terjangkau, asalkan kita mau mencari dan 

memili yang tentunya menguntungkan.  

 

3 . Sewa Mobil Jika Bersama Rombongan 



 

Selanjutnya masih mengenai transportasi kita ke tempat yang tidak bias di jangkau angkutan umum. Di 

DIY banyak tempat wisata yang letaknya di pinggiran dan susah dijangkau karena keterbatasan angkutan 

umum. Namun hal itu bisa diakali dengan cara menyewa mobil, apalagi bila kita pergi berombongan. 

Banyak jasa penyewaan mobil yang sekaligus menyediakan paket city tour yang bisa kita pilih dengan 

harga mulai dari Rp 375.000/12 jam. Atau jika ada salah satu teman yang bisa mengendarai mobil dan 

memiliki SIM A, kita bisa menyewa mobil lepas kunci seharga kurang lebih Rp 200.000/12 jam. Hal ini 

tentu jauh lebih hemat dan efisien. Dengan menyewa mobil yang dihitung harian, kita bisa menjelajah 

pelosok Jogja dengan leluasa.  

 

4 . Bila Berdua, Lebih Baik Sewa Motor 

 

Masih mengenai transportasi, Menyewa motor sebagai sarana transportasi untuk wisatawan yang ingin 

berkeliling DIY berduaan memang disarankan. Sama halnya dengan mobil, menyewa motor akan 



menghemat biaya transportasi dan waktu tempuh kita. Cukup dengan Rp 50.000/motor, kita bisa pergi 

ke mana saja dan berhenti kapan saja seperti yang kita mau.  

 
5 . Kunjungi Tempat-Tempat Wisata Populer dengan Harga Murah 

 

Berikutnya mengenai tempat tempat wisata yang sebaiknya kita kunjungi. Ketika berkunjung ke Jogja, 

kita bisa menemukan begitu banyak tempat wisata populer dengan harga tiket yang masih murah, 

bahkan gratis. Misalnya saja Malioboro, Nol Kilometer, Benteng Vredeburg, Tugu Jogja, Keraton, 

Museum Sonobudoyo dan Tamansari. Tempat-tempat wisata tersebut bisa kita kunjungi dengan 

membeli tiket masuk yang harganya tak sampai sepuluh ribu rupiah, bahkan ada yang bisa dinikmati 

secara cuma-cuma. 

 

 

 


