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PENYAJIAN INFORMASI OBYEK WISATA PANTAI DI KABUPATEN PARIGI 

MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 BERBASIS ARCGIS ONLINE 

WEBGIS MENGGUNAKAN STORY MAPS 
 

Abstrak  
 

Kabupaten Parigi Moutong memiliki beraneka tempat wisata yang  berpotensi dan menjadi daya 

tarik  bagi wisatawan yang datang dan berkunjung  ke wilayah  ini. Beberapa permasalahan 

belum optimalnya promosi wisata dan terbatasnya informasi mengenai data sebaran obyek 

wisata pantai dan juga dalam penyajian masih manual maka  diperlukan peta informatif secara 

Online. Penelitian ini “Penyajian Informasi Obyek Wisata Pantai di Kabupaten Parigi Moutong 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Berbasis ArcGis Online WebGis menggunakan Story 

Maps” bertujuan : (1) mengetahui potensi internal dan eksternal obyek wisata pantai di 

Kabupaten Parigi Moutong (2) membuat Sistem Informasi Geografis(SIG) ArcGis Online 

WebGis menggunakan Story Maps dalam penyajian informasi obyek wisata pantai di Kabupaten 

Parigi Moutong agar lebih interaktif. Metode penelitian ini yaitu survei lapangan dengan cara 

sensus. Metode analisis menggunakan analisis skoring untuk mengetahui potensi internal, 

eksternal dan gabungan pada obyek wisata dan analisis deskriptif. Hasil penelitian potensi obyek 

wisata pantai di Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan survei lapangan dengan pemberian skor 

yang menunjukan klasifikasi potensi tinggi dan sedang. Hasil skoring obyek wisata pantai 

Kucing dan pantai Kayu bura termasuk ke dalam klas potensi tinggi, pantai Nalera dan pantai 

Bamba termasuk kedalam klas potensi sedang selanjutnya hasil tersebut dilakukan pembuatan 

peta online berbasis WebGIS dalam bentuk aplikasi Story Maps. Pembuatan WebGIS informasi 

obyek wisata pantai menghasilkan peta interaktif mengenai potensi internal, potensi eksternal, 

gabungan , dan peta lokasi kemudian disematkan ke dalam satu tampilan WebGIS Story Maps 

“beach attractions Tell a Story Kabupaten Parigi Moutong by Wahyu Aji Pangestu” dapat 

dilihat dengan mengakses alamat link https://arcg.is/1e11PO0 WebGIS ini diharapkan menjadi 

media penyajian informasi pariwisata yang menarik dan efektif. 
 

Kata Kunci: potensi internal dan potensi eksternal, wisata pantai,WebGIS, Story Maps 
 

 

Abstract 

Parigi Moutong Regency has various possible tourist attractions and becomes an attraction for 

tourists who come and visit this region. Some of the problems are that tourism promotion is not 

optimal and there is limited information about the data on the distribution of coastal tourism 

objects and also in the manual presentation, an online informative map is needed. This study 

"Displaying Information on Beach Tourism Objects in Parigi Moutong Regency, Central 

Sulawesi Province in 2021 Based on ArcGis Online WebGis using Story Maps" aims to: (1) 

determine the potential of internal and external beach tourism objects in Parigi Moutong 

Regency (2) create a Geographic Information System ( GIS) ArcGis Online WebGis uses Story 

Maps in presenting information on coastal tourism objects in Parigi Moutong Regency to make 

it more interactive. This research method is a field survey by means of a census. The analysis 

method uses scoring analysis to determine the internal, external and combined potential of 

tourism objects and descriptive analysis. The results of the research on the potential of coastal 

tourism objects in Parigi Moutong Regency are based on a field survey by giving a score that 

shows the classification of high and medium potential. The results of the scoring of the Cat Beach 

and Kayu Bura Beach tourism objects are included in the high potential class, Nalera Beach and 

Bamba Beach are included in the medium potential class, then the results are made online map 

creation based on WebGIS in the form of Story Maps application. Making WebGIS information 

on coastal tourism objects produces interactive maps regarding internal potential, external 

https://arcg.is/1e11PO0
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potential, combinations, and location maps then embedded into one WebGIS Story Maps display 

"Tell a Story beach attraction in Parigi Moutong Regency by Wahyu Aji Pangestu" can be viewed 

by accessing the address https://arcg.is/1e11PO0 This webGIS is expected to be an attractive 

and effective medium for presenting tourism information. 

Keywords: internal potential and external potential, beach tourism, WebGIS, Story Maps 

 
1. PENDAHULUAN  

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam bahari dengan banyak  pulau yang 

keindahan  alam dan wisata yang melimpah menjadikan indonesia sebagai negara tujuan 

wisata, pengembangan dan  pengelolaan pariwisata perlu diupayakan oleh pemerintah agar 

kawasan wisata di beberapa daerah dapat dikelola secara optimal. Pengembangan Suatu tempat 

yang dijadikan daerah pariwisata diharapkan menjadi sumber dan potensi kegiatan ekonomi 

yang dapat diandalkan yang mampu menggalakkan   kegiatan   ekonomi,   termasuk kegiatan 

sektor lain sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan 

pendapatan negara, serta penerimaan  devisa  meningkat  melalui  upaya pengembangan   dan   

pembangunan   berbagai potensi  kepariwisataan  nasional,  dengan  tetap memelihara 

kepribadian bangsa dan kelestarian    fungsi serta mutu    lingkungan hidup (Riska et al., 

2020). 

Pariwisata di indonesia saat ini mempunyai peran penting bagi pertumbuhan ekonomi 

daerah namun tidak di imbangi kesiapan masyarakat sekitar. Adapun ketidaknyamanan 

wisatawan dalam berwisata kesulitan mengetahui dan mencapai lokasi destinasi obyek wisata 

yang merupakan masalah akibat tidak tersedianya informasi secara optimal. Potensi wisata 

bahari tersebut belum mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan 

Indonesia ke depannya Kinerja pariwisata bahari Indonesia  masih tertinggal jauh dari negara  

tetangga.  Sektor  pariwisata  bahari  Malaysia  mampu  menyumbang  40%  terhadap  

pendapatan pariwisata,  sedangkan Indonesia  hanya  15% (Noviendi, 2015). Buruknya  kinerja  

pariwisata  bahari Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya aksesibilitas, variasi 

obyek wisata (attractions)terbatas,  daya  dukung  dan  kualitas  lingkungan,  masih  kurangnya  

promosi  tentang  pariwisata  bahari, dan yang terakhir adalah terbatasnya anggaran pemerintah 

untuk pembangunan pariwisata (Pipin et al., 2018). 

Sulawesi Tengah merupakan  salah satu dari 33 Provinsi di indonesia , Provinsi 

Sulawesi Tengah terdiri dari 12 wilayah  Kabupaten dan 1 wilayah Kota dengan  total luas 

61,841,29 km2.  Kota Palu secara administrasi adalah ibu kota provinsi, wilayah Sulawesi 

Tengah  memiliki berbagai macam variasi potensi wisata alam yang menarik untuk 

kembangkan baik di kota maupun di kabupaten , namun demikian potensi sektor wisata di 

daerah ini tersebar di beberapa wilayah kabupaten. Sebagai salah satu dari 12 wilayah yang 

terdapat di Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Parigi Moutong memiliki beraneka tempat 

wisata yang daya tarik wisatanya  berpotensi menjadi tujuan bagi wisatawan yang datang dan 

berkunjung  ke wilayah  ini. Terdapat beragam wisata yang berada di daerah ini, baik wisata 

alam, wisata bahari, agrowisata, dan wisata budaya. Namun kurangnya data informasi 

mengenai obyek wisata dan lokasi wisata membuat wisatawan atau masyarakat tidak 

mengetahui nya adapun beberapa permasalahan pariwisata dapat dilihat pada Tabel 1  berikut. 

 

 

 

https://arcg.is/1e11PO0
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Tabel 1 Permasalahan pariwisata urusan pemerintah 

Urusan Pilihan  Permasalahan 

Urusan Pariwisata a. Masih rendahnya pengelolaan dan 

keamanan Objek Pariwisata;  
b. Kurangnya infrastruktur dasar 

pariwisata;  

c. Belum optimalnya promosi wisata;  

d. Kurangnya kesadaran masyarakat 
dalam mendukung pengembangan 

pariwisata 

e. Belum optimalnya keterkaitan 
pengembangan sektor pariwisata dengan 

sektor-sektor lainnya seperti sektor 

pertanian, usaha kecil menengah, budaya 
dan lain-lain 

Sumber : (RPJMD Kabupaten Parigi Moutong 2019-2023) 

Obyek wisata yang akan dibahas disini adalah obyek wisata pantai melihat keunikan 

dari wilayah perairan laut yakni pesisir pantai  yang potensial berfokus pada promosi guna 

menjadi pilihan tujuan wisata. Wisata Pantai adalah salah satu bentuk pemanfaatan wilayah 

pesisir yang kegiatannya menitikberatkan pada daerah pantai dengan memanfaatkan 

sumberdaya alam pantai, baik yang berada di wilayah daratannya maupun wilayah perairannya 

(Fandeli, 2000) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2 Nama obyek wisata dan jenis 

No Obyek wisata Jenis wisata 

1. Pantai Nalera Alam 

2. Pantai Kucing Alam 

3. Pantai Kayu Bura(Sail Tomini) Alam 

4. Pantai Bamba Alam 

Sumber : (BPS Kabupaten Parigi Moutong dalam angka 2020) 

Berdasarkan Tabel 2 yang diperoleh dari pemerintah daerah terdapat beberapa 

permasalahan meliputi urusan pariwisata dari penjelasan pada poin C belum optimalnya 

promosi wisata dan terbatasnya informasi mengenai data sebaran obyek wisata pantai dan juga 

dalam penyajian masih manual maka  diperlukan peta informatif secara Online , oleh karena itu 

mendorong penulis menyediakan informasi wisata pantai berbasis WebGis menggunakan Story 

Maps. Aplikasi peta Online wisata pantai berbasis web menyajikan informasi pantai yang lebih 

kompleks baik secara deskriptif maupun spasial (peta). Selain itu, fitur peta interaktif juga 

disajikan dalam bentuk cerita berisikan perjalanan menyusuri pantai (beach tours) guna 

memberikan gambaran lokasi wisata pantai yang lebih menarik. Peta-Peta tersebut disematkan 

ke dalam situs web sehingga aplikasi web ini bercirikan Sistem Informasi GeoSpasial Berbasis 

Web atau WebGIS(Laila Nugraha et al., 2020) 

Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian yang berjudul “Penyajian 

Informasi Obyek Wisata Pantai di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

2021 Berbasis ArcGis Online WebGis menggunakan Story Maps” diharapkan memudahkan 

masyarakat untuk mengetahui lokasi tempat wisata pantai di Kabupaten Parigi Moutong. 
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2. METODE  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini dilakukan dengan  metode 

survei lapangan atau observasi. Populasi terdiri dari obyek wisata pantai  adapun obyek tersebut 

Pantai Kucing, Pantai Nalera, Pantai Kayu bura , dan Pantai Bamba. Metode yang akan 

digunakan dengan cara sensus pengertiannya peneliti mengunjungi seluruh elemen populasi 

untuk dilakukan pengumpulan data primer terkait obyek wisata, aksesibilitas, kondisi fisik, 

fasilitas, dan dokumentasi foto. Metode analisis data dilakukan dengan analisis skoring untuk 

menilai dan mengetahui potensi internal dan eksternal. Proses pembuatan  WebGis sumber data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang telah diolah editing, skoring potensi 

internal dan potensi eksternal obyek wisata pantai kemudian ditampilkan dalam WebGis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1  Hasil Observasi dan Deskripsi Obyek Wisata Pantai di Kabupaten Parigi 

Moutong 

 Pariwisata di Kabupaten Parigi Moutong memiliki daya tarik obyek wisata alam yang 

berpotensi adapun  beberapa obyek  meliputi Pantai Kucing, Pantai Nalera, Pantai Kayu bura, 

dan Pantai Bamba. Jarak tempuh menuju lokasi obyek wisata bervariasi jarak terdekat dari 

pusat kota ke obyek wisata 9,6km(14 menit) sementara jarak paling jauh sekitar 28,3 km(40 

menit). Data informasi nama dan lokasi obyek wisata dapat dilihat pada tabel 3 dan lebih 

jelasnya pada Gambar 1 sebagai berikut. 

 
Tabel 3 Nama obyek wisata dan lokasi 

 

  

 

No Nama 

Obyek 

wisata 

Lokasi/alamat 

obyek 

Fasilitas Jarak 

dari 

pusat 

kota 

koordinat 

x y 

1. Pantai 

Kucing  

Jln. Trans 

Sulawesi, 

Tandaigi, 

Siniu 

Cottage,Mesjid,Toilet, 

tempat parkir, warung 

makan, tempat 

sampah 

28,3 

km(40 

menit) 

120.0472361 -0.6203803 

2. Pantai 
Nalera 

Jl. Trans 
Sulawesi, 

Marantale, 

Penginapan, Toilet, 
Tempat parkir, 

warung makan 

24 
km(35 

menit) 

120.0452149 -0.6409863 

3. Pantai 

kayu 

bura 

Jln. Trans 

Sulawesi 

Pelawa Baru, 

Parigi Tengah,  

Cottage,Mesjid,Toilet, 

tempat parkir, warung 

makan, tempat 

sampah  

11,5 

km(17 

menit) 

120.1108754 -0.7371526 

4 Pantai 

Bamba 

Jl. Trans 

Sulawesi, 

Pelawa Baru, 

Parigi Tengah 

Toilet, tempat parkir,  9,6 

km(14 

menit) 

120.1163236 -0.7479499 
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3.2 Penilaian Klasifikasi Potensi Gabungan Obyek Wisata Pantai 

Klasifikasi penilaian potensi gabungan merupakan penjumlahan  nilai skor dalam penelitian ini 

skor nilai  potensi internal dan potensi eksternal masing-masing obyek wisata pantai  

berdasarkan tabel potensi internal dan tabel eksternal dijumlah dengan ketentuan berikut. 

• Kelas potensi rendah bila total nilai skor 14-24 

• Kelas potensi sedang bila total nilai skor 25-35 

• Kelas potensi tinggi bila total nilai skor 36-46 

Adapun hasil  penggabungan nilai skor klasifikasi potensi internal dan eksternal obyek wisata 

pantai dapat dilihat pada Tabel 4  berikut.  

 
Tabel 4 Penilaian Klasifikasi potensi gabungan obyek wisata pantai 

Obyek 
wisata 

pantai  

Potensi internal  Potensi eksternal  Potensi gabungan 

Skor Kelas Skor Kelas Skor kelas 

Pantai 
Kucing 

18 Tinggi 18 Sedang  36 Tinggi  

Gambar 1 Peta Lokasi Obyek Wisata Pantai di Kabupaten Parigi Moutong 
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Pantai nalera 17 Sedang 15 Rendah  32 Sedang  

Pantai kayu 
bura 

19 Tinggi  21 Sedang 40 Tinggi  

Pantai 

bamba 

17 Sedang 13 Rendah  30 Sedang  

Sumber : (Hasil survei pengamatan Langsung, 2022) 

Berdasarkan tabel 4 hasil penilaian klasifikasi potensi gabungan obyek wisata pantai di 

Kabupaten Parigi Moutong diperoleh hasil sebagai berikut. 

•        Klasifikasi potensi gabungan dapat diketahui jumlah nilai skornya 36-46 yaitu termasuk 

kategori klasifikasi tinggi adalah pantai kucing(36) dan pantai kayubura(40) kedua pantai 

memiliki daya tarik, sarana dan prasarana , fasilitas pendukung wisata yang sangat baik. 

•        Klasifikasi potensi gabungan dapat diketahui jumlah nilai skornya 25-35 yaitu termasuk 

kategori sedang adalah pantai nalera (32) dan pantai bamba (30) panta-pantai tersebut memiliki 

daya tarik wisata yang baik, namun potensi eksternal dari pantai ini masih kurang baik karena 

aksesibilitas dan fasilitas belum lengkap untuk mendukung wisatawan/pengunjung berwisata. 

         Adapun untuk lebih jelasnya sebaran potensi gabungan masing-masing obyek wisata 

dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2 Peta Potensi Gabungan Obyek Wisata Pantai di Kabupaten Parigi Moutong 
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Pantai Kucing berdasarkan hasil jumlah skor yaitu 36 diketahui bahwa nilai skor 36-46 

menunjukan termasuk ke dalam tingkat klasifikasi potensi tinggi. Pantai ini merupakan pantai 

sudah banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Parigi Moutong maupun luar kota, Faktor 

kondisi fisik pantai kucing dinilai sangatlah baik karena pantainya memiliki warna pasir yang 

putih dan area sekitar pantai ini bersih karena sudah dikelola dengan baik, faktor kondisi 

aksesibilitas menuju lokasi wisata ini dapat dikatakan cukup baik karena terdapat petunjuk arah 

yang jelas sehingga dapat memudahkan wisatawan berkunjung ke wisata ini, faktor fasilitas 

dan sarana pendukung yang disediakan sangatlah tersedia dengan lengkap. 

  

Pantai Nalera berdasarkan hasil jumlah skor yaitu 32 diketahui bahwa nilai skor 25-35 

menunjukan termasuk ke dalam tingkat klasifikasi potensi sedang. Pantai tersebut terletak 

dekat jalan trans sulawesi sehingga mudah dijangkau faktor kondisi fisik dari pantai cukup baik  

warna pasir putih dan ombak yang tenang area di sekitar pantai cukup bersih hanya kurangnya 

kesadaran pengunjung dan pantai ini belum dikelola terdapat sampah yang terbawah oleh arus 

laut seperti batang kayu,  daun-daun, dll. faktor fasilitas yang tersedia seperti penginapan, 

rumah makan, dan toilet dirasa masih kurang karena fasilitas seperti pembuangan sampah 

belum tersedia hal ini lah membuat para pengunjung membuang sampah sembarangan dan 

kurang memperhatikan kebersihan pantai. 

  

Pantai Kayu Bura berdasarkan hasil jumlah skor yaitu 40 diketahui bahwa nilai skor 36-46 

menunjukan termasuk ke dalam tingkat klasifikasi potensi tinggi. Pantai ini merupakan pantai 

utama yang pernah menjadi tempat digelarnya Event Sail Tomini pada tahun 2015 sejak itulah 

pantai  menjadi viral terkenal dan ramai dikunjungi wisatawan setiap akhir pekan. pantai ini 

memiliki faktor kondisi sarana dan prasarana yang paling lengkap diantara objek wisata pantai 

seperti aksesibilitas transportasi tersedia angkutan umum dan kondisi jalan menuju obyek 

wisata sudah diaspal. Untuk fasilitas akomodasinya sangat baik karena memiliki jumlah 

penginapan lebih dari lima buah fasilitas pelengkap lain WC/toilet umum lebih dari lima buah. 

  

Pantai Bamba berdasarkan hasil jumlah skor yaitu 30 diketahui bahwa nilai skor 25-35 

menunjukan termasuk ke dalam tingkat klasifikasi potensi sedang. Pantai tersebut memiliki 

kondisi fisik cukup baik hamparan pantai pasir putih dengan ombak yang tenang dan 

kebersihan air pantainya yang jernih namun area di sekitar pantai kurang bersih terdapat 

sampah berserakan karena tidak tersedia tempat pembuangan sampah belum adanya perawatan 

dan pengelolaan obyek wisata ini. Fasilitas sarana dan prasarana di pantai ini kurang baik 

aksesibilitas transportasi menuju lokasi obyek wisata masih jalan setapak (belum diaspal) dan 

untuk fasilitas akomodasinya masih kurang hanya terdapat WC/Toilet umum. 

 

3.3 Penyajian informasi obyek wisata pantai di Kabupaten Parigi Moutong berbasis 

WebGis menggunakan Story Maps 

 Proses pembuatannya dengan memanfaatkan template yang sudah tersedia pada 

aplikasi Story Maps yaitu diantaranya Story Maps Shortlist, Story Maps Journal, dan Story 

Maps Cascade. Story Maps yang disusun terdiri dari bagian-bagian layer beberapa sub bab 

yaitu judul, latar belakang, deskripsi singkat wilayah administrasi, kondisi geologi, peta cetak, 

dan peta Online adapun Story Maps dapat dilihat dengan mengakses link berikut 

https://arcg.is/1e11PO0 . 

 

https://arcg.is/1e11PO0
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         Tampilan  ketika mengunjungi Story Maps pertama akan muncul halaman cover dengan 

judul “beach attractions Tell a Story Kabupaten Parigi Moutong by Wahyu Aji Pangestu” 

Story Maps ini dibuat dengan menggunakan Story Maps ESRI dengan memanfaatkan  template 

Story Maps Cascade. pada bagian halaman cover dan background ini disesuaikan ada dua 

tampilan tema yang dapat pilih terang atau gelap, dan pada bagian teks yang dijadikan judul 

dapat diatur dengan beberapa pilihan font adapun halaman cover Story Maps dapat dilihat pada 

Gambar 3 berikut. 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 3 Tampilan Halaman cover WebGIS Story Maps wisata pantai di Kabupaten Parigi Moutong 
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(Sumber WebGIS Story Maps Link : https://arcg.is/1e11PO0 ) 

(Story Maps Link Peta Potensi Internal : https://arcg.is/0zGe05 ) 
(Story Maps Link Peta Potensi Eksternal : https://arcg.is/vbDey ) 

(Story Maps Link Peta Potensi Gabungan : https://arcg.is/8aLLz ) 

(Story Maps Link Peta Lokasi Obyek wisata pantai : https://arcg.is/05Oi9f ) 
 

Petunjuk penggunaan Story Maps. 

1.  untuk dapat pindah dari halaman cover ke slide selanjutnya dilakukan dengan cara scrolling 

ke bawah. 

2.  Peta yang ditampilkan merupakan peta interaktif berupa WebGIS dalam bentuk peta Online 

untuk dapat membaca melihat peta dengan cara klik pilihan daftar peta. 

3. Memperbesar atau memperkecil peta dapat dilakukan dengan  klik icon zoom in dan zoom 

out pada bagian kanan bawah peta. 

Story Maps penyajian informasi obyek wisata pantai di Kabupaten Moutong Tahun 2021 

memberikan informasi mengenai lokasi, potensi internal, potensi eksternal, dan potensi 

gabungan dengan tampilan yang menarik dan informatif pada peta Online dapat memuat 

informasi mengenai obyek wisata pantai yang menampilkan narasi  keterangan sarana dan 

prasarana serta foto obyek wisata di lapangan. Pemanfaatan  WebGis menggunakan Story Maps 

ini sebagai promosi pariwisata di Kabupaten Parigi Moutong agar obyek wisata yang ada  dapat 

diketahui dan dikenal oleh masyarakat luas sehingga dapat dijadikan pilihan destinasi wisata 

dan juga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata setiap tahun. Perangkat lunak ArcGIS 

Story Maps adalah peta interaktif yang dikombinasikan dengan teks maupun media lain untuk 

bercerita tentang dunia. Perangkat ini secara jenisnya didesain untuk pengguna (users) 

mencakup semua unsur yang bisa digunakan untuk bercerita seperti peta berbasis web atau 

layanan peta, teks dan multimedia (ESRI, 2018). 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Tampilan Stroy Maps Peta Potensi Gabungan wisata pantai di Kabupaten Parigi Moutong 

https://arcg.is/1e11PO0
https://arcg.is/0zGe05
https://arcg.is/vbDey
https://arcg.is/8aLLz
https://arcg.is/05Oi9f
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan. Maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut. 

1.      Penilaian potensi obyek wisata pantai di Kabupaten Parigi Moutong memiliki 

hasil nilai skoring yang menunjukan klasifikasi potensi tinggi dan sedang. Hasil 

skoring potensi internal dan potensi eksternal obyek wisata pantai kucing dan 

pantai kayu bura termasuk ke dalam klas potensi tinggi yang artinya kedua 

obyek wisata tersebut memiliki daya tarik wisata, sarana dan prasarana, faktor 

pendukung pariwisata yang baik hanya perlu diperhatikan kembali untuk 

perawatan pada fasilitas yang sudah ada. Obyek wisata pantai nalera dan pantai 

bamba termasuk ke dalam klasifikasi potensi sedang rata-rata daya tarik wisata 

masing-masing obyek wisata  pantai dalam keadaan baik namun dari sarana dan 

prasarana, faktor pendukung wisata perlu dilakukan perbaikan aksesibilitas dan 

penambahan fasilitas pendukung wisata. 

2.      Pembuatan WebGIS Story Maps menggunakan fitur aplikasi pada Arcgis Online 

Produk dari ESRI dengan memanfaatkan penggunaan template Story Maps 

Shortlist  untuk menampilkan lokasi obyek wisata pantai dan Story Maps 

Journall untuk menampilkan potensi internal, eksternal, dan gabungan. 

Kemudian menggunakan template Story Maps Cascade untuk mengemas dalam 

satu tampilan WebGIS agar lebih komprehensif dalam penyajian informasi 

wisata. WebGIS Story Maps menjadi salah satu media yang dapat digunakan 

menyajikan informasi pariwisata yang menarik dan efektif dalam bentuk peta 

online yang memuat informasi obyek wisata pantai berdasarkan lokasi koordinat 

X dan Y, gambar foto sesuai kondisi di lapangan, serta ulasan deskripsi 

mengenai wisata semua informasi itu disematkan ke WebGIS Story Maps 

“beach attractions Tell a Story Kabupaten Parigi Moutong by Wahyu Aji 

Pangestu” dapat dilihat dengan mengakses alamat link https://arcg.is/1e11PO0 

selanjutnya dengan memanfaatkan media sosial men-Share platform media 

sosial Facebook, Twitter, dan Instagram bertujuan sebagai promosi wisata 

sehingga mempermudah masyarakat memperoleh informasi tentang obyek 

wisata pantai dan  dapat menjadi pilihan destinasi wisata ketika akan 

mengunjungi Kabupaten Parigi Moutong. 

 

 
   4.2 SARAN 

 

1.        Pengelola obyek wisata pantai nalera dan pantai bamba perlu melakukan 

mengoptimalkan seluruh potensi daya tarik wisata dengan memanfaatkan  

sumber daya alam yang ada dikelola secara kelestarian lingkungan kemudian 

meningkatkan kualitas obyek wisata dengan ide-ide kreatif menciptakan 

keunikan-keunikan atraksi seperti camping ground, penyewaan perahu, banana 

boat, penyewaan peralatan snorkeling, spot foto yang instagramable sebagai daya 

tarik baru pada obyek serta melengkapi dan menambah fasilitas penunjang wisata 

karena fasilitas yang tersedia dirasa belum lengkap. 

2.           Setelah dibuat WebGIS Story Maps penyajian informasi obyek wisata pantai 

pada WebGIS ini diharapkan  menyampaikan informasi mengenai potensi wisata, 

lokasi dan fasilitas yang tersedia dapat tersampaikan kepada masyarakat atau 

wisatawan serta membantu dinas terkait dan pengelola obyek wisata dalam hal 

https://arcg.is/1e11PO0
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promosi dengan memanfaatkan teknologi SIG selanjutnya pemerintah perlu 

mengoptimalkan publikasi di media sosial Youtube, Tiktok, dan jejaring media 

sosial lainnya. 

3.           peneliti selanjutnya disarankan mengkaji daerah yang lingkungannya kecil 

seperti lingkup kecamatan serta menambah obyek wisata yang dikaji lebih dari 

10 obyek sehingga menghasilkan  peta yang lebih detail dan bervariasi. 
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