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ANALISIS DISEMINASI OBYEK WISATA BERBASIS ESRI 

STORYMAPS (STUDI KAJIAN LERENG GUNUNG MERAPI DAN 

MERBABU KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI) 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Pengembangan 

potensi obyek wisata yang ada di Kecamatan Selo masih bersifat konvesional, 

yang artinya pengembangan yang dilakukan hanya berfokus pada sumber daya 

alam yang ada tanpa memanfaatkan kreatifitas dalam bermedia sosial. Tujuan dari 

penelitian ini adalah (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 . Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah observasi lapangan dan  kuisioner. Pada 

sebaran obyek wisata menggunakan aplikasi ArcGis 10.2 dengan analisis Nearest 

Neighbor Average menghasilkan ratio 0,791881 dengan interval T antara  0,7 

sampai 1,4 maka diketahui bahwa pola pemukimannya adalah pola acak 

(random). Pemanfaatan Esri Storymaps pada penelitian ini berbasis WebGis 

dengan membuat peta interaktif yang kemudian dilakukan diseminasi sehingga 

menghasilkan informasi yang dapat digunakan dimanapun untuk mengakses 

dengan koneksi internet. Penyebarluasan pada penelitian ini menggunakan sosial 

media seperti Twittter, Facebook dan Instagram. Informasi yang terdapat dalam 

webgis memuat informasi mengenai sebaran obyek wisata yang ditampilkan 

dalam bentuk shortlist yang kemudian digabungkan menjadi satu halaman web 

map menggunakan tampilan cascade. Pada halaman utama yaitu menggunakan 

judul “Jelajahi Kecamatan Selo dengan Peta Wisata“, laman selanjutnya berisi 

Peta Wisata di Kecamatan Selo yang terdapat informasi mengenai alamat obyek 

wisata, HTM, fasilitas, dokumentasi berupa foto, dan waktu operasional. 

Kecamatan Selo memiliki 10 desa dengan persebaran obyek wisata yang tidak 

merata, seperti halnya di Desa Samiran memiliki obyek wisata terbanyak yaitu 4 

obyek wisata, namun untuk Desa Suroteleng dan Desa Tlogolele sama sekali tidak 

terdapat obyek wisata. 

Kata kunci : Diseminasi, Web pariwisata, Website, Esri Storymaps 

 

Abstract 

This research was conducted in Selo District, Boyolali Regency. The development 

of potential tourism objects in Selo District is still conventional, which means that 

the development carried out only focuses on existing natural resources without 

utilizing creativity in social media. The objectives of this study are (1) to identify 

the distribution of tourism objects in Selo subdistrict, Boyolali regency, (2) to use 
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StoryMaps in making interactive tourist maps based on static WebGIS which is 

more informative, (3) to carry out a strategy for disseminating information on the 

distribution of tourism objects based on WebGIS Storymaps by utilizing existing 

role of social media. The method used in this research is field observation and 

questionnaires. In the distribution of tourism objects using the ArcGis 10.2 

application with Nearest Neighbor Average analysis yielding a ratio of 0.791881 

with a T interval between 0.7 to 1.4, it is known that the settlement pattern is a 

random pattern. The use of Esri Storymaps in this research is based on WebGIS 

by creating interactive maps which are then disseminated to produce information 

that can be used anywhere to access with an internet connection. Dissemination of 

this research using social media such as Twitter, Facebook and Instagram. The 

information contained in the webgis contains information about the distribution of 

tourist objects that are displayed in the form of a shortlist which is then combined 

into one web map page using a cascade view. On the main page, which uses the 

title "Explore Selo District with a Tourist Map", the next page contains a 

Tourist Map in Selo District which contains information about tourist attraction 

addresses, HTM, facilities, documentation in the form of photos, and operational 

times. Selo Subdistrict has 10 villages with uneven distribution of tourism objects, 

as in Samiran Village, which has the most tourism objects, namely 4 tourism 

objects, but for Suroteleng Village and Tlogolele Village there are absolutely no 

tourism objects. 

Keywords: Dissemination, Tourism, Website, Esri Storymaps  

 

1. PENDAHULUAN 

Kecamatan Selo merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 

Boyolali dengan luas 5.608 ha.  Kecamatan Selo cukup berpotensi untuk kegiatan 

pariwisata karena letaknya berada diantara lereng Gunung Merapi dan Gunung 

Merbabu. Kecamatan Selo memiliki iklim udara yang relatif dingin dan sejuk 

serta kemiringan lereng yang berbeda setiap tempat wisata yang ada didukung 

dikarenakan letak yang berada diantara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, 

yang kemudian dapat memunculkan pengembangan tempat wisata yang beraneka 

ragam. Obyek wisata di Kecamatan Selo memiliki 12 obyek wisata, diantaranya 8 

wisata alam, 3 wisata buatan dan 1 wisata budaya. Obyek wisata tersebut dengan 

potensi yang dimiliki sehingga dapat dipromosikan menjadi daerah tujuan 

didukung adanya daya tarik yang bervariasi yakni terdapat 12 obyek wisata dapat 

dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. 
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Tabel 1. Obyek Wisata di Kecamatan Selo menurut jenisnya 

Jenis Wisata 

No Wisata Alam 

1. Air Terjun Kayang 

2. Gancik Hill Top 

3. Obyek Wisata Jembatan Salaran Jrakah 

4. Obyek Wisata New Selo 

5. Taman Nasional Gunung Merapi 

6. Taman Nasional Gunung Merbabu 

7. Wisata Merapi Garden 

8. Wisata Bukit Sanjaya 

No Wisata Buatan 

1. Merapi Home Theater/Home Theater 

2. Wisata Sayur 

3. Wisata Air Embung Manajar 

No Wisata Budaya 

1.  Petilasan Kebokanigoro 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Boyolali 

 Potensi obyek wisata yang dikembangkan di Kecamatan Selo Kabupaten 

Boyolali 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 
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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 yang ada ternyata belum cukup maksimal dalam memberikan 

informasi mengenai kepariwisataan secara lebih luas kepada masyarakat lokal 

maupun masyarakat asing yang akan berkunjung. Oleh karena itu dengan 

dilakukannya perancangan dan pembuatan webgis pariwisata 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 

dari itu, penelitian 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. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang dipergunakan di penelitian ini yaitu observasi lapangan 

dan kuisioner. Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu obyek 

wisata yang sudah ada di Kecamatan Selo. Pemenuhan kebutuhan primer 

mengenai obyek wisata dilakukan dengan observasi lapangan serta kuisioner 

online. aktivitas observasi lapangan dilakukan buat mengetahui data terkait 

foto obyek wisata, alamat, jam operasional, HTM, fasilitas yg ada pada dalam 

obyek wisata. Pembuatan kuisioner online dilakukan guna mengetahui saran 

pengguna webgis terkait bagaimana webgis tersebut bisa memberikan 
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informasi mengenai sebaran obyek wisata di Kecamatan Selo melalui peta 

digital berupa web pariwisata dengan cara pemberian skor pada setiap 

pernyataan yang dibuat dengan klasifikasi penilaian jika (1) Sangat Tidak 

Setuju (2) Tidak Setuju (3) Setuju (4) Sangat Setuju. Pengumpulan data 

sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui Dinas Pariwisata Kabupaten 

Boyolali dan titik koordinat yang diperoleh dari Google Earth. Berikut 

merupakan data obyek wisata di Kecamatan Selo. Dapat dilihat pada Tabel 2 

dibawah ini. 

Tabel 2. Obyek Wisata di Kecamatan Selo 

No Koordinat Nama Obyek Wisata Alamat Obyek Wisata 

X Y 

1.  433038 9170904 Air Terjun Kayang Desa Klakah Kecamatan 

Selo, Boyolali, Jawa 

Tengah 

 

2.  440209 9172277 Gancik Hill Top Dukuh Selo Nduwur, Desa 

Selo, Kecamatan Selo, 

Dusun I, Selo, Kabupaten 

Boyolali, Jawa Tengah 

3. 439916 9170491 Merapi Theater / 

Home Theater 

Desa Lencoh, Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa 

Tengah 

 

4. 437971 9170799 Objek Wisata 

Jembatan Salaran 

Jrakah 

Dusun 3, Jrakah, Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa 

Tengah 
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5. 439533 9169228 Objek Wisata New 

Selo 

Dusun III, Samiran, Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa 

Tengah 

6. 440537 9169983 Petilasan 

Kebokanigoro 

Dusun pojok, Samiran, 

Selo, Kabupaten Boyolali, 

Jawa Tengah 

7. 439661 9169103 Taman Nasional 

Gunung Merapi 

Dusun III, Samiran, Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa 

Tengah 

8. 440354 9172741 Taman Nasional 

Gunung Merbabu 

via genting 

Desa Genting Tarubatang, 

Dusun I, Suroteleng, Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa 

Tengah 

 

9. 440518 9171194 Merapi Garden Dusun IV, Samiran, Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa 

Tengah 

 

10. 441449 9170840 Wisata Sayur Desa Senden, Kecamatan 

Selo ,Boyolali, Jawa 

Tengah 

 

11. 440226 9171032 Wisata Bukit 

Sanjaya 

Dusun IV, Samiran, Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa 

Tengah 

12. 439728 9171402 Wisata Air Embung 

Manajar 

Dusun IV, Samiran, Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa 
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Tengah 

 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Boyolali, Observasi Lapangan, Google 

Earth (2021). 

  Pada proses pengolahan data yaitu dengan menyusun basis data mengenai 

hasil dari observasi terhadap obyek wisata yang kemudian membuat Webgis 

berbasis Esri Storymaps dari Arcgis online. Tampilan yang digunakan yaitu 

shortlist, ini dipilih sebagai data dasar untuk disajikan yang kemudian membentuk 

peta sebaran obyek wisata yang ada di Kecamatan Selo. Peta tersebut memuat 

beberapa informasi terkait obyek wisata diantaranya seperti foto, nama, alamat, 

HTM, fasilitas, titik koordinat dan link yang langsung terhubung dengan google 

maps. Setelah tampilan shortlist selesai akan menghasilkan link sebagai alamat 

web yang kemudian disajikan pada tampilan cascade, tampilan ini berbeda 

dengan sebelumnya, ini dipilih karena hanya dapat menyajikan halaman judul dan 

kemudian dapat menghubungkan peta agar saling terhubung kemudian akan 

menghasilkan alamat web https://bit.ly/WisataKecamatanSelo . 

Analisis Spasial menjadi kajian geografi regional karena sangat erat 

kaitannya dengan keruangan di muka bumi, letak atau lokasi secara absolut 

maupun relatif berkaitan dengan sebaran titik obyek wisata adalah salah satu 

unsurnya. Menurut Nurmala (2009) lokasi adalah konsep mengenai keberadaan 

suatu obyek (titik) yang ada di bumi serta kaitannya dengan suatu tempat, lokasi 

maupun wilayah daerah. Pada prinsipnya analisis ini membahas data sekunder 

berhubungan dengan letak relatif maupun absolut obyek wisata yang ada di 

Kecamatan Selo yang kaitannya terhadap wilayah administrasi maupun sebaran 

lokasi obyek wisata tersebut. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil perhitungan pada aplikasi ArcGis 10.2 dengan cara memasukkan data titik 

koordinat kemudian dilakukan pengolahan data guna mengetahui pola persebaran 

https://bit.ly/WisataKecamatanSelo
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Obyek Wisata menggunakan metode Average Nearest Neighbor menunjukkan 

bahwa Obyek wisata di Kecamatan Selo tahun 2021 menghasilkan pola Nearest 

Neighbor Ratio 0,791881,  jarak rata-rata (Expected Mean Distance) 1038,4900 

dan z-skor -1,435537 interval T (indek tetangga terdekat) antara 0,7 sampai 1,4 

maka pola pemukiman adalah pola acak (random). Dapat dilihat pada Gambar 1 

dibawah ini. 

 

Gambar 1. Average Nearest Neighbor 

 

Pada kegiatan observasi lapangan dilakukan dengan datang ke tiap tempat 

obyek wisata yang ada di Kecamatan Selo, hasilnya berupa informasi mengenai 

HTM, waktu operasional, fasilitas yang ada, dokumentasi dan keadaan di 

lapangan. Informasi yang didapatkan lau diringkas untuk dijadikan data primer 

sebagai deskripsi yang nantinya akan dipublikasikan pada Webgis. Kemudian 

membuat kuisioner yang dilakukan dengan membagikan link secara online kepada 

30 menghasilkan klasifikasi tingkat kepuasan pengguna yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Klasifikasi yang paling mendominasi yaitu klasifikasi tingkat tinggi 



9 
 

dengan kisaran jumlah perolehan angka berkisar 31-40 dengan jumlah 20 orang 

dan klasifikasi tingkat sedang dengan kisaran jumlah perolehan angka berkisar 21-

30 dengan jumlah 10 orang serta klasifikasi tingkat rendah yang berkisar 0-20 

tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa webgis yang telah dibuat oleh peneliti 

cukup layak karena dapat memberikan informasi terkait obyek wisata yang ada. 

Pembuatan webgis statis dengan menggunakan Esri Storymaps dari 

ArcGis Online merupakan  bentuk penyajian dalam bentuk pemetaan dengan 

menyatukan tulisan, foto, maupun video dengan peta khusus untuk membantu 

untuk membuat narasi yang menginformasikan (ESRI, 2021). Pada proses 

pembuatan untuk tampilan awal yaitu menggunakan tampilan shortlist yang berisi 

informasi dasar yaitu Peta Sebaran Obyek Wisata Kecamatan Selo. Tampilan 

shortlist dipilih dikarenakan tampilan ini terlihat simple dan mudah untuk 

dipahami pengguna umum. Shortlist ini juga mempunyai berbagai macam fitur 

pengelompokan jenis obyek yang akan diinput dengan menambahkan media 

seperti deskripsi, foto lalu dihubungkan dengan peta menggunakan alamat web 

lainnya seperti google maps. Dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini. 

 

Gambar 2. Tampilan Shorlist pada Esri Storymaps 

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

https://bit.ly/WisataKecamatanSelo
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Penggabungan peta menjadi satu alamat web digunakan untuk 

memudahkan pengguna dalam pengaksesan serta mengetahui informasi dengan 

tampilan cascade pada Esri Storymaps. Pada tampilan ini terlihat lebih simple 

dikarenakan hanya bisa menyajikan diskripsi, latar gambar serta menautkan 

alamat web lain dan menyajikan gambaran web yang telah disambungkan. 

Gambar 3 Peta Persebaran Obyek Wisata diberi judul “Jelajahi Kecamatan Selo 

dengan Peta Wisata”, di laman awal saat pengguna membuka web tersebut akan 

maka akan tertampil tampilan berupa judul. Namun jika, pengguna menscrool 

kebawah maka akan ditampilkan Peta Sebaran Obyek Wisata Kecamatan Selo. 

Terdapat fitur yang berada di peta apabila mengklik tulisan “Jelajahi peta” maka 

akan tertampil obyek sesuai keterangannya. Setelah melakukan proses 

penyusunan ke dalam satu alamat maka menghasilkan alamat web : 

https://bit.ly/WisataKecamatanSelo, selanjutnya dilakukan penilaian hasil uji 

kelayakan suatu web melakukan penyebarluasan yang dilakukan oleh pengguna 

webgis untuk dapat digunakan semua kalangan sesuai tujuan penelitian yang 

dinilai dari beberapa indikator yaitu pembelajaran mengenai webgis, penyesuaian 

webgis, penundaan unduhan, konten. 

Hasil yang diperoleh dari tingkat kepuasan menggunakan webgis tersebut 

melalui penilaian kuisioner online kepada 30 reponden menghasilkan bahwa rata-

rata dalam pemberian skor penilaian berada di kisaran paling banyak yaitu dengan 

skor 3 dengan total penilaian ada 163 dan skor penilaian 4 dengan total penilaian 

ada 113 namun ada juga penilaian dengan skor 2 dengan total penilaian yaitu 24 

dan skor penilaian 1 tidak ada, artinya webgis yang telah dibuat oleh peneliti 

cukup layak karena dapat memberikan informasi terkait obyek wisata yang ada 

sehingga selanjutnya bisa disebarluaskan melalui media sosial seperti Facebook, 

Instagram dan Twitter. Dari hasil jawaban responden faktor dominan penilaian 

mengenai webgis yang telah dibuat peneliti memiliki kelemahan yaitu saat 

mengaksesnya harus memiliki koneksi yang stabil jika tidak akan menunggu 

waktu (loading) untuk membuka webgis tersebut dan kelebihannya yaitu inovasi 

penyebarluasan informasi melalui webgis pariwisata yang kreatif, saat mengakses 

https://bit.ly/WisataKecamatanSelo
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pengguna langsung bisa menggunakan web tersebut tanpa petunjuk tertulis, dan 

penyampaian informasi mudah dipahami pengguna. 

 

Gambar 3. Tampilan halaman utama web map 

Geografi pariwisata sangat erat kaitannnya dengan ilmu geografi regional 

yang fokus pada kajian terhadap region atau suatu wilayah di permukaan bumi 

secara komprehensif (Ahman sya, 2005). Menurut Suharyono (2013) bahwa 

unsur-unsur geografi regional, meliputi : Luas dan bentuk wilayah , Lokasi, 

Geomorfologi, Iklim dan Relief dan Geologi, Sejarah, Penduduk, Mata 

Pencaharian, Budaya dan potensi maupun masalah utama dalam region yang 

bersangkutan. Hubungan lokasi sebaran obyek wisata dan daerah administrasi erat 

kaitannya maka dilakukan analisis lanjutan yaitu analisis spasial. Maka dapat 

diketahui Obyek Wisata yang ada di Kecamatan Selo tersebar di 7 dari 10 desa 

yaitu terdiri dari Desa Tarubatang, Desa Selo, Desa Samian, Desa Lencoh, Desa 

Jrakah dan Desa Klakah. Namun dari segi jumlah Desa Samiran memiliki obyek 

wisata yang paling banyak yaitu 4 obyek wisata alam yaitu diantaranya Obyek 

Wisata New Selo, Taman Nasional Gunung Merapi (Jalur Pendakian Via New 

Selo), Wisata Bukit Sanjaya, Merapi Garden , 1 obyek wisata buatan yaitu Wisata 

Air Embung Manajar dan 1 obyek wisata budaya yaitu Petilasan Kebokanigoro, 

sedangkan yang lainnya hanya memiliki 1 obyek wisata per desa. Wisata yang ada 

belum cukup merata pada setiap desa di Kecamatan Selo seperti Desa Jeruk, Desa 
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Suroteleng, dan Desa Tlogolele sama sekali tidak memiliki obyek wisata. Hal 

tersebut dikarenakan tidak terdapat adanya potensi jika digunakan untuk wisata 

alam karena sudah banyak terjadinya alih fungsi lahan menjadi pemukiman 

maupun bangunan lainnya. 

*barcode yang langsung terhubung dengan laman web 

Gambar 4. Sebaran Obyek Wisata di Kecamatan Selo 

(Sumber : Peta Obyek Wisata Kecamatan Selo, 2021) 

Pembuatan webgis Obyek Wisata di Kecamatan Selo adalah salah satu 

strategi pemasaran dalam hal penyebarluasan informasi atau diseminasi. 

Diseminasi dapat dilakukan menggunakan kerja sama beberapa media yang 

sedang ramai dipergunakan oleh masyarakat, seperti media sosial Twitter, 

Facebook, Instagram serta media sosial lainnya. Terlebih pada kondisi Covid-19 

yang mematikan segala usaha misalnya pada bidang pariwisata, beberapa wisata 

ditutup sementara sampai membaiknya keadaan yang cukup baik untuk obyek 

wisata beroperasi kembali. Langkah pertama yang menjadi strategi 

penyebarluasan informasi obyek wisata dapat memakai sosial media milik pribadi, 

hal tersebut memungkinkan untuk informasi diterima lebih banyak orang.  
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Gambar 5. Contoh Diseminasi melalui sosial media 

(Sumber : (1) Twitter, (2) Facebook,(3) Instagram) 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Hasil sebaran Obyek Wisata yang ada di Kecamatan Selo menggunakan 

Analisis Average Nearest Neighbor dapat diketahui yaitu menghasilkan ratio 

0,791881 dengan interval T antara  0,7 sampai 1,4 maka pola pemukiman adalah 

pola acak (random). 

2. Dalam membuat WebGis dengan Storymaps menggunakan 2 macam tampilan, 

yakni shortlist sebagai data utama yang menampilkan Peta Obyek Wisata 

Kecamatan Selo dan tampilan cascade untuk menggabungkan tampilan shortlist 

agar memudahkan pengguna dalam pengaksesan informasi terkait obyek wisata. 

3. Proses penyebarluasan informasi mengenai Obyek Wisata di Kecamatan Selo 

dengan membagikan link: https://bit.ly/WisataKecamatanSelo di sosial media 

yang sedang ramai digunakan kalangan masyarakat saat ini seperti Facebook, 

https://bit.ly/WisataKecamatanSelo
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Instagram dan Twitter serta adanya fitur barcode untuk memudahkan pengaksesan 

web tersebut oleh pengguna. 

4.2 Saran 

Kegiatan pengenalan obyek wisata di Kecamatan selo melalui media sosial dalam 

upaya strategi penyebarluasan informasi yang dibuat semenarik mungkin 

seharusnya dimaksimalkan bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat 

maupun di bidang pariwisata terkait agar lebih dikenal masyarakat luas. 
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