




























DINAS PARIWISATA YOGYAKARTA
Jogja dikenal sebagai salah satu kota tujuan wisata populer di Indonesia. Mendekati masa liburan 
ini tentunya Jogja menyimpan banyak agenda wisata yang tentunya sangat menarik untuk 
ditunggu. Melihat itu, tim WOMagz kemudian mencoba berkunjung ke Kantor Dinas Pariwisata 
Yogyakarta untuk melihat bagaimana kesiapan Yogyakarta menyambut masa liburan ini. Berikut 
sedikit perbincangan menarik dengan Ibu Yetti selaku Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran 
Pariwisata Kota Yogyakarta:

Menyambut musim liburan ini apa yang 
disiapkan oleh Kota Yogyakarta?
Dalam menyambut masa liburan ini, pemerintah 
kota menyiapkan berbagai pelayanan untuk para 
wisatawan yang berkunjung dan mengoptimalkan 
pula promosi di berbagai media baik melalui leaflet, 
booklet dan juga website.
Apa bentuk pelayanan publik yang ditawar-
kan oleh Pemerintah 
Kota kepada para 
turis tersebut?
Pemerintah kota akan 
turun langsung ke 
lapangan dan memberi-
kan informasi dan 
bantuan kepada turis. 
Selain itu juga berusaha 
membangun citra Jogja 
dengan meningkatkan 
fasilitas publik seperti 
pusat informasi dan 
juga kenyamanan 
termasuk kebersihan 
dan keamanan. 
Seperti apa salah satu bentuknya?
Pemerintah kota misalnya melakukan pembinaan 
bagi para pengamen yang selama ini sikapnya 
sering dikeluhkan oleh para turis dan juga tukang 
becak dan andong dengan membekali mereka 
kemampuan bahasa inggris dasar agar para turis 
selalu merasa nyaman.
Adakah agenda wisata khusus yang diseleng-
garakan pemerintah kota untuk musim 
liburan ini?
Agenda khusus sebenarnya tidak ada, namun 
agenda rutin selalu ada seperti kegiatan seni 
kethoprak, wayang kulit dan gamelan. Untuk 
gamelan performance misalnya dilaksanakan rutin 
setiap minggunya. Juga pagelaran seni Ramayana 

yang diadakan rutin di Purawisata. Untuk event 
khusus bulan Juli-Agustus misalnya akan diadakan 

Pagelaran Pasar Seni Tradisional di Taman Budaya 

Bagaimana dengan agenda pariwisata untuk 
segmen anak-anak dan remaja?
Untuk segmen anak-anak dan remaja kami 

mengedepankan konsep 
“edutainment”(education 
and entertainment) 
dengan Taman Pintar 
sebagai medianya. 
Taman Pintar diharap-
kan mampu memenuhi 
kebutuhan wisata di 
segmen ini karena 
fasilitasnya sendiri 
cukup menarik dengan 
ditunjang fasilitas 
seperti ruang pamer 
teknologi dimana anak-
anak dapat langsung 

mempraktekkan teori-teori fisika atau kimia melalui 
alat peraga, ruang pertunjukan empat dimensi dan 
juga radio anak.  Mendukung wisata edutainment 
tersebut, dinas pariwisata juga menggiatkan 
wisata kuliner sebagai salah satu andalan daya 
tarik bagi turis dan tentunya diharapkan dapat 
menumbuh kembangkan minat wisatawan dan 
tentu saja perekonomian masyarakat Jogja itu 
sendiri.

“Dinas pariwisata juga menggiat-
kan wisata kuliner sebagai salah 

satu andalan daya tarik bagi 
turis dan tentunya diharapkan 
dapat menumbuh kembangkan 
minat wisatawan dan tentu saja 
perekonomian masyarakat Jogja 

itu sendiri”

Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai profil 
Dinas Pariwisata Yogyakarta ?
Atau ingin mengetahui apa saja event 
Wisata, Seni & Budaya serta Pameran yang 
sedang digelar di Jogja ?
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“

MORE INFO

ADVERTISE
HERE

More Info
0274 6612545

Opini

27

Check the site Here

http://pariwisata.jogja.go.id/






















facebook

friendster

www.womagz.com

http://www.facebook.com/pages/Word-of-Magazine/69596449214?ref=ts
http://profiles.friendster.com/wordofmagazine
http://www.womagz.com
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