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Berlibur ke Jogja? Ini Dia 10 Tempat Yang Harus Dikunjungi 

 

Akhir tahun menjelang dan biasanya orang berencana untuk menyerbu berbagai tempat 

liburan yang tersedia di peta. Sementara ada banyak orang yang memilih menetap di daerah 

masing-masing guna menghabiskan liburan, Anda mungkin sedang merencanakan liburan di 

luar kota, mengeksplorasi berbagai jenis tempat wisata yang disediakan. Yogyakarta sudah 

lama dikenal sebagai salah satu daerah pilihan yang wajib dieksplorasi. Intinya, banyak orang 

menyukai Yogyakarta sebab ia merupakan destinasi wisata budaya. Setiap orang yang kesana 

akan mendapati diri berada di tengah-tengah kota dengan aura magis yang menyediakan 

kesempatan untuk menikmati banyak hal, termasuk seni tradisional, seni modern, pantai, 

pegunungan, dan banyak tempat lain yang eksotis dan bakal membantu menyingkirkan penat 

di tengah kesibukan.  

 

Kencangnya aura tradisi dan modern, serta wilayah luas yang dipenuhi banyak tempat menarik 

untuk dikunjungi, membuat Yogyakarta patut dimasukkan ke dalam daftar tujuan wisata. 

Provinsi ini menawarkan banyak hal dan lokasi yang membuatnya tidak kalah dengan provinsi 

tujuan wisata lain seperti Bandung dan Bali. Ada 10 tempat yang kami rekomendasikan untuk 

dikunjungi selama berada di Yogyakarta guna menghabiskan liburan akhir tahun. Kesepuluh 

tempat itu meliputi lima lokasi kuliner dan lima lokasi di mana seseorang bisa menghabiskan 

waktu menikmati berbagai macam pertunjukan seni dan pemandangan yang menakjubkan. 

Mari kita mulai dengan 5 lokasi kuliner Yogyakarta yang wajib didatangi.  

 

5 Lokasi Kuliner Yogyakarta yang Wajib Didatangi 

Setidaknya ada 5 lokasi kuliner menarik khas Jogja yang wajib dikunjungi oleh setiap 

wisatawan yang berniat menghabiskan akhir tahun di Jogja. Kita mulai dengan tempat 

pertama, Manggar Manding. 

  

 Manggar Manding 

https://www.sribulancer.com/id/users/tasnimlancer


Mengambil tempat di Jalan Parangtritis KM 11.5, Manding, Bantul, Manggar Manding 

adalah jenis gudeg yang tidak biasa. Ketidakbiasaannya bisa dilihat dari bahan 

pembuatnya, yang bukan terbuat dari daging nangka muda, melainkan dari bunga 

kelapa muda atau yang dikenal sebagai manggar. Manggar Manding memiliki 

sejarahnya sendiri, sebab konon dulu menjadi hidangan istimewa Kraton yang 

biasanya disajikan bersama dengan tempe bacem dan sayur krecek. Ceritanya, gudeg 

Manggar sudah ada sejak 500 tahun lalu.  

 

Resep pertamanya diracik oleh Puteri Pembayun yang adalah istri sah Ki Ageng 

mangir. Selain di Jalan Parangtritis KM 11.5, gudeg Manggar juga bisa ditemukan di 

daerah Jebugan, Serayu, RT05, Bantul, tepatnya di rumah Bu Dullah yang berada di 

samping komplek pemakaman Bupati Bantul. Rumah Bu Dullah ini bukanlah warung, 

melainkan benar-benar rumah. Pemilik rumah biasanya menjual gudeg yang khusus 

ditujukan untuk oleh-oleh atau untuk acara lain.    

 House of Raminten 

Ingin merasakan paduan konsep antara hal-hal tradisional dan modern? Bila ya, maka 

House of Raminten merupakan satu tempat yang harus dikunjungi. Terletak di Jalan 

FM Noto 7, Kotabaru, Yogyakarta, kuliner adalah jualan utama tempat ini. Kebanyakan 

menu yang disajikan di tempat ini adalah menu makanan tradisional seperti nasi 

kucing, sate lilit, brongkos, cunduk, wedang sereh, dan tahu bola. Masing-masing dari 

menu tersebut disajikan dengan cara yang berkelas dan terkesan elegan.   

 

Satu hal yang menarik adalah: Semua pelayan di House of Raminten berpakaian Jawa. 

Arsitektur ruang makannya pun adalah arsitektur Jawa lengkap dengan wangi dari 

dupa yang sangat khas. Eksotis, wangi, namun terkesan mewah. Terdapat kereta 

kencana di bagian luar, seperti yang dimiliki oleh kraton Jogja. Dengan kata lain, 

nuansa etnik sangat terasa di sini.  

 Angkringan Lik Man 

Apa istimewanya sebuah angkringan? Bukankah bagi warga angkringan sudah 

menjadi tempat yang biasa-biasa saja? Benar. Akan tetapi bagi wisatawan dari luar 

kota, angkringan bisa menjadi tempat tersendiri yang sangat mengasyikkan. Di 

kompleks Stasiun Tugu, Yogyakarta, terdapat angkringan legendaris bernama 

Angkringan Lik Man.  

 

Adalah secangkir kopi yang membuatnya istimewa; dan kopi itu diberi nama kopi joss. 

Kopi ini sebetulnya sama seperti yang lain. Yang membuatnya berbeda adalah arang 

merah panas yang dicemplungkan ke dalam segelas kopi. Arang itulah yang kemudian 

membuat rasa kopi menjadi sangat menarik. Konon katanya arang yang 

dicemplungkan membantu menetralisir pengaruh kafein. Wisatawan bisa menemukan 

tempat angkringan tersebut di sebelah utara Stasiun Kereta Api Tugu, Yogyakarta. 

Angkringannya dibuka mulai dari 18:00 sampai habis.  

 Sate Klathak Pak Bari 

Bila berbicara tentang sate klathak, ingatan orang umumnya bakal mampir ke sate 

klathak pak Pong. Namun sekarang sate yang satu itu sudah terlalu mainstream. Ada 

satu lagi sate klathak, yakni bikinan Pak Bari yang rasanya tidak bisa dilewatkan dari 

lidah. Ada banyak penjual sate klathak di daerah Bantul, namun hanya beberapa yang 

kerap dijadikan patokan bagi para penjual maupun penikmat sate, dan sate pak Bari 

adalah salah satunya. Pak Bari berjualan di dalam pasar Jejeran di daerah Bantul. 



Konon para pelanggannya adalah artis dan cara pembumbuannya juga sangat unik 

karena hanya menggunakan garam yang dibalurkan di atas daging. Rasanya telanjang 

dan sederhana (karena hanya menggunakan garam), namun tidak mengurangi ciri 

khas dari rasa daging kambing.  

 Oseng-oseng Mercon 

Suka pedas yang meledak-ledak? Oseng-oseng mercon agaknya bisa menjadi 

jawaban bagi banyak orang yang menyukai rasa pedas tanpa kompromi. Ya, makanan 

tersebut bukan sekedar oseng-oseng daging biasa. Sedikit daging, bagian kikil, kulit, 

dan lemak sudah cukup untuk meracik sepiring oseng-oseng mercon yang pada 

dasarnya dibumbui dengan cabai rawit, gula jawa, dan rempah-rempah. Warnanya 

merah menyala, menandakan tingkat pedas yang bisa dicapai oleh masakan tersebut. 

Warung oseng-oseng mercon asli (Bu Kardi) terletak di jalan KHA. Dahlan, Yogyakarta, 

dekat dengan gang di SD Purwodiningratan. Mulai dibuka sejak pukul 17:00 sampai 

malam pukul 22:00. 

 

5 Lokasi Sight Seeing yang Wajib Didatangi 

 

 Hutan Pinus Mangunan 

Kendarai mobil atau motor Anda ke arah Imogiri, ke arah makam raja-raja, sekitar 

sepuluh kilometer dari makam raja-raja – ke arah Mangunan – Anda akan menemukan 

hutan pinus Mangunan. Kawasan ini merupakan bagian dari kawasan RPH (Resort 

Pengelolaan Hutan) Mangunan di mana orang akan menemukan banyak tanaman 

Pinus Merkusii. Hutan itu tadinya adalah hutan tandus yang kemudian direvitalisasi. 

Selain pohon pinus, ada kayu putih, kemiri, akasia, dan mahoni yang berada di 

kawasan dengan luas kurang lebih 500 hektar itu. Hutan tersebut kerap dijadikan 

lokasi perburuan foto, di mana ada banyak pohon pinus menjulang tinggi memenuhi 

mata. Bayangkan bila kabut turun, semua orang tentu saja bakal merasakan suasana 

hutan Pacific Northwest di bagian tengah pula Jawa.  

 Pantai Sanglen 

Daerah Gunungkidul menawarkan banyak pemandangan pantai yang asri dan ramah 

bagi kebanyakan orang yang menyukai suasana sepi di mana mereka bisa menjauh 

sejenak dari suasana kota yang bising. Bila demikian kasusnya, maka Pantai Sanglen 

barangkali bisa menjadi tempat yang tepat. Pantai Sanglen berada searah dengan 

Pantai Watu Kodok yang masih berada dalam satu jalur dengan jalan menuju Pantai 

Baron.  Untuk menuju ke sana, pengunjung perlu datang Watu Kodok dahulu 

kemudian berjalan menuju Sanglen dengan melewati bukit karang yang berada di 

sebelah Barat. Ada juga jalan alternatif lain yang sedikit memutar, yakni melalui 

perkebunan warga yang berada di utara. Pantai Sanglen jauh lebih sepi dibandingkan 

Watu Kodok.  

 The Ramayana Ballet 

Jika senang dengan pertunjukan yang berbau etnik dan tradisi, The Ramayana Ballet 

merupakan satu yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Ini merupakan sebuah 

masterpiece tarian tradisional Jawa, di mana para penonton akan dimanjakan aura 

mayestik yang dibangun dari efek cahaya spesial dan koreografi yang spektakuler. 

Pertunjukan balet Ramayana dipertontonkan sejak tahun 1976 setiap malam di 

Purawisata, Yogyakarta. Sebelum tarian dibuka, pengunjung dipersilakan menikmati 

makan malam di Gazebo Garden Restaurant, yang mana tersedia sajian menu yang 



sudah termasuk pertunjukan balet Ramayana. Ada dua paket makan malam yang 

ditawarkan, yakni standar dan VIP. Keduanya sudah termasuk tiket pertunjukan tari 

tradisional Ramayana.   

 Kalibiru 

Senang ketinggian? Jika ya, maka Kalibiru menjadi tempat yang harus dikunjungi 

selama berada di Yogyakarta. Wisata hutan ala mini berada di Kabupaten Kulon Progo, 

Yogyakarta, dan berada di ketinggian 450 m dpl. Di atas puncak pengunjung bisa 

menikmati pemandangan perbukitan Menoreh dan waduk Sermo. Bila beruntung 

bertemu dengan cuaca cerah, para pengunjung bisa menikmati debur ombak laut 

selatan. Ingin menginap? Jangan khawatir, sebab kawasan wisata itu menyediakan 

banyak penginapan untuk disinggahi. Menghabiskan malam di sana berarti 

berpeluang untuk menikmati sunrise di atas wilayah tinggi.  

 Air Terjun Sri Gethuk 

Kawasan Gunungkidul dikenal sebagai kawasan kering. Namun bukan berarti para 

wisatawan tidak bisa menikmati kesegaran wisata air di sana. Adalah air terjun Sri 

Gethuk, yang terletak di ngarai Sungai Oya, yang menjadi pemuas dahaga di tengah 

kawasan yang dikenal kering. Air terjun tersebut eksis di antara areal persawahan di 

desa Wisata Bleberan. Kawasan air terjun tersebut bisa diakses dengan melewati area 

hutan milik PERHUTANI ke arah Dusun Menggoran. Nanti akan ditemukan area 

pemancingan di mana para pengunjung bisa memarkir kendaraan. Dari sini wisatawan 

bisa memilih menyusuri jalan setapak dengan pemandangan sawah, atau memilih naik 

rakit menyusuri Sungai Oya. 

 

Itulah dia 10 tempat wisata di Jogja yang patut dikunjungi oleh siapapun yang ingin menikmati 

pergantian tahun sambil menghirup udara bebas, dan selanjutnya berusaha melepaskan stress 

dan penat. Referensi tempat wisata telah didapat, lalu pertanyaan yang seringkali muncul di 

benak orang luar Jogja: di mana kami bisa menginap?  

 

Tasneem Boutique Convention Hotel adalah jawabannya. Lokasinya yang sangat strategis (di 

Jalan Brigjend. Katamso-Ireda, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta) membuat wisatawan bisa 

menjangkau hotel ini dalam waktu lima menit berkendara, dari arah Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Kawasan Malioboro bisa dicapai dalam waktu 10 menit, sedangkan bandara 

Adisutjipto bisa dicapai dalam waktu 20 menit. Berbagai kamar di Tasneem outique 

Convention Hotel dilengkapi dengan lemari pakaian, kamar mandi dalam, TV satelit, Wi-Fi 

gratis, AC, dan sofa duduk. Kebersihan kamar sangat dijaga, dan hotel tersebut menyediakan 

sandal serta perlengkapan mandi. Bila Anda ingin menggapai kemudahan dalam mengakses 

lokasi strategis di tengah kota, maka Tasneem Boutique Convention Hotel bakal menemani 

waktu istirahat selama berada di Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 


