
 

CARA MENJALANKAN APLIKASI 

Buka aplikasi Explore Yogyakarta maka akan tampil halaman utama. Pada menu 

utama terdapat beberapa menu yaitu Jelajah, Tips, Sarankan, Lihat Tur Singkat 

(panduan penggunaan), tentang, dan pengaturan. 

 

 
Tampilan Halaman Utama 

 

Penjelajahan Tempat Wisata 

 Untuk memulai penjelajahan atau tempat wisata, pengguna bisa memilih menu 

Jelajah (Bahasa Indonesia) atau Explore (Bahasa Inggris). Setelah itu akan tampil 

halaman kategori, disini pengguna memilih kategori tempat wisata yang akan dicari. 

Misal, pengguna ingin mencari pantai maka pengguna memilih wisata bahari. Atau 

pengguna dapat melakukan pencarian secara konvensional menggunakan menu 

pencarian yang juga ada pada halaman kategori. 

 



 
Tampilan Kategori 

 

 Pengguna memilih salah satu kategori yang ada di halaman yang muncul setelah 

pengguna memilih menu jelajah / explore. Maka akan muncul tampilan Augmented 

Reality yang menggunakan media kamera. Pengguna dapat mengatur jarak jangkau 

(km), jarak jangkau digunakan untuk menampilkan tempat wisata apa saja yang 

terdapat dalam jangkauan tersebut.  

Kemudian pengguna mengarahkan smartphone kesegala arah untuk melihat tempat 

wisata apa saja pada arah dan jarak jangkau yang telah diatur tersebut. Pengguna dapat 

beralih ke tampilan peta dengan memilih menu yang ada di application bar pada bagian 

bawah halaman Augmented Reality. 

 



 
Tampilan Augmented Reality 

 

 
Tampilan Peta 

 

 



Melakukan Pencarian secara konvensional 

 Selain melakukan pencarian menggunakan tampilan Augmented Reality dan 

tampilan peta. Pengguna juga dapat melakukan pencarian menggunakan form 

pencarian dengan menuliskan nama tempat wisata yang ingin dituju. Halaman ini dapat 

di akses dengan Halaman Utama -> Jelajah / Explore -> icon pencarian. 

 

   
  

Melihat Detail Tempat Wisata 

 Untuk melihat detail tempat wisata, pengguna dapat melakukan klik kotak dialog 

tempat-tempat wisata yang muncul baik itu di tampilan Augmented Reality, Tampilan 

Peta, maupun pencarian. 

 

   
Contoh Kotak Dialog pada setiap halaman 

 



 
Tampilan Detail Tempat wisata 

 

Tips Dalam Berwisata 

 Untuk membaca tips dalam berwisata, pengguna dapat memilih tip (Bahasa 

Indonesia) atau Tips (Bahasa Inggris). Maka akan tampil halaman yang menampilkan 

informasi tips dalam berwisata secara umum, terdapat 10 tips yang di lakukan oleh 

pengguna. 

 

 
 



Menyarankan Tempat Wisata Baru 

 Pengguna dapat menyarankan tempat wisata baru dengan memilih menu sarankan 

(Bahasa Indonesia) atau Suggest (Bahasa Inggris) pada halaman utama. Terdapat 

beberapa form yang harus diisi oleh pengguna seperti nama tempat wisata, deskripsi 

tempat wisata, latitude, longitude, kategori dan lain-lain. Pengguna harus berada di 

tempat wisata yang ingin disarankan saat menyarankan karena latitude dan longitude 

akan terisi secara otomatis sesuai dengan lokasi pengguna berada saat itu. 

 

 
Tampilan halaman sarankan 

 

Membaca Panduan Singkat Aplikasi 

 Pengguna dapat membaca panduan singkat penggunaan aplikasi dengan memilih 

menu Lihat Tur Singkat (Bahasa Indonesia) atau See a Quick Tour (Bahasa Inggris) yang 

ada pada halaman utama. Menu ini terdapat tepat dibawah menu Sarankan / Suggest. 



 
Tampilan Panduan Penggunaan 

 

Mengganti Bahasa 

 Explore Yogyakarta di lengkapi dengan 2 (dua) pilihan Bahasa, yaitu Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris. Secara default Bahasa yang digunakan adalah Bahasa 

Indonesia, pengguna dapat menggantinya pada menu pengaturan dan memilih Bahasa 

sesuai dengan yang di inginkan. Untuk melihat perubahan pergantian Bahasa, 

pengguna harus melakukan restart aplikasi Explore Yogyakarta. 

 

 
 

 


