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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari 

tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau 

mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan 

waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya (Mayers, 2009). 

Perkembangan pariwisata di Indonesia sekarang ini semakin pesat. Perkembangan 

sektor pariwisata menjanjikan dan memberikan manfaat kepada banyak pihak dari 

pemerintah, masyarakat maupun swasta. Hal ini dikarenakan pariwisata 

merupakan sektor yang dianggap menguntungkan untuk dikembangkan sebagai 

salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menjanjikan bagi pemerintah 

maupun masyarakat sekitar objek wisata. Maka dari itu hal tersebut harus 

dilakukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang merupakan wujud 

dari setiap daerah yang perlu dikembangan secara optimal untuk tujuan menarik 

perhatian terhadap masyarakat daerah lainnya untuk mengunjunginya. Setiap 

daerah pastinya mempunyai obyek wisata yang berbeda-beda diantaranya berupa  

pegunungan, kuliner, pantai, candi, museum dan masih banyak lagi.  

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang 

memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan 

wisatawan. Daya tarik wisata juga disebut objek wisata merupakan potensi yang 

menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. 

Sistem Informasi Geografis adalah bentuk sistem informasi yang menyajikan 

informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai antar muka. SIG 

tersusun atas konsep beberapa lapisan (layer) dan relasi. Kemampuan dasar SIG 

yaitu mengintegrasikan berbagai operasi basis data seperti query, menganalisisnya 
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serta menampilkannya dalam bentuk pemetaan berdasarkan letak geografisnya 

(Prahasta, 2009). Fungsi SIG adalah meningkatkan kemampuan menganalisis 

informasi spasial secara terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. 

SIG dapat memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk analisis dan 

penerapan database keruangan. 

  StoryMaps merupakan inovasi peta berbasis online yang memberikan dan 

menceritakan informasi secara lebih detail karena menambahkan narasi cerita ke 

dalam sebuah peta dalam bentuk web maps (ESRI, 2009). Fitur peta ini 

mengkombinasikan peta yang dibuat pada ArcGIS Online dengan teks narasi, foto 

dan video ke dalam peta tersebut sehingga memberikan penjelasan informasi lebih 

detail untuk orang yang menggunakannya. Selain itu StoryMaps memiliki 

beberapa template yang dapat dimanfaatkan penggunanya guna menampilkan 

informasi, template tersebut didukung pula dengan tools-tools tambahan sehingga 

dapat menampilkan tampilan perbandingan layer peta satu dengan peta lainnya 

yang dapat mendukung analisis perubahan penggunaan lahan. Dengan StoryMaps, 

diharapkan hasil pembuatan peta perubahan penggunaan lahan serta hasil analisis 

yang akan ditampilkan lebih informatif. 

  Faktor geografi merupakan faktor yang sangat penting untuk pertimbangan 

pengembangan obyek wisata yang ada di Kecamatan Selo yaitu meliputi faktor 

fisik dan faktor sosial. Faktor fisik tersebut meliputi lokasi, kemiringan lereng, 

iklim, tanah, hidrologi dan geomorfologi, sedangkan faktor sosial meliputi 

penduduk, daya tarik, infrastruktur, fasilitas pelayanan, akomodasi, agen 

pengembang, dan modal. Dari faktor-faktor geografi tersebut ada faktor-faktor 

yang berperan dominan dalam pengembangan obyek wisata yaitu lokasi, 

infrastruktur, kemiringan lereng, faktor iklim, dan keadaan penduduk. Faktor 

tersebut akan membuat daya tarik wisatawan untuk mengunjunginya dan nantinya 

akan menciptakan suatu usaha industri pariwisata.  

  Kecamatan Selo adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Boyolali Jawa Tengah yang memiliki luas 5.608 ha.  Kecamatan Selo cukup 

berpotensi untuk kegiatan pariwisata karena letaknya berada diantara lereng 

Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Terletak di antara dua gunung membuat 
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Kecamatan Selo memiliki iklim udara yang relatif dingin dan sejuk serta 

kemiringan lereng yang berbeda setiap tempat wisata yang ada, kemudian dapat 

memunculkan pengembangan tempat wisata yang beraneka ragam. Kecamatan 

Selo memiliki sebanyak 12 obyek wisata, diantaranya 8 wisata alam, 3 wisata 

buatan dan 1 wisata budaya. Obyek wisata tersebut menyimpan potensi untuk 

dipromosikan sebagai daerah tujuan wisata karena mempunyai daya tarik wisata 

yang bervariasi. Potensi daya tarik tersebut antara lain adalah panorama 

pemandangan alam pegunungan, embung dan beberapa obyek wisata buatan 

lainnya. Segmentasi geografis pasar wisata dapat dipilihkan menurut daerah yang 

akan dituju oleh wisatawan. Pilihan wisatawan akan memiliki perbedaan 

karakteristik geografis. Misalnya : Pasar wisata digolongkan menjadi : wisatawan 

yang berkeinginan untuk berwisata di lokasi yang terdiri dari daerah tropis, 

kawasan pantai, kawasan pegunungan, kawasan pedesaan serta kawasan 

perkotaan. Pengembangan dan pembangunan obyek wisata dan sarana 

pendukungnya harus dilakukan secara konsisten sebagai upaya untuk 

meningkatkan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan faktor penahan 

wisatawan lebih lama tinggal yang nantinya akan berdampak baik pada 

masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut gambar 1.1 peta 

administrasi Kecamatan Selo tahun 2021 sebagai lokasi penelitian obyek wisata 

berikut ini.  
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 Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali 

 

  Obyek wisata yang ada memiliki karakteristik dan fasilitas yang berbeda-

beda sesuai kondisi lokasi obyek wisata. Daya tarik suatu obyek wisata menjadi 

salah satu acuan sehingga desa yang memiliki sumber daya alam atau wisata 

buatan yang masih kurang dan tertinggal dapat ikut berkembang. Obyek wisata 

yang ada di Kecamatan Selo yakni terdapat 12 obyek wisata yang antara lain 

terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 Data Obyek Wisata dan Jenis Wisata yang ada di Kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali 

No Nama Daya Tarik 

Wisata 

 

Dikelola 

 

Jenis Wisata 

 

1. 
Air Terjun Kayang 

 

Masyarakat 

 

Wisata Alam 
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2. 
Gancik Hill Top 

 

Masyarakat 

 

Wisata Alam 

 

3. 
Merapi Theater / 

Home Theater 

 

Pemerintah 

 

Wisata Buatan 

 

4. 
Objek Wisata 

Jembatan Salaran 

Jrakah 

 

Masyarakat 

 

Wisata Alam 

 

5. 
Objek Wisata New 

Selo 

 

Pemerintah 

 

Wisata Alam 

 

6. 
Petilasan 

Kebokaningoro 

 

Masyarakat 

 

Wisata Budaya 

 

7. 
Taman Nasional 

Gunung Merapi 
Pemerintah 

Wisata Alam 

8. 
Taman Nasional 

Gunung Merbabu 
Pemerintah 

Wisata Alam 

9. 
Wisata Merapi Garden 

 

Swasta 

 

Wisata Alam 

 

10. 
Wisata Sayur 

 

Masyarakat 

 

Wisata Buatan 

 

11. 
Wisata Bukit Sanjaya 

 

Swasta 

 

Wisata Alam 
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12. 
Wisata Air Embung 

Manajar 

 

Masyarakat 

 

Wisata Buatan 

 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Boyolali, 2021. 

  

  Pengembangan potensi obyek wisata yang ada di Kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali masih bersifat konvesional, yang artinya pengembangan yang 

dilakukan hanya berfokus pada sumber daya alam yang ada tanpa memanfaatkan 

kreatifitas dalam bermedia sosial. Pengembangan obyek wisata dapat dilakukan 

dengan pendekatan geografi dengan analisis yang digunakan adalah analisis 

spasial karena berkaitan dengan sebaran lokasi atau letak yang merupakan salah 

satu unsur geografi regional yaitu dimana pariwisata dikembangkan, hubungan 

komponen pariwisata, hubungan antar obyek dan antar daerah tujuan wisata 

ditata, dikelola dan daya dukungnya, serta bagaimana dampak pengembangan 

pariwisata melalui pemetaan, promosi dan pemasaran yang kreatif agar sektor 

wisata yang ada di Kecamatan Selo yang masih terdengar asing dan belum dikenal 

masyarakat luas, dapat berkembang dengan pesat dan menjadi destinasi yang 

wajib dikunjungi khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan promosi yang 

telah dilakukan pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya Kecamatan Selo 

melalui promosi media massa seperti pamflet, maupun media sosial. Namun 

dengan metode tersebut belum cukup maksimal untuk memberikan informasi 

kepariwisataan secara meluas kepada wisatawan lokal maupun wisatawan asing. 

Oleh karena itu melalui perancangan dan pembuatan Sistem Informasi Geografis 

(SIG) pariwisata dengan melalui pembuatan peta online yaitu menggunakan ESRI 

Storymaps yang diharapkan dapat menyajikan visualisasi data obyek wisata 

dengan lebih interaktif yang memuat informasi melalui gambar-gambar pada peta 

mengenai obyek wisata yang ada di Kecamatan Selo agar lebih menarik, mudah 

dipahami dan bisa diakses oleh masyarakat luas. 

  Melihat sebaran obyek wisata yang ada di Kecamata Selo sebagai daya 

tarik wisata dengan adanya dukungan untuk pembuatan WebGis pariwisata. Maka 
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dari itu, penelitian ini yang berjudul “Analisis Diseminasi Obyek Wisata 

Berbasis Esri Stoymaps (Studi Kajian Lereng Gunung Merapi dan Gunung 

Merbabu Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)” perlu dilakukan untuk dapat 

turut serta membantu dalam perwujudan perkembangan teknologi yang semakin 

canggih dengan media promosi yang dibuat agar lebih menarik. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka dirumuskan permasalahan 

yang diteliti yaitu :  

1. Bagaimana area sebaran obyek wisata di Kecamatan Selo Kabupaten 

Boyolali ? 

2. Bagaimana membuat Sistem Informasi Geografis berbasis Web sehingga 

informasi mengenai sebaran Obyek Wisata di Kecamatan Selo Kabupaten 

Boyolali agar lebih menarik ? 

3. Bagaimana strategi penyebarluasan informasi sebaran obyek wisata 

berbasis WebGis dengan memanfaatkan StoryMaps ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi sebaran obyek wisata di Kecamatan Selo Kabupaten 

Boyolali. 

2. Memanfaatkan StoryMaps dalam pembuatan peta wisata interaktif berbasis 

WebGis statis yang lebih informatif. 

3. Melakukan strategi penyebarluasan informasi sebaran obyek wisata berbasis 

WebGis Storymaps dengan memanfaatkan peran media sosial yang ada. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai : 

1. Persyaratan untuk menyelesaikan studi sebagai Sarjana Geografi di 

Fakultas Geografi UMS. 

2. Gambaran persebaran lokasi obyek wisata di kawasan pariwisata 

Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali untuk masyarakat setempat maupun 

wisatawan. 

3.  Rekomendasi arahan lokasi obyek wisata berbasis WEB untuk membantu 

mewujudkan tingkat pengembangan Sistem Informasi Geografis yang 

berkelanjutan. 

4.  Rekomendasi pengembangan obyek wisata privat pada pihak non 

pemerintah terkait di wilayah penelitian. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.1 Diseminasi 

Menurut Helly (2010) Diseminasi adalah suatu kegiatan yang 

ditujukan kepada kelompok atau individu agar mereka memperoleh 

informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memenfaatkan 

informasi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Penggunaan WebGis 

sangat erat kaitannya dengan distribusi informasi data, dengan kemajuan 

teknologi maka proses perolehan data melalui internet dapat dilakukan 

secara cepat dan mudah.  

Menurut Nasrullah (2015) media sosial adalah medium di internet 

yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun 

berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain 

membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial, tiga bentuk 

yang merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan (cognition), 

komunikasi (communicate) dan kerjasama (cooperation). Tidak dapat 
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disangkal bahwa pada saat ini sosial media telah menjadi cara baru 

masyarakat dalam berkomunikasi. Hal ini berdampak pada berbagai sisi 

kehidupan masyarakat. Kehadiran media sosial telah membawa dampak 

yang sangat signifikan dalam cara melakukan komunikasi. 

  

1.2 Pariwisata 

Menurut Sinaga (2010:12) menjelaskan pariwisata dapat diartikan 

sebagai suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau 

kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan 

kepuasan dan kesenangan. Ada tiga ciri pokok yang menjadi penekanan 

dalam definisi pariwisata, yaitu:  

1. Adanya unsur travel (perjalanan): pergerakan manusia dari satu tempat ke 

tempat lain.  

2. Adanya unsur “tinggal sementara” di tempat yang bukan merupakan 

tempat tinggal yang biasanya.  

3. Tujuan utama dari pergerakkan manusia tersebut bukan untuk mencari 

penghidupan/pekerjaan ditempat yang dituju. 

Berkaitan dengan pengembangan kepariwisaan, Pemerintah 

Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 

tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan 

penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, 

kemandirian, parisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan. Lebih lanjut pada 

pasal 4 dinyatakan tujuan kepariwisaaan adalah : meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan 

sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan. Dengan prinsip 

penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai 

budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan 

hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara 

manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan 
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lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, 

memberdayakan masyarakat setempat. Cakupan pembangunan kepariwisaan 

meliputi : indusri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan 

kelembagaan kepariwisataan. 

1.3 Jenis-jenis obyek wisata 

Menurut Ismayanti (2010), dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Wisata pantai (Marine tourism). Merupakan kegiatan wisata yang 

ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, 

menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana 

akomodasi, makan dan minum.  

2. Wisata Etnik (Etnik tourism). Merupakan perjalanan untuk mengamati 

perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap 

menarik.  

3. Wisata Cagar Alam (Ecotourism). Merupakan wisata yang banyak 

dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, Kesegaran hawa di 

pegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta 

tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain. 

4. Wisata Buru. Merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang 

memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan 

oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.  

5. Wisata Olahraga. Wisata ini memadukan kegiatan olahraga dengan 

kegiatan wisata. Kegiatan dalam wisata ini dapat berupa kegiatan 

olahraga aktif yang mengharuskan wisatawan melakukan gerak olah 

tubuh secara langsung. Kegiatan lainnya dapat berupa kegiatan olahraga 

pasif. Dimana wisatawan tidak melakukan gerak olah tubuh, melainkan 

hanya menjadi penikmat dan pecinta olahraga saja.  

6. Wisata Kuliner. Motivasi dalam jenis wisata ini tidak semata-mata 

hanya untuk mengenyangkan dan memanjakan perut dengan aneka 

ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, melainkan pengalaman 
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yang menarik juga menjadi motivasinya. Pengalaman makan dan 

memasak dari aneka ragam makanan khas tiap daerah membuat 

pengalaman yang didapat menjadi lebih istimewa. 

7. Wisata Religius. Wisata ini dilakukan untuk kegiatan yang bersifat 

religi, keagamaan, dan ketuhanan.  

8. Wisata Agro. Wisata ini memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata 

dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, dan 

rekreasi. Dimana usaha agro yang biasa dimanfaatkan bisa berupa usaha 

di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan, maupun 

perikanan.  

9. Wisata Gua. Wisata gua merupakan kegiatan melakukan eksplorasi ke 

dalam gua dan menikmati pemandangan yang ada di dalam gua.  

10. Wisata Belanja. Wisata ini menjadikan belanja sebagai daya tarik 

utamanya.  

11. Wisata Ekologi. Jenis wisata ini merupakan bentuk wisata yang 

menarik wisatawan untuk peduli kepada ekologi alam dan sosial. 

12. Wisata Budaya. Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan 

monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, 

gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta 

tempat-tempat bersejarah lainnya. 

1.4 Prasarana Kepariwisataan (infrastructures)  

Prasarana pariwisata adalah sebuah sumber daya alam dan juga 

sumber daya manusia yang bisa mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam 

perjalananya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, 

terminal, jembatan, dan lain sebagainya (Suwantoro 2004,21). 

Menurut Warpani (2007) prasarana diantaranya : 

1. Aksesibilitas 

Aksesibilitas merupakan daya hubung antar zona yang wujudnya 

berupa jalan raya dan jaringan angkutan. Aksesibilitas merupakan faktor 

penting dalam proses berwisata, tingkat kemudahan untuk menjangkau suatu 
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kawasan wisata dilihat dari aksesibilitas yang berupa kondisi jalan raya, 

ketersediaan moda angkutan untuk menuju kawasan wisata tersebut. 

Peningkatan aksesibilitas berarti mempersingkat waktu dan biaya perjalanan. 

 

2. Utilitas 

Yang termasuk kelompok utilitas adalah : 

a. Listrik 

ketersediaan sumber energi listrik adalah prasyarat bagi pengembangan 

industri pariwisata. Tetapi harus diperhatikan penggunaanya. Tidak semua 

kawasan wisata membutuhkan listrik, atau hanya membutuhkan sedikit 

energi listrik. 

b. Air bersih 

c. Persediaan air minum 

d. Toilet 

e. Mushola 

 

3. Jaringan pelayanan 

a. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pos kesehatan atau persediaan P3K 

b. Keamanan, dalam bentuk pos keamanan beserta pihak keamanan atau 

oknum petugas, agar terhindar dari tindakantindakan kriminal selama 

berada di kawasan wisata. 

 

1.5 Daya Tarik Wisata 

Menurut Undang-Undang No 10 tentang Kepariwisataan, obyek dan 

daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 
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1.6 Manfaat Pengembangan Pariwisata 

Menurut Wardiyanto (2011) manfaat yang diperoleh dari 

pengembangan pariwisata antara lain : 

1. Menimbulkan Efek Berganda, pariwisata memiliki efek penyebaran pada 

sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor pengolahan bahan 

pangan, kerajinan tangan, sektor bangunan, sktor industri dan lain-lain. 

2. Diversifikasi Usaha, berkembangnya pariwisata di suatu daerah tujuan 

wisata menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat. Hal ini 

dapat menjadikan ekonomi lokal tidak hanya bergantung pada satu sektor 

utama saja, misalnya : pertanian, pertambangan, perkebunan dll. 

Pengeluaran pariwisata di suatu daerah penerima wisatawan dapat 

merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. 

3. Memperluas Kesempatan Kerja, daerah yang banyak dikunjungi 

wisatawan dengan segala kebutuhannya dapat mendorong berbagai usaha 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sehingga akan 

terdapat peluang kerja, terutama untuk pekerjaan di berbagai usaha sektor 

pariwisata yang pada umumnya memerlukan banyak tenaga kerja.  

4. Peningkatan Fasilitas Bagi Penduduk, pembangunan pariwisata akan 

berpengaruh besar terhadap peningkatan fasilitas kehidupan masyarakat. 

Semakin banyak fasilitas yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan 

wisatawan, akan semakin banyak pula fasilitas masyarakat yang tersedia di 

daerah itu. 

5. Memperluas Kesempatan Berusaha, banyaknya wisatawan yang datang 

tentunya akan menjadikan kebutuhan hidup di daerah meningkat. 

Peningkatan kebutuhan hidup inilah yang dapat menjadi pendorong 

tumbuhnya berbagai usaha yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Ini berarti berkembangnya pariwisata di suatu daerah bermanfaat 

bagi peningkatan kesempatan berusaha, terutama yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan. 
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6. Mempercepat Perkembangan Pemukiman Penduduk, daerah yang 

menjadi daerah tujuan wisatawan, maka meningkat pula kebutuhan akan 

barang atau jasa yang diperlukan. Sehingga tempat usaha itu dalam 

perkembangannya digunakan juga sebagai tempat tinggal. Bisa juga terjadi 

wisatawan merasa nyaman dan mendapatkan banyak hal yang dibutuhkan 

di suatu daerah tujuan wisata kemudian memutuskan untuk tingga di lokasi 

itu. 

7. Peningkatan Pelayanan Transportasi, ini awalnya ditujukan untuk 

mendukung pengembangan pariwisata, yakni supaya akses wisatawan 

menuju obyek wisata menjadi lebih baik, juga dapat digunakan untuk 

masyarakat. Dengan demikian pebaikan pelayanan transportasi yang telah 

ada yang awalnya ditujukan untuk pelayanan kepada wisatawan, pada 

kenyataannya dapat juga diunakan oleh masyarakat setempat. 

8. Memperluas Kesempatan Pendidikan, pengembangan pariwisata akan 

memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah yang besar, yakni untuk 

mengelola industri pariwisata yang produknya ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan sumberdaya 

manusia yang memiliki kemampuan di bidang pariwisata dengan standar 

kualitas tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan khusus 

pariwisata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berkembangnya 

pariwisata akan memberikan perluasan kesempatan pendidikan bagi 

masyarakat, khususnya pendidikan pariwisata. 

9. Preservasi Dan Konservasi Lingkungan, jika sumberdaya berupa 

alam/lingkungan maka kelestarian lingkungan harus menjadi tujuan dari 

pengelola pariwisata supaya usahanya dapat berkembang dan berlangsung 

secara berkelanjutan. Dengan begitu berkembanganya pariwisata akan 

menguntungkan dari sisi pelestarian alam. 

10. Pengembangan Wawasan Sosial, kedatangan wisatawan di suatu daerah 

tujuan wisata akan berpengaruh pada pengembangan wawasan sosial, baik 

wisatawan maupun masyarakat setempat. Masyarakat setempat menjadi 
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lebih luas wawasan sosialnya kaena melihat dan kemungkinan memahami 

budaya wisatawan, sedangkan wisatawan menjadi tebuka wawasan 

sosialnya dengan melihat dan mengetahui budaya masyarakat setempat. 

11. Peningkatan Infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang ada 

awalnya ditujukan secara khusus untuk mendukung pengembangan 

pariwisata pada umumnya juga dapat berperan sebagai infrastruktur yang 

digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat pada umumnya. 

1.7 Geografi Pariwisata 

Menurut Maryani (2019) Hakikat dan Pengertian Geografi 

Pariwisata termasuk kedalam geografi sistematis, yang mengambil tema 

aktivitas manusia dalam ruang yaitu kepariwisataan. Di mana pariwisata 

dikembangkan, bagaimana hubungan komponen pariwisata, hubungan 

antar obyek, dan antar daerah tujuan wisata, siapa yang akan terlibat dalam 

kegiatan pariwisata, dan bagaimana daerah tujuan wisata ditata, dikelola 

dan daya dukungnya, serta bagaimana dampak pengembangan pariwisata. 

Geografi Pariwisata merupakan sektor yang memberikan kontribusi 

melalui analisis keruangan yang berguna untuk menganalisis permintaan, 

penawaran, pewilayahan kawasan wisata, perencanaan tata ruang, dan 

penyusunan jadwal perjalanan wisata.  

1.8 GIS/SIG 

Menurut Prahasta (2005) Sistem Informasi Geografis adalah suatu 

teknologi baru yang pada saat ini menjadi alat bantu (tools) yang sangat 

esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan 

menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut 

dan spasial (grafis). SIG/GIS mampu menjadi suatu sistem informasi yang 

efisien dan mampu mengelola data dengan struktur yang kompleks dan 

dengan jumlah yang besar ini dapat membantu dalam proses pengambilan 

keputusan yang jitu. Dengan demikian, SIG diharapkan mampu 

mernberikan kemudahan-kemudahan seperti  
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1. Penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku 

2. Revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah 

3. Data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis 

dan direpresentasikan 

4. Menjadi produk yang mempunyai nilai tambah 

5. Kemampuan menukar data geospasial 

6. Penghematan waktu dan biaya 

7. Keputusan yang diambil menjadi lebih baik 

Terdapat perbandingan antara perkerjaan dengan SIG dengan 

pekerjaan manual tanpa SIG dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut : 

Tabel 1.2 Perbandingan antara pekerjaan dengan SIG dengan pekerjaan manual 

tanpa SIG 

Peta SIG Pekerjaan Manual 

Penyimpanan Database digital dan 

terpadu 

Skala dan standar 

berbeda 

Pemanggilan kembali Sistematik Mahal dan memakan 

waktu  

Analisis Overlay Sangat cepat Memakan waktu dan 

tenaga 

Analisis Spasial Mudah Rumit 

Penayangan Murah dan cepat Mahal 

SIG merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan 

lingkungan sistem-sistem komputer yang lain ditingkat fungsional dan 

jaringan. Sistem SIG terdiri dari beberapa komponen berikut : 

1. Perangkat Keras : Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform 

perangkat keras mulai dari PC dekstop, workstations, hingga multiuser 

host yang dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam 
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jaringan komputer yang luas, berkemampuan tinggi, memiliki ruang 

penyimpanan (Hardisk) yang besar, dan mempunyai kapasitas memori 

(RAM) yang besar. Adapun perangkat keras yang sering digunakan 

untuk SIG adalah komputer (PC), mouse, digitizer, printer, plotter, dan 

scanner. 

2. Perangkat Lunak : Setiap sub sistem telah diimplementasikan dengan 

menggunakan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa modul, hingga 

tidak megherankan jika ada perangkat SIG yang terdiri dari ratusan 

modul program (*.exe) yang masing-masing dapat dieksekusi sendiri. 

3. Data dan informasi geografi : SIG dapat mengumpulkan dan 

menyimpan data dan informasi yang diperlukan baik secara tidak 

langsung dengan cara mengimportnya dari perangkat-perangkat lunak 

SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara mendijitasi data 

spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya dari tabel-tabel 

dan laporan dengan menggunakan keyboard. 

4. Manajemen : Suatu proyeksi akan berhasil jika di manage dengan baik 

dan dikerjakan oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada 

semua tingkatan. 

Star and Estes (1990) menyatakan bahwa pemahaman terhadap 

lingkungan alam dan gejala-gejalanya (termasuk bencana alam) dapat 

dilakukan dengan menerapkan konsep empat M. Empat M tersebut adalah 

pengukuran (measurement), pemetaan (mapping), pantauan (monitoring) 

dan pembuatan model (modeling). Data penginderaan jauh merupakan 

input penting pada SIG karena datanya mutakhir, lengkap dan cepat 

diperoleh. 

Contoh aplikasi SIG yang meliputi 4M, dimana M pertama adalah 

Measurement; misalnya pengembangan pemodelan SIG untuk mengukur 

volume banjir DKI. Berikutnya adalah mapping: pemetaan curah hujan 

dari data satelit, kemudian Monitoring; monitoring limbah Freeport dalam 



 

18 

 

konteks kelestarian lingkungan di lowland; dan Modeling, misalnya Site 

selection area permukiman yang lestari untuk penduduk pra sejahtera. 

1.9 Storymaps 

Seperti yang diungkapkan oleh ESRI Indonesia, Storymaps adalah 

peta online yang menyatukan teks, foto, dan video dengan peta khusus 

untuk membantu untuk membuat narasi yang menginformasikan. Manfaat 

kekuatan peta untuk menjelajah lokasi, peristiwa, dan tren yang penting. 

Dengan storymaps memudahkan dalam menyatukan peta, video, foto 

menjadi narasi menarik yang mudah dipublikasikan dan dibagikan, 

pembuatan peta menjadi mudah, penyampaian informasi dengan desain 

menarik, dan sebagai alat berbagi sosial yang dibangun dengan mudah 

diakses siapapun. 

1.10 WebGis 

WebGIS merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi 

geografis. WebGIS sendiri adalah suatu sistem yang berfungsi untuk 

mengumpulkan, menyimpan dan menampilkan data informasi yang 

menunjukkan suatu lokasi objek tertentu dengan menggunakan jaringan 

internet (Painho, 2001). WebGIS memiliki beberapa tahapan dalam 

pembangunannya salah satunya pembuatan basis data yang mendukung 

optimalisasi dari sistem yang akan dibuat. Dalam penyimpanannya basis 

data yang dibuat harus memiliki keamanan yang baik serta memberikan 

kemudahan dalam pengaksesannya. Pada umumnya SIG konvensional saat 

melakukan akses data dibutuhkan aplikasi khusus untuk menjalankannya. 

Berbeda dengan WebGIS yang pengaksesan datanya lebih mudah karena 

tidak membutuhkan aplikasi khusus. Hanya saja dibutuhkan jaringan 

internet dengan beberapa aplikasi internet browser diantaranya seperti 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain-lain 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Berikut ini merupakan penelitian sebelumnya yang pernah terkait dengan 

analisis perkembangan obyek wisata sebagai bahan masukan atau acuan dalam 

penelitian. 

Penelitian yang dilakukan Ika Agustina Prasetyani berupa skripsi yang 

berjudul “Analisis Potensi Wisata Kabupaten Kudus dengan Penyajian Peta 

Berbasis WEB”. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat 

potensi wisata di Kabupaten Kudus dan melengkapi informasi spasial 

kepariwisataan Kabupaten Kudus berupa peta interaktif dalam bentuk web. 

Dengan metode yang digunakan adalah survey deskriptif dengan teknik 

analisis data menggunakan skoring yang hasilnya yakni mengetahui potensi 

wisata Kabupaten Kudus dengan mengklasifikasikan kedalam klasifikasi 

sedang yang meliputi Desa Wisata Wonosoco, Tugu Identitas, Situs Purbakala 

Patiayam, Perlintasan Rahtawu dan tinggi meliputi Obyek wisata Makam 

Sunan Kudus, Museum Kretek dan Rumah Adat Kudus, Taman Krida Wisata, 

GOR, dan Kolam Renang, dan Makam Sunan Muria dan Komplek Obyek 

Wisata Colo serta menghasilkan Sistem Informasi kepariwisataan berbasis 

web. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rizal Setiawan, Nataniel Denge, 

Bambang Cahyono berjudul “Pemetaan Wifi.id di Samarinda Berbasis 

WebGis”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui lokasi wifi.id yang ada 

di Samarinda, membangun Sistem Informasi Geografis pemetaan wifi.id di 

Samarinda, web di desain agar admin dan user dapat dengan mudah 

menggunakannya, mengimplementasi dan mendesain Sistem Informasi wifi.id 

menggunakan Google Maps. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

Observasi dan Studi Literatur. Dari penelitian ini menghasilkan Sistem 

Informasi Geografis dengan visualisasi data yang berisi mengenai informasi 

posisi lokasi, nama, alamat, informasi kecepatan wifi, fasilitas serta gambar 

lokasi wifi.id corner tersebut dalam bentuk peta online. 
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Penelitian berikutnya oleh Racha Putra Mahardika berupa skripsi yang 

berjudul “Sistem Informasi Geogafis Untuk Pemetaan Objek Pariwisata Kota 

Salatiga Berbasis WebLog”. Penulisan penelitian ini menghasilkan SIG 

dengan visualisasi data yang berisi informasi letak obyek-obyek wisata yang 

disajikan secara jelas kepada masyarakat sebagai promosi wisata Kota 

Salatiga. Metode yang digunakan berupa Survei Lapangan. Dengan hasil 

penelitian yaitu menghasilkan Sistem Informasi Geografis dengan visualisasi 

data yang berisi informasi letak objek pariwisata yang disajikan secara jelas 

kepada masyarakat. Sebagai media promosi destinasi wisata dengan kualitas 

Web GIS pemetaan objek pariwisata Kota Salatiga yang memenuhi standar 

kelayakan web server. 

Penelitian oleh Rika Puji Lestari berupa skripsi yang berjudul “Sistem 

Informasi Pariwisata Kabupaten Kudus Berbasis WebGis”. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu menyusun konten Sistem Informasi Pariwisata di 

Kabupaten berbasis webgis, membangun Sistem Informasi Pariwisata di 

Kabupaten Kudus berbasis Webgis dan melakukan uji kegunaan pengguna 

Sistem Informasi Pariwisata di Kabupaten Kudus berbasis webgis. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu Observasi Lapangan, Kuisioner, 

Dokumentasi. Dari penelitian ini menghasilkan konten Sistem Informasi 

Pariwisata berbasis webgis di Kabupaten Kudus dan menghasilkan peta wisata 

yang terintegrasikan dengan data. 

Penelitian berikutnya oleh Rizqy Anwar H, Fatwa Ramdani, Retno Indah 

R berjudul “Evaluasi Usability WebGis MAGMA Indonesia Menggunakan 

Pendekatan User-Centered Design (UCD)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

melakukan evaluasi usability pada website MAGMA Indonesia menggunakan 

Kuesioner WEBUSE. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

Observasi dan Wawancara. Dari penelitian ini menghasilkan 1. Menghasilkan 

uji usability yang menunjukkan point usability keseluruhan tergolong baik, 

yang terdiri dari Content, Organization, and Readability 0,76, Navigation and 

Links 0,73, User Interface Design 0,83, Performance and Effectiveness 0,74, 

Menghasilkan rekomendasi solusi perbaikan dan tambahan fitur dari daftar 
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permasalahan usability yang ditemukan oleh penguji, Dapat dijadikan sebagai 

rujukan bagi tim pengembang website MAGMA Indonesia dalam melakukan 

perbaikan usability website.  

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Adapun persamaan 

dengan penelitian yang dilakukan Ika Agustina Prasetyani (2011), Rizal 

Setiawan dkk (2017), Racha Putra Mahardika (2018), Rika Puji Lestari 

(2019), Risqy dkk (2021) yaitu terletak pada Sistem Informasi Geografis 

mengenai informasi berbasis web serta metode yang digunakan yaitu survey 

lapangan, kemudian pemetaan yang dituangkan dalam bentuk WebGis yang 

dapat dijadikan sarana promosi obyek kajian di daerah-daerah penelitian 

tersebut. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut terletak pada tujuan 

penelitian, obyek penelitian, lokasi penelitian, metode dengan teknik yang 

digunakan. Ringkasan pada penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 

1.3 dibawah ini :
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Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Ika Agustina Prasetyani 

(2011) 

Analisis Potensi 

Wisata 

Kabupaten 

Kudus dengan 

Penyajian Peta 

Berbasis WEB 

1. Menganalisis 

tingkat potensi 

wisata di 

Kabupaten Kudus. 

2. Melengkapi 

informasi spasial 

kepariwisataan 

Kabupaten Kudus 

tersaji berupa peta 

interaktif dalam 

bentuk web. 

Survey 

deskriptif 

dengan teknik 

analisis data 

menggunakan 

skoring. 

1. Mengetahui potensi wisata Kabupaten 

Kudus dengan mengklasifikasikan 

kedalam klasifikasi sedang yang meliputi 

Desa Wisata Wonosoco, Tugu Identitas, 

Situs Purbakala Patiayam, Perlintasan 

Rahtawu dan tinggi meliputi Obyek 

wisata Makam Sunan Kudus, Museum 

Kretek dan Rumah Adat Kudus, Taman 

Krida Wisata, GOR, dan Kolam Renang, 

dan Makam Sunan Muria dan Komplek 

Obyek Wisata Colo. 

2. Menghasilkan Sistem Informasi 

kepariwisataan berbasis web. 

Rizal Setiawan, 

Nataniel Denge, 

Pemetaan 

Wifi.id di 

1. Mengetahui 

lokasi wifi.id yang 

Observasi dan 

Studi Literatur 

Menghasilkan Sistem Informasi Geografis 

dengan visualisasi data yang berisi 
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Bambang Cahyono 

(2017) 

 

Samarinda 

Berbasis 

WebGis 

 

ada di Samarinda. 

2. Membangun 

Sistem Informasi 

Geografis 

pemetaan wifi.id 

di Samarinda. 

3.Web di desain 

agar admin dan 

user dapat dengan 

mudah 

menggunakannya. 

4. 

Mengimplementas

i dan mendesain 

Sistem Informasi 

wifi.id 

menggunakan 

Google Maps 

 mengenai informasi posisi lokasi, nama, 

alamat, informasi kecepatan wifi, fasilitas 

serta gambar lokasi wifi.id corner tersebut 

dalam bentuk peta online. 
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Racha Putra Mahardika 

(2018) 

 

Sistem 

Informasi 

Geogafis Untuk 

Pemetaan Objek 

Pariwisata Kota 

Salatiga 

Berbasis 

WebLog. 

 

Menghasilkan 

SIG dengan 

visualisasi data 

yang berisi 

informasi letak 

obyek-obyek 

wisata yang 

disajikan secara 

jelas kepada 

masyarakat 

sebagai promosi 

wisata Kota 

Salatiga. 

Survei 

Lapangan 

 

Menghasilkan Sistem Informasi Geografis 

dengan visualisasi data yang berisi 

informasi letak objek pariwisata yang 

disajikan secara jelas kepada masyarakat. 

Sebagai media promosi destinasi wisata 

dengan kualitas Web GIS pemetaan objek 

pariwisata Kota Salatiga yang memenuhi 

standar kelayakan web server. 

Rika Puji Lestari 

(2019) 

 

Sistem 

Informasi 

Pariwisata 

Kabupaten 

1. Menyusun 

konten Sistem 

Informasi 

Pariwisata di 

Observasi 

Lapangan, 

Kuisioner, 

1. Menghasilkan konten Sistem Informasi 

Pariwisata berbasis webgis di Kabupaten 

Kudus. 
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Kudus Berbasis 

WebGis. 

 

Kabupaten 

berbasis webgis. 

 

2. Membangun 

Sistem Informasi 

Pariwisata di 

Kabupaten Kudus 

berbasis 

Webgis  

 

3. Melakukan uji 

kegunaan 

pengguna Sistem 

Informasi 

Pariwisata di 

Kabupaten Kudus 

Dokumentasi 

 

 

2.Menghasilkan peta wisata yang 

terintegrasikan dengan data. 
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berbasis webgis. 

 

Rizqy Anwar H, Fatwa 

Ramdani, Retno Indah 

Rokhmawati 

Evaluasi 

Usability 

WEBGIS 

MAGMA 

Indonesia 

Menggunakan 

Pendekatan 

User-Centered 

Design (UCD) 

Melakukan evaluasi 

usability pada 

website MAGMA 

Indonesia 

menggunakan 

Kuesioner 

WEBUSE. 

Observasi dan 

Wawancara 

1. Menghasilkan uji usability yang 

menunjukkan point usability keseluruhan 

tergolong baik, yang terdiri dari Content, 

Organization, and Readability 0,76, 

Navigation and Links 0,73, User Interface 

Design 0,83, Performance and 

Effectiveness 0,74.  

2. Menghasilkan rekomendasi solusi 

perbaikan dan tambahan fitur dari daftar 

permasalahan usability yang ditemukan 

oleh penguji. 

3. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 

tim pengembang website MAGMA 

Indonesia dalam melakukan perbaikan 

usability website. 
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Diyah Aisiyah K 

(2021) 

Diseminasi 

Obyek Wisata 

Berbasis 

WebGis (Studi 

Kajian Lereng 

Gunung Merapi 

dan Gunung 

Merbabu 

Kecamatan Selo 

Kabupaten 

Boyolali). 

 

1. 

Mengidentifikasi 

sebaran obyek 

wisata di 

Kecamatan Selo 

Kabupaten 

Boyolali. 

2. Memanfaatkan 

StoryMaps dalam 

pembuatan peta 

wisata interaktif 

berbasis WebGis 

statis yang lebih 

informatif. 

3. Melakukan 

strategi 

penyebarluasan 

Observasi 

lapangan, 

Kuisioner. 
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informasi sebaran 

obyek wisata 

berbasis WebGis 

dengan 

memanfaatkan 

Story Maps. 

(Sumber : Penulis, 2021)
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kegiatan wisata merupakan kegiatan/usaha yang dapat mengurangi 

stress akibat aktifitas bekerja dalam rutinitas sehari hari sehingga memerlukan 

refresing. Kegiatan wisata dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, 

keluarga dan lainnya.  

Kecamatan Selo merupakan salah satu kecamatan yang memiliki 

tingkat pariwisata yang cukup berpotensi di Kabupaten Boyolali. Didukung 

kondisi kawasan yang berada di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu 

sehingga menjadikan kawasan tersebut cocok untuk kegiatan pariwisata baik 

wisata alam, wisata buatan maupun wisata budaya. Sektor pariwisata menjadi 

salah satu tujuan sektor yang dapat diandalkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan lingkungan, serta pembangunan 

sosial. Oleh karena itu, informasi obyek wisata di Kecamatan Selo perlu 

dilakukan guna meningkatkan kunjungan wisatawan salah satunya dengan 

penyebarluasan informasi obyek wisata. 

Proses penyebarluasan mengenai informasi sebaran obyek wisata di 

era digital memerlukan teknologi yang efisien dalam segala hal, salah satunya 

dengan menggunakan WebGis statis yaitu dengan menggunakan aplikasi 

StoryMaps dengan pembuatan yang tidak terlalu sulit dan tidak berbayar. 

Pemanfaatan WebGis statis seperti StoryMaps dapat dimaksimalkan untuk 

sarana promosi sebaran obyek wisata yang ada di suatu kawasan dengan 

melakukan desain yang interaktif, menarik, dan mudah diakses oleh seluruh 

kalangan baik masyarakat maupun wisatawan yang berada di luar daerah 

dengan menggunakan komputer maupun smartphone yang terhubung dengan 

koneksi internet. 
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Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan analisa data sekunder dan 

observasi lapangan, kegiatan observasi lapangan terhadap obyek wisata yaitu 

untuk melengkapi informasi terkait obyek wisata dilapangan seperti kondisi, 

harga tiket, sarana, prasarana, jam operasional, dan foto kondisi di lapangan. 

Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.2 diagram alir penelitian 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

(Sumber : Penulis, 2021) 

 

Data Sebaran Titik Obyek Wisata Di 

Kecamatan Selo 

Peta Sebaran Obyek Wisata Berbasis ESRI 

Story Maps 

Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata 

Diseminasi 

Pengolahan Data di WebMap 

Sosial Media 
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1.7  Batasan Operasional 

Analisis spasial adalah teknik ataupun proses yang melibatkan beberapa atau 

sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika matematis 

yang dapat dilakukan pada data spasial, dalam rangka untuk 

memperoleh nilai tambah, ekstraksi serta informasi baru yang 

beraspek spasial (Guntara, 2015). 

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan 

dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan 

hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan 

kunjungan wisatawan (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 tahun 2009). 

Diseminasi informasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada 

kelompok atau individu agar mereka memperoleh informasi, 

timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan 

informasi tersebut. Telah menjadi suatu keniscayaan bahwa 

dalam penyebaran suatu informasi, komunikan harus 

memperhatikan prinsip pengelolaan dan desain unsur-unsur 

komunikasi dengan baik supaya pesan dapat tersampaikan 

secara efektif. Karenanya, perencanaan komunikasi menjadi 

penting peranannya. Perencanaan komunikasi pada dasarnya 

adalah proses membuat rencana operasional karena 

menyangkut pelaksanaan program untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan komunikasi itu salah 

satunya untuk penyebarluasan suatu kebijakan serta 

mendapatkan pemahaman dari masyarakat (Kusumajanti, 

2018). 

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan penggunanya 

mempresentasikan dirinya maupun berinterakasi, 

bekerjasama, saling berbagi, berkomunikasi dengan 
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pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara 

virtual (Nasrullah, 2015). 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009). 

Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System (GIS) 

adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang 

digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil 

kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data 

bereferensi geografis atau data geospatial, untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan 

penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, 

transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya 

(http://www.yesjogja.com/materi/teknologi-informasi/sitem-

informasi-geografis/) 

Sistem Informasi Pariwisata adalah sistem informasi yang memberikan 

informasi mengenai suau obyek wisata, kawasan atau wahana 

yang berada di dalam obyek wisata/kawasan wisata tersebut. 

(http://fseptian.mhs.uksw.edu/2012/11/sistem-informasi-

pariwisata.html) 

Story Maps adalah adalah peta online yang menyatukan teks, foto, dan video 

dengan peta khusus untuk membantu untuk membuat narasi 

yang menginformasikan (ESRI, 2021). 
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WebGIS adalah aplikasi GIS aau pemetaan digital yang memanfaatkan 

jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi 

mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, 

mengkomunikasikan dan menyediakan informasi dalam 

bentuk teks, peta digital serta menjalankan fungsi-fungsi 

analisis dan query yang terkait dengan GIS melalui jaringan 

internet (Prahasta, 2007). 

 


