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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Observasi Lapangan dan Deskripsi Obyek Wisata di Kota Sukabumi  

Obyek Pariwisata di Kota Sukabumi didominasi oleh wisata buatan yang 

dilatarbelakangi kurangnya fenomena alam yang berpotensi untuk dijadikan 

kegiatan wisata alam dan banyaknya alih fungsi lahan dari sawah, tegalan, kebun 

dan lainnya menjadi lahan terbangun sebagaimana banyak terjadi di daerah 

perkotaan, sehingga tidak banyak obyek wisata di Kota Sukabumi. Terdapat 12 

obyek wisata di Kota Sukabumi yang terbagi menjadi wisata alam yang terdiri dari 

Pemandian Air Panas “Tirta Daya Budi” dan Pasar Cikundul kemudian Pemandian 

Air Panas 3D Cikundul, dan Villa Cantik Sukabumi, lalu wisata buatan yang terdiri 

dari Alun – alun Kota Sukabumi, Museum Pegadaian, Ki Pahare Museum, Love 

Padlock Of Sukabumi, Wisata Sejarah Seni Budaya Islami (Museum Prabu 

Siliwangi), Kolam Renang Pasim Prana, Kolam Renang Sport Garden, dan Wisata 

Kuliner Selamat Sukabumi.  

Kegiatan pariwisata yang termasuk ke dalam kategori wisata alam di Kota 

Sukabumi seperti villa cantik dan pemandian air panas “Tirta Daya Budi” dan Pasar 

Cikundul, sudah banyak dilakukan pembangunan atau campur tangan manusia. Hal 

tersebut, dikarenakan untuk menambah daya tarik obyek tersebut dengan adanya 

wahana yang lebih menarik wisatawan dan menambah kegiatan dalam melakukan 

wisata. Penambahan fasilitas tersebut berjalan dinamis dan cenderung mengikuti 

trend di masyarakat, misalnya spot bersua foto yang banyak diminati masyarakat 

kemudian kegiatan yang dapat menhilangkan kejenuhan dan menghibur anak – 

anak seperti adanya mini outbond. Menurut salah satu pegawai dalam wawancara 

obyek wisata villa cantik pihak manajemen atau pengelola obyek wisata terus 

melakukan perbaikan fasilitas guna menambah daya tarik dan gencar melakukan 

promosi untuk mengenalkan wahana – wahana baru yang ada di obyek wisata 

tersebut.  
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Gambar 5 Alun - Alun Kota Sukabumi 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Kegiatan pariwisata di daerah perkotaan sangat terbatas jika berhubungan 

dengan kegiatan wisata alam yang mengandalkan fenomena alam, yang 

kenampakan alamnya dapat dinikmati seperti wisata air terjun, danau, perbukitan, 

dan lainnya. Banyaknya wisata buatan di daerah perkotaan dapat dinikmati 

masyarakat tanpa harus melakukan persiapan yang berlebihan, seperti berkemah, 

mendaki gunung, atau berlibur menikmati keindahan pantai. Alun – alun Kota 

Sukabumi sering dijadikan kegiatan wisata untuk menghilangkan kepenatan di hari 

libur untuk sekedar berjalan pagi, jogging¸ Adapun yang dengan sengaja 

mendatangi alun – alun untuk bercengkrama di tempat duduk yang di sediakan 

disana. Disekitar alun – alun kota terdapat masjid agung yang selalu ramai dijadikan 

tempat ibadah penduduk lokal maupun orang-orang yang sedang melakukan 

perjalanan luar kota yang kemudian beribadah di masjid tersebut, kemudian adanya 

greja, dibagian utara terdapat Gedung olahraga (GOR) dan lapangan terbuka untuk 

jogging track atau kegiatan lainnya, public gym, skate park, Gedung serbaguna, 

taman untuk bersantai dengan fasilitas taman bermain anak – anak, spot untuk 

membaca buku yang disediakan pemerintah daerah, dan bazaar yang dilaksanakan 

secara periodik.  

Fasilitas yang ada disana dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis dan 

dapat di datangi 24 jam, untuk fasilitas lain seperti toilet umum dan parkir 

dikenakan biaya mulai dari Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 5.000,-. Posisi alun – 

alun yang sangat strategis mempermudah wisatawan lokal maupun non-lokal dalam 

melakukan perjalanan wisata, karena pada bagian utara terdapat fasilitas Kesehatan 
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seperti apotik dan klinik, kemudian di sekitar barat dan timur terdapat restaurant 

atau café kekinian bahkan toko serba ada, bagian selatan terdapat pasar dan bank. 

Aksesibilitas menuju alun – alun juga banyak dilewati angkutan kota (angkot) 

trayek Bhayangkara-Jl. RE Martadinata (1) Nomor angkot 14 dan Bhayangkara 

- Jl.RE Martadinata (2) Nomor angkot 15sehingga memudahkan kegiatan 

pariwisata, biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan jasa angkutan kota sebesar 

Rp. 3.000,- per orang.  

 

Gambar 6 Kolam Renang Pasim Prana. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Obyek Kolam Renang Pasim Prana yang beralamat di Jl. Perana No.9A, 

Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, tempat tersebut juga termasuk ke dalam 

tempat yang strategis karena dilewata banyak angkutan kota dan memiliki 

aksesibilitas yang mudah dijangkau tidak jauh dari pusat kota. Untuk menuju lokasi 

tersebut pengunjung dapat menggunakan jasa angkutan kota dengan trayek 

Bhayangkara - Jl. RE Martadinata (1) dengan nomor angkot 14 dan Bhayangkara - 

Jl. RE Martadinata (2) dengan nomor angkot 15, Adapun angkot yang 

menghubungkan daerah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi yang melewati 

obyek tersebut adalah angkot dengan trayek Selabintana - Jl. RE Martadinata 

dengan nomor angkot 10. Memiliki fasilitas Mushola, Kamar Mandi, Ruang Ganti, 

Permainan anak, Kantin, Tempat penyimpanan Barang, Parkir dengan harga tiket 

masuk yang dibedakan pada hari senin-ju’at dan hari sabtu-minggu atau hari libur, 

Hari Biasa (Senin-Jumat) di patok dengan harga masuk untuk tamu Dewasa sebesar 

Rp.20.000,- Anak Rp.15.000,- dan Hari Libur Dewasa Rp.25.000 Anak Rp.20.000,-

.  
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Jam operasioanl pada hari libur dan hari biasa sama yaitu pukul 07.30 - 15.00 

WIB. Kegiatan kunjungan di obyek tersebut biasanya dilakukan oleh keluarga, anak 

sekolah dan anak – anak muda, yang ingin melakukan olahraga berenang sekalian 

berwisata dengan menikmati wahana water slide dan mini water park. Disekitar 

kolam renang passim prana terdapat restaurant atau tempat makan yang berjarak 50 

meter dan kantin di dalamnya. Fasilitas penunjang lainnya untuk kegiatan wisata 

yaitu obyek dekat dengan ATM, mini toserba (indomeret), rumah sakit syamsudin 

SH.  

 
Gambar 7 Kolam Renang Sport Garden. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Obyek Kolam Renang Sport Garden berlokasi cukup jauh dari pusat kota 

beralamat di Jl. Pelabuhan II, Cipanengah, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi. 

Meskipun memiliki jarak yang cukup jauh dengan pusat kota namun tetap dapat 

diakses menggunakan angkutan kota. Obyek wisata tersebut tidak harus melakukan 

reservasi terlebih dahulu, sehingga pengunjung dapat langsung menikmati dan 

melakukan kegiatan olahraga sambil berwisata. Fasilitas yang ada di dalamnya 

yaitu Perahu, Peninjaman alat bantu renang, mushola, kantin, kamar mandi, kursi 

santai dan meja penyimpanan barang pengunjung, Kamar mandi, Parkir. Kegiatan 

ini banyak diminati masyarakat setempat sebagai sarana hiburan keluarga untuk 

memanfaatkan waktu libur di tengah kegiatan bekerja, ataupun dinikmati oleh 

remaja untuk berkumpul bersama teman – temannya untuk menghilangkan 

kepenatan seusai kegiatan sekolah. Untuk menikmati fasilitas kolam renang sport 

garden pengunjung harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.000,- baik 

pengunjung dewasa dan anak – anak, kemudian jam operasional nya buka pukul 

08.00 sampai dengan pukul 16.30 WIB. Hasil observasi lapangan kondisi kolam 
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renang terlihat bersih karena pengelola melakukan pembersihan wahana setiap hari 

hingga fasilitas yang ada di dalamnya pun terjaga kebersihannya.  

 
Gambar 8 SantaSea Theme Water Park. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

SantaSea Theme Water Park dibangun pada tahun 2015 dan selesai pembangunan 

pada tahun 2016 yang kemudian dibuka untuk umum dan siap digunakan pada bulan juli 

2016, SantaSea dikelola oleh PT. Santasea Pesona Wisata yang merupakan pihak swasta. 

Santasea merupakan water park terbesar yang ada di Kota Sukabumi terletak dekat dengan 

terminal Kota Sukabumi, yang beralamat di Jl. Lio, Santa, Gedong Panjang, Citamiang, 

Kota Sukabumi, Jawa Barat 43144. Pengunjung yang akan melakukan perjalanan wisata 

menuju SantaSea dapat menggunakan angkutan kota Terminal Bungbulang - Jl. Stasiun 

Timur (02), Terminal Lembursitu - Jl. Pasundan (03A), dan Terminal Tipe A - Balandong-

Pabuaran-Koleberes (03B), atau dapat menggunakan kendaraan online untuk lebih mudah 

dan tidak ada kesalahan dalam mengunjungi lokasi.  

Fasilitas yang ada di dalam Water Park tersebut yaitu foodcourt, Wahana mandi 

busa, kolam arus, berbagai permainan, mushola, gazebo, trampoline, mini zoo, kolam air 

panas, Loker, Kamar Mandi, Panggung Pertunjukan. Biaya yang harus dikeluarkan 

pengunjung sebesar Rp. 40.000,- di hari kerja (senin-jumat) dengan jam operasional mulai 

pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB,  Rp. 60.000,- di hari sabtu dan minggu 

memiliki jam oeprasional lebih awal yaitu pukul 09.00 – 17.00 WIB, kemudian Rp. 

70.000,- di hari libur nasional, kapasitas tempat tersebut dapat menampung sebanyak 5000 

orang. Wisatawan yang akan berkunjung tidak memerlukan reservasi sehingga dapat 

langsung dating dan menikmati suasana water park bernuasa kapal pesiar dengan bajak 

lautnya, namun jika pengunjung ingin melakukan family gathering atau acara lainnya yang 

membutuhkan tempat khusus dengan banyak pengunjung dapat melakukan reservasi 

terlebih dahulu biaya yang dikenakan juga akan berbeda. Informasi yang lebih banyak 

Santasea Theme Water Park menyediakan informasi yang dapat  diakses melalui Facebook: 
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SantaSea Theme Water Park, Instagram dengan nama yang sama dan web 

https://santaseasukabumi.com/index.php 

 

 
Gambar 9 Pemandian Air Panas "Tirta Daya Budi" dan Pasar Cikundul. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Obyek wisata yang termasuk ke dalam kategori wisata alam di Kota Sukabumi yaitu 

pemandian air panas yang dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah yaitu “Pemandian 

Air Panas Titra Daya Budi”, merupakan salah satu wisata yang paling tua. Pemandian air 

panas banyak diminati oleh wisatawan luar kota yang melakukan perjalanan ke Kota 

Sukabumi dengan tujuan untuk menghilangkan penat dalam bekerja ataupun 

menghilangkan rasa lelah setelah melakukan perjalanan, karena jam operasional yang 

cukup lama sehingga banyak diminati pengunjung yaitu buka jam 08.00 - 22.00 WIB. 

Selain kolam air panas pemandian ini juga memiliki kolam air dingin yang biasanya 

digunakan untuk kegiatan olahraga, kemudian adanya Pasar Cikundul yang diadakan setiap 

hari sabtu – minggu maupun hari libur isi pasar tersebut menjual beragam makanan 

tradisional dan lainnya.  

Letak wisata ini cukup jauh dari pusat kota dan biasanya pengunjung menggunakan 

kendaraan pribadi untuk menuju lokasi, harga tiket masuk untuk menikmati mandi air 

panas sebesar Rp.8.000,- untuk pengunjung dewasa dan Anak Rp.6.000.- harga tersebut 

cukup terjangkau oleh wisatawan lokal. fasilitas yang ada di dalam obyek tersebut berupa 

Kolam Air Panas, Kolam air dingin, kamar rendam, cottage, mushola, kantin, pasar minggu 

dalam pasar cikundul, dan kamar mandi, wisata ini juga termasuk kedalam wisata 

Kesehatan karena berendam dalam air panas alami yang mengandung belerang dapat 

merelaksasi tubuh dan menghilangkan gatal di kulit. 
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Gambar 10 Pemandian Air Panas "3D" Cikundul. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Pemandian Air Panas “3D” hampir sama dengan pemandian air panas tirta daya budi, 

namun pada bagian pengelolaan memiliki perbedaan yaitu obyek ini dikelola oleh pihak 

swasta. Perbedaan kepemilikan juga mempengaruhi harga tiket masuk, jam operasional, 

fasilitas, dan tingkat pelayanan maupun perawatan obyek wisata tersebut. Alamat 

pemandian air panas 3D yaitu Jl. Proklamasi, Cikundul, Lembursitu, Kota Sukabumi, 

lokasi nya berdekatan dengan pemandian air panas tirta daya budi. Harga yang harus 

dikeluarkan oleh pengunjung yaitu sebesar Harga Tiket Masuk Dewasa Rp.15.000 dan 

Anak Rp.10.000 , kemudian terdapat fasilitas Kamar Rendam Rp.50.000/1 jam yang 

membedakan antar tempat pemandian air panas tersebut. Fasilitas lainnya yang didapatkan 

yaitu Mushola, Kantin, dan Kamar Mandi sekitar obyek juga tidak terdapat fasilitas ATM 

sehingga pengunjung diharuskan membawa dan mempersiapkan uang tunai sebelum 

berwisata. Angkutan kota yang dapat digunakan pengunjung untuk menuju lokasi yaitu 

angkot yang memiliki trayek Cikundul-Jl. Tipar Gede (Ramayana) via Jl. Baros, untuk 

lebih mudah disarankan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan online 

karena lokasi yang cukup jauh dari pusat kota.  

 



58 
 

 

 
Gambar 11 Wisata Kuliner Selamat Sukabumi. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Wisata kuliner sedang menjadi tren dan banyak diminati oleh masyarakat 

Kota Sukabumi yang cenderung konsumtif, tempat ini biasanya dijadikan tempat 

berkumpul mulai dari anak – anak muda, ibu – ibu, hingga acara keluarga. Wisata 

kuliner ini menyediakan tempat yang cukup luas dan berkapasitas banyak sehingga 

banyak masyarakat yang meluangkan waktu senggangnya untuk menikmati 

berbagai jenis makanan, makanan yang disediakan mulai dari makanan tradisional 

sunda seperti timbel, liwetan, ayam bakar, kueh basah, hingga makanan dan 

minuman kekinian ada disana. Harga makanan dan minuman yang ada disana juga 

variatif mulai dari Rp. 5.000,- sampai dengan Rp.50.000,- per porsinya, menurut 

linda (2020) yang merupakan salah satu pegawai wisata kuliner tersebut makanan 

yang paling diminati yaitu tutut surudut. Pengelola dan pengembangan obyek ini 

dilakukan oleh pihak swasta, fasilitas yang ada di dalamnya terdapat mushola, 

toilet, parkiran yang luas, dan dekat dengan toko serba ada.  

Jam operasional wisata kuliner selamat sukabumi mulai pukul 15.00 - 22.00 

WIB, jika pengunjung ingin duduk di tempat VIP maka akan dikenakan biaya 

tambahan per meja. Obyek ini beralamat di Jl. Gudang, Kebonjati, Cikole, Kota 

Sukabumi, merupakan tempat yang sangat stretegis dan mudah diakses baik 

menggunakan angkot dengan trayek Bhayangkara - Jl. RE Martadinata (1), 

Bhayangkara - Jl. RE Martadinata (2), Pasar Pelita-Ciaul-Goalpara maupun 

menggunakan kendaraan pribadi. Jika pengunjung merasa kebingungan memilih 

makanan dan minuman yang tersedia setiap booth nya bisa melihat review di google 

ataupun menanyakan kepada petugas cashier disana, pelayanan nya cukup baik 

karena pegawai yang ramah.  
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Gambar 12 Wisata Villa Cantik Sukabumi. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Kawasan Wisata Villa Cantik Sukabumi dibangun diatas lahan 1,5 hektar dan 

masih mengelami pengembangan oleh pengelola, villa ini awalnya miliki pribadi 

dan dibangun fasilitas untuk melakukan kegiatan alam hanya untuk pribadi namun 

kemudian berdasarkan beberapa pertimbangan akhirnya villa ini dijadikan wisata 

untuk umum. Menurut salah satu pagawai yaitu Agus mengatakan “Tadinya pengen 

bikin paru paru kota untuk pribadi. Tapi banyak masyarakat yang mengusulkan 

untuk dijadikan objek wisata, makanya saya konsep untuk wisata edukasi anak 

walaupun tidak hanya untuk anak saja”. Harga tiket masuk yang harus dikeluarkan 

pengunjung sebesar Rp. 15.000,- untuk dewasa dan Rp. 10.000,- untuk anak – anak 

dan sudah mendapatkan air mineral kemasan 600 ml dengan jam operasional mulai 

pukul 08.00 – 18.00 WIB, fasilitas yang ada didalamnya antara lain Mushola, 

Gazebo, Kolam Renang, Outbond, Tubing. Namun, untuk fasilitas lain seperti mini 

outbond, tubing, flying fox akan dikenakan biaya tambahan mulai dari Rp. 25.000.- 

tempat wisata ini biasanya digunakan untuk acara keluarga, sekolah, atau 

perusahaan yang akan mengadakan acara yang menghadirkan banyak orang, 

pengunjung diharuskan melakukan reservasi terlebih dahulu agar pegawai 

melakukan persiapan lokasi.  

Obyek wisata ini tidak dapat diakses oleh angkutan kota karena lokasi yang 

sulit dijangkau, namun kendaraan pribadi seperti mobil dan motor bahkan mobil 

travel masih dapat mengakses lokasi tersebut yang di dalamnya terdapat tempat 

parkir yang cukup luas. Pengunjung diharapkan membawa makanan, minuman dan 
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snack pribadi karena lokasi jauh dari mini market, bahkan tidak ada ATM di lokasi 

sekitar obyek wisata. Villa cantik beralamat di Jl. Sawahbera, Dayeuhluhur, 

Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berada di Kawasan perkampungan 

dengan kondisi alam yang asri, sejuk dan tidak banyak alih fungsi lahan sangat 

cocok untuk masyarakat yang membutuhkan penyegaran dan menikmati waktu 

senggang di Kawasan wisata alam yang tidak harus melakukan perjalanan menuju 

luar kota.  

 

 
Gambar 13 Love Padlock Of Sukabumi. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Love PadLock Of Sukabumi merupakan obyek wisata baru yang terletak di 

jalur lingkar selatan salah satu jalan nasional dan terletak di kawasan Gedung 

Widarya Kencana (GWK), memiliki alamat detil di Jl. Tangkil – Agrabintana, 

Sukakarya, Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Wisata tersebut memiliki 

konsep semi outdoor dan outdoor untuk sementara wisata tersbut tidak dikenakan 

biaya masuk, namun untuk fasilitas seperti Gedung serba guna, mini outbond dan 

fasilitas lainnya dikenakan biaya tersendiri. Lokasi wisata tersebut banyak di 

manfaatkan oleh para remaja berlibur yang hanya sekedar berkumpul dengan teman 

– teman menikmati suasana alam disana atau bersua foto dan menggantungkan 

gembok – gembok cinta ala korea, Adapun beberapa kegiatan anak – anak seperti 

wall climbing, untuk menuju lokasi tersebut harus menggunakan kendaraan pribadi 

atau kendaraan online karena tidak ada rute angkot yang melewati obyek wisata 

tersebut.  
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Gambar 14 Wisata Sejarah Seni Budaya Islami atau Museum Prabu Siliwangi. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Pondok Pesantren tidak hanya dijadikan tempat untuk menimba ilmu secara formal, 

namun ilmu secara informal juga dapat dipelajari mulai dari mengenal sejarah islam hingga 

kesenian. Wisata sejarah seni budaya islami ini berada di Kawasan pondok pesantren 

Dzikir Al – Fath, Karang Tengah, Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, untuk 

melakukan perjalanan menuju wisata islami tersebut memerlukan kendaraan pribadi karena 

lokasi cukup sulit untuk dijangkau dan tidak dilewati oleh kendaraan umum. Secara 

kepemilikan museum prabu siliwangi (sunan gunung jati) tersebut merupakan milik pribadi 

yang merupakan keturunan ke – 17 berdasarkan silsilahnya dan masuk kedalam 

historiografi tradisini, isi museum tersebut banyak menceritakan dan meninggalkan benda 

penginggalan kerajaan padjajaran yang merupakan warisan keluarga.  

Sejarah terbentuknya obyek wisata islami secara singkat dipaparkan dalam web yaitu 

“Museum Prabu Siliwangi diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heryawan 

pada tanggal 04 Mei 2011 bersamaan dengan peresmian Kawasan Qoryah Thoyyibah 

Mubarokah Wisata Pendidikan Islam Pesantren Modern Dzikir Al-Fath Sukabumi. 

Kemudian pada tanggal 20 Januari 2015 resmi menjadi anggota Asosiasi Museum 

Indonesia ke 175 dan selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2019 diresmikannya Yayasan 

Museum Prabu Siliwangi (YAMUSPRASI) oleh Gubernur Jawa Barat Bapak H. M. 

Ridwan Kamil ST.M.U.D. Selanjutnya, Tokoh Arkeologi dari UNPAD Bapak Dr. Tony 

Djubiantoro., D.E.A dalam seminar Arkeologi tanggal 16 November 2016 di Sukabumi. 

Setelah melakukan peninjauan dan kajian singkat serta seminar Arkeologi di Museum 

Prabu Siliwangi yang kemudian menyampaikan pendapat Ilmiahnya bahwa sebanyak 60% 

benda-benda di Museum Prabu Siliwangi memiliki nilai sejarah dan termasuk Benda Cagar 

Budaya.  

Fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola berupa Pertunjukkan seni budaya 

ngagotong lisung, maen bola lengeun seneu, Padepokan silat, Aula Syekh Kuro, Kamar 
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Mandi, Pondok Pesantren, Parkir, Masjid, untuk menikmati dan berwisata satu hari 

wisatawan hanya dapat mengunjungi museum tanpa dipungut biaya untuk sementara. Jam 

operasional museum dibuka mulai pukul 09.00 – 20.00 WIB, jika wisatawan ingin 

menikmati semua pertunjukan dan fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut harus 

melakukan reservasi terlebih dahulu minimal 1 minggu sebelumnya. Paket wisata yang 

ditawarkan tidak hanya di komplek pondok pesantren namun pengelola menyediakan paket 

wisata ke Kawasan obyek wisata situ gunung, untuk biaya masuknya mulai dari Rp. 

100.000,- dan untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui web 

https://museumprabusiliwangi.org/profil-museum/. 

 

Gambar 15 Museum Pegadaian. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Museum Pegadaian merupakan satu – satunya museum yang 

memperkenalkan benda yang berhubungan dengan pegadaian dan katanya museum 

pegadaian pertama di Indonesia, museum ini terletak di Jl. Tipar, Citamiang, Kota 

Sukabumi, Jawa Barat atau masyarakat lokal sering menyebutkan jalan Pelabuhan 

II. Museum ini terletak berdampingan dengan kantor pegadaian Kota Sukabumi, 

museum ini masih mengalami banyak perombakan demi memperbaiki dan 

mencipkatan kesan berarti asal – mulanya pegadaian dan peralatan apa saja yang 

digunakan dari zaman ke zaman. Koleksi museum yang diresmikan 1 April 2010 

oleh Chandra Purnama sebagai Direktur Utama Pegadaian ini sangat beragam. 

Salah satunya brankas yang digunakan oleh Belanda saat pegadaian pertama kali 

didirikan tahun 1901. Selain itu terdapat peralatan lain yang usianya sudah sangat 

tua. Seperti lemari, tempat penyimpanan kain, mesin tik, timbangan, sempoa hingga 

sepeda ontel. Hampir semua barang-barang di museum ini berusia setengah abad. 

Koleksi di museum ini juga berasal dari kantor pegadaian di seluruh Indonesia. 



63 
 

 

“Barang-barang di sini berasal dari seluruh Indonesia, terutama Jawa Barat dan 

Jawa Tengah,“ ujar Deddy Sudrajat selaku Kepala Pegadaian Sukabumi. 

Tujuan museum ini didirikan pada awalnya untuk memperkenalkan sejarah 

pegadaian kepada para karyawan. Namun, tidak lama setelah itu museum ini dibuka 

untuk umum agar masyarakat juga tahu bagaimana sejarah dan sistem kerja 

pegadaian. Jam operasional museum ini mulai dari pukul 10.00 – 16.00 WIB, 

dengan tiket masuk yang tidak berbayar. Museum ini cukup diminati oleh 

masyarakat lokal untuk melihat benda – benda bersejarah dan bersua foto di setiap 

sudutnya, untuk melakukan akses ke museum ini dapat menggunakan kendaraan 

pribadi mapun angkot dengan trayek Perum Nanggeleng-Pasar Pelita (angkot 

nomor 27).  

 

 
Gambar 16 Museum Ki Pahare. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 
Museum Ki Pahare ini diresmikan pada tanggal 25 Maret 2017, dan merupakan 

museum satu – satu nya di Jawa Barat yang berbasis komunitas. Komunitas tersebut 

awalnya senang terhadap budaya, kemudian menemukan barang – barang yang layak di 

museumkan sehingga terbangunlah museum ki pahare. Pengelola museum ini jelas dikelola 

oleh komunitas tersebut (swasta) dan untuk biaya masuk ke dalam museum itu gratis, jam 

operasional museum hanya untuk hari senin sampai dengan sabtu dibuka mulai jam 08.00 

– 14.00 WIB dan untuk hari minggu museum ini digunakan untuk Latihan seni tari dan 

music tradisional sunda.  

Koleksi yang ada disana dibagi menjadi tiga periode sejarah, mulai dari pra-sejarah, 

klasik dan kolonial. Di zaman pra-sejarah terdapat perkakas batu yang ditemukan disekitar 

Kota dan Kabupaten Sukabumi, kemudian di zaman klasik terdapat arca, dan di zaman 

kolonial ada beberapa dokumen yang terkait dengan perjalanan kolonial belanda di Kota 
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Sukabumi. Daya tarik utama museum ini yaitu Etnografi, membahas tentang Sukabumi 

yang memiliki tradisi dan budaya yang dapat dinikmati dan dikenang hingga sekarang, 

misalnya peninggalan alat – alat pertanian, alat dapur, alat mencari ikan dan hampir 90% 

barang – barang bersejarah tersebut di temukan di Sukabumi.  

 
Gambar 17 Wisata Alam Situ Gunung. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Kawasan obyek wisata alam Situ Gunung termasuk ke dalam Kawasan konservasi 

Taman Nasional Gunung Gede, tempat tersebut sangat cocok untuk menghilangkan penat 

dan menjernikan pikiran dikehidupan perkotaan. Situ Gunung  merupakan sebuah nama 

danau yang berada di dataran tinggi di Sukabumi berada pada ketinggian sekitar 850 mdpl 

terletak di kaki gunung Gede Pangrango, berlokasi sekitar kurang lebih 16 km dari pusat 

kota Sukabumi dan sering dijadikan paket wisata yang memulai perjalanan wisata dari Kota 

Sukabumi. Kegiatan yang dapat dilakukan di Kawasan wisata Situ Gunung berupa kegiatan 

outdoor seperti outbond, flying fox, berkemah, mengelilingi danau menggunakan rakit, 

hiking, dan menikmati area hutan pinus, harga tiket masuk mulai dari Rp. 8.000 hingga Rp. 

50.000,- untuk fasilitas berkemah dikenakan biaya Rp. 12.500,- per orang setiap malamnya 

tanpa ada tambahan fasilitas kemah seperti tenda dan lainnya. Faslitas curug sawer atau air 

terjun tidak memerlukan biaya tambahan, kecuali menaiki rakit untuk mengelilingi danau 

dikenakan baiay Rp. 10.000.- per orang.  

Obyek baru yang temasuk dalam Kawasan wisata alam Situ Gunung yaitu 

Situgunung Suspension Bridge, jembata gantung ini sangat banyak diminati oleh 

wisatawan lokal atapun non – lokal karena menampilkan keindahan alam dari ketinggian 

di damping dengan hawa sejuk sekaligus ekstrime. Menurut yang dituliskan dalam web 

https://situgunungbridge.com/, Jembatan Gantung Situ Gunung merupakan jembatan 

gantung terpanjang, yang berada di tengah hutan, di Asia Tenggara. Membentang 

sepanjang 243 meter, dengan lebar 1,8 meter, dan ketinggian 121 meter di atas permukaan 

tanah. Jembatan ini berlokasi di Taman Wisata Alam Situ Gunung, Sukabumi – Jawa Barat, 
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yang telah menjadi salah satu tempat tujuan wisata selama bertahun-tahun dan merupakan 

bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.  

 

Gambar 18 Situ Gunung Suspension Bridge di Malam Hari. 

(sumber: : https://situgunungbridge.com/) 

Fasilitas yang ditawarkan di dalam Situgunung Suspension bridge yaitu mushola 

yang nyaman, toilet yang bersih dan terawatt, kemudian tempat istirahat atau untuk 

mengadakan acara. Selain jembatan keunikan yang terdapat di dalam berupa ampiteater, 

curug sawer, restoran De’Balcone, dan bumi perkemahan. Informasi jika pengunjung ingin 

melakukan perjalanan terdapat paket wisata yang telah disediakan oleh pengelola obyek 

wisata situ gunung mulai dari one day trip, one day trip with lunch, capacity building, With 

Train and Adventure Trip Plus Bridge, Homestay  & One Day Trip, hingga paket Pre 

Wedding Photo Session semua ada di dalam web wisata situgunung yang dilengkapi dengan 

kontak whatsapp, jika pengunjung melakukan one day trip tanpa lunch akan mendapatkan 

welcome drink dan snack kemudian jika di hari tertentu pengunjung juga dapat menikmati 

pentas teater seniman lokal disana. 

 

Gambar 19 Restoran De'Balcone Memuliki Nuasa Alami. 

(sumber: https://situgunungbridge.com/explore/de-balcone-resto/ ). 
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Gambar 20 Wisata Alam dan Resort Selabintana. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020) 
 

Wisata alam Selabintana sangat terkenal di kalangan masyarakat lokal mapun 

wisatawan luar kota seperti Jakarta, Bogor, Bandung bahkan luar pulau, untuk memasuki 

Kawasan wisata ini wisatawan cukup membayar Rp. 10.000,- dan jam operasionalnya 

mulai dari jam 07.00 – 16.00 WIB. Taman wisata alam salabintana ini menyediakan banyak 

fasilitas yang cukup memenuhi segala kebutuhan saat berwisata atau berlibur bersama 

keluarga. Mulai dari Resort, outbond, taman dan wahana lainnya yang tersedia di sini 

tarifnya bervariasi tergantung pada fasilitas yang diberikan. Hotel yang dibangun di Taman 

Selabintana yakni Selabintana Resort menjadi ikon dari Selabintana hingga kini, Tempat-

tempat kuliner juga banyak berjejeran dengan menu yang beragam. Area parkir pun sangat 

luas serta dijamin keamanannya, tersedianya Sarana ibadah seperti mushola. Selain itu, 

toilet di kawasan ini juga memadai, untuk arena permainan bagi anak-anak, Taman 

Selabintana menyediakan kolam renang, flying fox, play ground, hingga camping ground,  

Di sini juga ada tempat jualan tanaman hias dan kerajinan tangan pernak-pernik hasil dari 

alam yang unik. Hamparan rumput hijau sejauh mata memandang menjadi daya tarik 

tersendiri bagi wisatawan. Oleh sebab itu, taman ini tidak pernah sepi pengunjung meski 

bukan hari libur. 
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Gambar 21 Ryzzy Azzahra Water Park. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Obyek wisata water park sangat tidak asing bagi masyarakat Indonesia, karena setiap 

daerahnya rata – rata memiliki wisata air yang sangat menarik bagi anak – anak, Ryzzy 

Azzahra merupakan water park yang ada di daerah Kabupaten Sukabumi yang beralamat 

di Jl. Salabintana KM. 7, Sundajaya Girang, Kec. Sukabumi, Kab. Sukabumi, Jawa Barat. 

43151. Wisata ini beroperasi mulai jam 09.00 – 16.00 WIB pada hari senin sampai dengan 

kamis, hari jumat buka mulai dari jam 13.00 – 17.00 WIB, kemudian sabtu – minggu dan 

hari libur nasional buka pukul 08.00 – 17.00 WIB. Harga tiket masuk water park ini mulai 

dari Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- dengan fasilitas di dalamnya terdapat 

Gazebo, Loker penyimpanan barang, Parkir, Toilet, Kamar mandi, Ruang ganti baju, 

Kantin, Sewa Alat Renang, Wahana water Park, Kolam Ombak, dan Mushola. Pengalaman 

berwisata air akan sangat mengesankan terutama untuk anak – anak maupun remaja, wisata 

ini bermanfaat untuk menghilangkan rasa jenuh dan menjadi hiburan tanpa harus 

melakukan perjalanan keluar Sukabumi.  
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Gambar 22 Wisata Alam Pondok Halimun. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

PH merupakan sebutan masyarakat lokal untuk wisata alam pondok halimun 

Sukabumi, lokasi wisata pondok halimun ini masuk ke dalam Kawasan perkebunan 

teh yang dikelola oleh pemerintah namun setelah masuk ke area wisata dikelola 

oleh PTPN, TNGGP dan Sebagian pihak swasta yang mengelola camping ground. 

Wisata pondok halimun buka 24 jam dengan biaya masuk yang beragam mulai dari 

Rp. 3.000,- sd/ Rp. 135.000,- (untuk bus), fasilitas yang di dapatkan yaitu lahan 

parkir, toilet, dan mushola. Di area sekita terdapat warung – warung yang berjualan 

makanan khas pegunungan seperti jagung bakar, mie hangat, teh jahe, air mineral, 

ubi bakar dan lainnya, jika pengunjung melakukan perjalanan menuju wisata 

pondok halimun diharuskan membawa uang tunai dan kendaraan pribadi karena 

lokasi yang cukup jauh dan terjal. Sepanjang perjalanan menuju Kawasan pondok 

halimun pengunjung akan melihat keindahan alam berupa hamparan kebun teh, 

pepohonan rimbun, suara binatang liar, dan udara yang sangat segar cocok untuk 

menghilangkan penat hiruk pikuk perkotaan.  

Aktifitas yang dapat dilakukan di pondok halimun diantaranya berkemah, 

bentuk perkemahan pun banyak ada yang menyediakan semua fasilitas berkemah 

seperti yang di Kelola oleh camping ground elang jawa. Adapun, pengunjung yang 

mengadakan kemah mandiri dengan membayar uang administrasi sebesar Rp. 

15.000,- per orang untuk satu malam, kemudian Kawasan tersebut dijadikan jalur 

pendakian menuju Gunung Gede. Kegiatan lainnya yaitu tubbing, rafting, outbond, 

tracking, hiking, piknik dan yang paling banyak dilakukan oleh pengunjung yaitu 

mandi di sungai yang airnya jernih dan dingin memberikan sensasi berbeda dengan 

berwisata di perkotaan pada umumnya. Curug sawer juga menjadi daya tarik 
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wisatawan untuk melakukan wisata ke pondok halimun, dengan seiring nya 

perkembangan zaman wisata pondok halimun melakukan beberapa pembangunan 

yang masih terus berkembang dan berinovasi salah satunya adanya tempat family 

or groups gathering yang harus mengeluarkan biaya yang berbeda dari biaya tiket 

masuk.  

 

 
Gambar 23 Wisata Bukit Baros dan Pabrik Keju. 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Berwisata sambil menambah ilmu pengetahuan akan sangat menarik dan tidak 

membuat jenuh wisatawan, sehingga banyak pengusaha di bidang wisata melakukan 

inovasi – inovasi yang kreatif dan menarik. Pada awalnya bukit baros ini merupakan sebuah 

pabrik keju yang dikelola oleh PT Bukit Baros Cempaka yang berdiri sejak 1983 di desa 

Sasagaran Kebon Pedes kabupaten Sukabumi, perusahaan yang memiliki lahan seluas + 26 

hektar ini adalah bagian dari PT Karya Titan Group. Reservasi one day trip untuk berwisata 

sambil belajar rasanya banyak diminati oleh masyarakat terutama sekolah – sekolah yang 

melakukan field trip yang kemudian dikembangkan dengan adanya wisata bukit baros pada 

tahun 2017 dibuka untuk umum, secara keseluruhan Kawasan wisata tidak memerlukan 

reservasi untuk wisatwan mengunjungi lokasi tersebut namun untuk pabrik keju 

memerlukan reservasi seminggu sebelum kegiatan berjalan dengan minimal rombongan 25 

orang.  

Wisata bukit baros memiliki jam operasional mulai dari jam 08.00 sampai dengan 

jam 16.00 WIB, dengan harga tiket masuk hari senin – jumat Rp. 30.000,- dan sabtu minggu 

Rp. 45.000,- per orang dan mendapatkan welcome drink berupa yougurt produksi pabrik 

keju tersebut. Fasilitas yang disediakan berupa jalur Tracking, Stand Makanan, Proses 

Pembuatan Kopi/Teh, Mushola, Parkir, Kebun Binatang Mini, Hutan Pinus, Kolam Renang 

Anak, Mini Outbond, dan Tempat Belanja Oleh – oleh. Kegiatan ODT pengunjung harus 

mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- namun 
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pengunjung tidak akan menyesal karena mendapatkan banyak keuntungan, mulai dari 

penjelasan pembuatan keju, melihat pembuatan keju, mencoba berbagai makanan dan 

minuman yang di olah oleh pengelola, menikmati hidangan makan siang khas Sunda, 

setelah memanjakan lidah, para pengunjung juga di uji kekompakan dalam permainan-

permainan menarik seperti bakiak tandem, tarik tambang, stik transfer dan masih banyak 

yang lainnya. Informasi lebih lengkap dan reservasi pengunjung dapat mengaskes web 

http://bukitbaros.co.id/our-factory/ , bahkan kontak personal penngelola berupa whatsapp 

dengan mendatangi lokasi atau hubungi nomer telepon (021) 858 0515. 

 

 
Gambar 24 Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC). 

(Sumber: Survey dan Observasi lapangan, 2020). 
 

Semula Kawasan Agro Cikundul tidak di buka untuk kunjungan masyarakat umum 

karena Kawasan tersebut dikembangkan untuk pengelolaan pertanian, peternakan, dan 

segala budidaya tanaman – hewan. Namun dengan demikian, sekitar tahun 2015 mulai 

dibuka untuk umum sebelumnya merupakan sebuah agribisnis yang mengembangkan 

tanaman holtikultura. Tujuan utama untuk fokus mengedukasi tentang pertanian untuk 

masyarakat umum dan pelajar mulai dari tingkat paud hingga kuliah, jam operasional 

pengelolaan tanaman, hidroponik, budidaya jamur dan sebagainya dimulai pukul 07.30 

sampai dengan 16.00 WIB dan pelayanan umum mulai dari 07.30 – 14.00 WIB. Pemilihan 

jam operasioal dilakukan secara fleksibel bergantung pada acara atau kegiatan yang 

dilaksanakan di lokasi KAC, karena kunjungan umum biasanya dilakukan dengan 

membuat reservasi yang kemudian berisi penjadwalan kegiatan (rundown) jika pengunjung 

perorangan hanya dapat melakukan observasi tanpa adanya kegiatan khusus. Harga tiket 

masuk mulai dari Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-, biaya yang dikeluarkan untuk 

rombongan digunakan untuk membiayai kegiatan dan penggunaan barang habis pakai 

dalam praktik pertanian, Adapun tambahan makan siang, snack time, dan bingkisan bawa 

pulang dari pengelola KAC sehingga biaya khusus tersebut dapat disesuaikan dengan 
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budget pengunjung.  

Pengelola KAC yaitu Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota 

Sukabumi, kemudian fasilitas utama yaitu edukasi pertanian secara umum materi, 

observasi lingkungan pertanian (hotikulura, peternakan, perikanan) yang disertai oleh 

guide. Fasilitas lainnya berupa mushola, gazebo, instalasi percontohan model pertanian, 

peternakan (sapi, domba, kambing, unggas) dan kawasan budidaya jamur. Obyek unggulan 

antara lain kebun sayuran dan buah organik, instalasi hidroponik, instalasi aquaponik, 

budidaya tanaman hias, laboratorium kultur jaringan, kolam budidaya ikan, instalasi 

pengolahan pupuk, dan budidaya aneka ternak. 

 

4.2 WebGis Obyek Wisata di Kota Sukabumi 

Pembuatan webgis statis dengan menggunakan StoryMap dari ArcGis Online 

yang merupakan sebuah bentuk penyajian peta yang mengombinasikan teks narasi, 

gambar, dan berbagai konten multimedia yang mendukung fitur geografi yang 

ditampilkan (ESRI, 2016). Proses pembuatan nya terdiri dari beberapa bagian untuk 

mengkombinasikan seluruh peta yang akan dimuat dalam satu alamat web, dalam 

pembuatannya ini terdapat beberapa pilihan tampilan yang disediakan oleh 

StoryMaps. Tampilan yang digunakan untuk menyajikan data utama atau data dasar 

yaitu shortlist, tampilan ini dipilih karena memiliki tampilan yang mudah untuk 

dimengerti untuk pembuat maupun pengguna webgis tersebut. Memiliki tampilan 

yang tidak rumit dan cukup sederhana dalam menampilkan data, kemudian pembuat 

dapat memasukkan data media seperti foto, memberikan deskripsi tentang obyek 

yang dimuat, mengkonfigurasikan dengan web lain (youtube dan google maps), 

menempatkan titik obyek bersadarkan alamat atau koordinat, dan mengelompokkan 

obyek menjadi suatu klasifikasi tertentu. Tampilan secara umum berbentuk list 

obyek pada sisi kiri dan pada sisi kanan menampilkan titik – titik obyek secara 

keseluruhan. 
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Gambar 25 Tampilan Shortlist untuk Peta Persebaran Cafe dan Restoran. 

(sumber: https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=d1c317a4fcde40f9ace88ae30ebc0a6b). 

Peta yang ditampilkan dalam webgis yaitu Peta Obyek Wisata di Kota Sukabumi, 

Peta Restoran dan Café di Kota Sukabumi, dan Peta Hotel dan Penginapan di Kota 

Sukabumi, ketiga peta tersebut menggunakan tampilan shortlist. Setiap peta menampilkan 

data obyek yang berbeda dengan deskripsi yang berbeda. Pada Peta Obyek Wisata di Kota 

Sukabumi memuat informasi: Nama Wisata, Foto, Alamat, HTM (Harga tiket masuk), jam 

operasional, fasilitas dalam obyek wisata, beberapa obyek wisata memiliki video yang 

meliput keadaan di dalam obyek wisata tersebut yang akan langsung terhubung dengan 

aplikasi youtube, dan fitur “Klik disini untuk petunjuk arah” yang akan terhubung langsung 

dengan google maps.  Namun, demikian informasi Peta Restoran dan Peta Penginapan di 

Kota Sukabumi memiliki deskripsi berbeda dan tidak terlalu ditonjolkan karena hanya 

sebagai pelengkap dari bagian fasilitas penunjang kegiatan perjalanan wisata, sehingga 

dalam peta tersebut deskripsi informasi tidak cukup detail namun bagi pengunjung akan 

memberikan gambaran dan informasi umum untuk menentukan tujuan mereka. Informasi 

– informasi yang dicantumkan dalam deskripsi secara singkat diharapkan dalam membantu 

pengguna webgis dalam gambaran untuk memilih obyek wisata, kemudian tersambungnya 

webgis dengan beberapa aplikasi akan memudahkan pengguna untuk melihat obyek wisata 

melalui video dan memudahkan pencarian arah tanpa harus membuka aplikasi lain.  

        

Gambar 26 Contoh Deskripsi dalam Peta Wisata. 
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(Sumber : 
https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=50c8743e408e479c94319792d586dc) 

 
Peta – peta yang telah terbentuk satu per satu bagian kemudian digabungkan 

dengan menggunakan tampilan cascade, proses penggabungan peta menjadi satu tampilan 

tidak cukup rumit hanya menggunakan link publikasi pada setiap peta. Penggabungan 

ditujukan untuk mempermudah pengguna melihat ketiga jenis peta tersebut dalam satu 

alamat web, alamat web yang dihasilkan yaitu 

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=72b3055445354dc398d5

979dfd849c5b yang kemudian dipersingkat untuk mempermudah pencarian atau 

menyederhanakan alamat web menggunakan aplikasi bitly.com dan menjadikan 

alamat akhir web https://bit.ly/WisataKotaSukabumi . Tampilan awal web hanya berisi 

judul dan gambar latar yang sederhana tanpa mendeskripsikan wilayah Kota 

Sukabumi, hal tersebut dikarenakan untuk membaca deskripsi pengguna akan 

mengabaikan informasi tersebut dan terbilang tidak menarik jika ditampilkan dalam 

web sehingga pembuat memilih tampilan yang menampilkan langsung informasi 

yang dibutuhkan pengguna.  

Halaman atau tampilan awal dalam web ini memiliki judul “Explore 

Sukabumi City Using the Tourism Map” yang memiliki arti jelajahi Kota 

Sukabumi menggunakan Peta Wisata. Sehingga pengguna akan menjelajahi setiap 

bagian wisata dalam peta tersebut yang kemudian menentukan tujuan wisatanya, 

pemilihan judul yang menarik akan menambah daya tarik pengguna dalam 

menggunakan web tersebut.  

 
Gambar 27 Tampilan Awal Web Map. 

(Sumber: https://bit.ly/WisataKotaSukabumi) 
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Tampilan web setelah judul akan menampilkan Peta Obyek Wisata di Kota Sukabumi yang 

dapat lansgung di akses, pengguna hanya perlu memilih “jelajahi” pada sudut bagian kanan 

bawah tampilan. Tampilan tersebut akan menampilkan peta secara umum dan dapat 

digunakan semaksimal mungkin tanpa mengurangi fungsi dari tiap fitur nya, fitur 

“Cuplikan Video!” dan “Klik disini untuk petunjuk arah” tetap dapat digunakan. 

Pengaturan tersebut digunakan untuk mempermudah pengguna tanpa harus membuka 

halaman web baru untuk menampilkan peta satu per satu, dan akan mempersingkat waktu 

penggunakan sehingga cukup efisien.   

 
Gambar 28 Tampilan Peta Wisata setelah Judul Utama. 

 (Sumber: https://bit.ly/WisataKotaSukabumi) 
 

Pengguna jika ingin melihat tampilan selanjutnya hanya cukup menggulirkan 

tampilan ke arah bawah, maka akan terlihat tampilan yang selanjutnya. Tampilan kedua 

merupakan Peta Hotel dan Penginapan di Kota Sukabumi dan tampilan akhir merupakan 

tampilan Peta Restoran dan Café di Kota Sukabumi, untuk fungsi fitur lainnya sama dengan 

tampilan awal tidak ada fitur yang tidak dapat digunakan dalam tampilan tersebut. Kedua 

peta tambahan tersebut hanya menampilkan beberapa Penginapan maupun restoran yang 

ada di Kota Sukabumi yang cukup populer dikalangan masyarakat dan data lainnya 

didapatkan dari BAPPEDA hasil survey tahun 2018.  
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Gambar 29 Tampilan Peta Hotel dan Penginapan pada slide ketiga. 

(Sumber: https://bit.ly/WisataKotaSukabumi) 
 

Fitur yang terdapat pada webgis pada bagian kanan atas, merupakan fitur “Home” dan 

“Jelajahi Sekarang” yaitu untuk memudahkan pengguna jika memilih fitur tersebut akan 

langsung merujuk pada halaman yang dimaksudkan jika “home” akan Kembali pada bagian 

utama berupa judul kemudian “Jelajani Sekarang!” langsung merujuk Peta Wisata dan Peta 

lainnya.  

 
Gambar 30 Tampilan halaman akhir Web Map. 

(Sumber: https://bit.ly/WisataKotaSukabumi) 
 

Pengguna dapat mengakses WebGis ini melalui telpon seluler (HP) maupun kompuer 

atau laptop yang terhubung dengan jaringan internet, tampilan web yang diakses 

menggunakan telpon seluler dan laptop atau computer memiliki perbedaan. Tampilan pada 

handphone bagian peta akan diganti menjadi media lain yang menggambarkan Peta Wisata, 
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namun pada bagian bawah foto terdapat teks yang terhubung dengan Peta Wisata dalam 

bentuk web. Hal tersebut dilakukan karena tampilan pada telpon seluler atau tab pengguna 

tidak sebesar layar computer atau laptop, kemudian kuota yang dibutuhkan pengguna tidak 

terlalu besar karena tampilan grafik yang memiliki kualitas tinggi. Tampilan web pada 

ponsel lebih sederhana dalam bentuk tampilan karena semua data yang diunggah akan tetap 

terhubung dengan fungsi fitur yang sama, hanya saja untuk memperkecil pemasalahan 

kesulitan dalam mengakses web digunakan tampilan yang lebih ringkas berupa media foto.  

   

Gambar 31 Tampilan Web pada Ponsel. 

(Sumber: https://bit.ly/WisataKotaSukabumi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


