
 

 

PENDAHULUAN 

Kota Magelang merupakan Kota yang berada di Provinsi Jawa tengah 

yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 121.526 jiwa dengan kepadatan 

penduduk 6.555 jiwa/km persegi pada tahun 2020 berdasarkan BPS Kota 

Magelang (2021). Dengan bentangan garis antara 110° 12' 30” dan 110° 12' 52” 

Bujur Timur dan antara 7° 26 '18” dan 7° 30' 9” Lintang Selatan dengan 

ketinggian 380 meter di atas permukaan laut menurut Pemerintah Kota Magelang 

(2018). Kota Magelang memiliki total jumlah 3 Kecamatan yang mencangkup 

Magelang Utara, Magelang Tengah, dan Magelang Selatan. Serta dari total 

kelurahan di tiap – tiap Kecamatan, Kota Magelang memiliki 17 Kelurahan yang 

diantaranya terbagi menjadi 6 Kelurahan pada Kecamatan Magelang Selatan, 5 

Kelurahan di Magelang Utara, dan 6 Kelurahan di Magelang Tengah. Magelang 

juga memiliki destinasi baru ataupun destinasi rintisan. Dari beberapa destinasi 

rintisan mayoritas di antaranya yaitu Desa Wisata. Kota Magelang sering disebut 

juga sebagai Kota Getuk, Kota Militer, ataupun Kota Sejuta Bunga. Kota 

Magelang sebelumnya merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Magelang. Kota 

Magelang ini terletak di tengah Kabupaten Magelang. Kota Magelang berada di 

jalur utama Semarang Yogyakarta yang terletak di 15 km sebelah utara kota 

Mungkid, 75 km sebelah selatan Semarang, dan 43 km sebelah utara Yogyakarta. 

Dari posisi tersebut membuat kota Magelang memiliki posisi kota yang strategis. 

Kota Magelang memiliki berbagai macam destinasi yang menarik. Diantaranya 

adalah Taman Kiai Langgeng yang memiliki luas 28 hektar. Destinasi ini bisa 

disebut taman edukasi karena di dalamnya terdapat ratusan koleksi tanaman 

langka, patung - patung makhluk jaman purba dalam skala ukuran 1:1 serta 

prototipe pesawat terbang. Kota Magelang juga memiliki banyak destinasi wisata 

kuliner yang memiliki ciri khas tersendiri dari cita rasa ataupun sejarah dari 

makanan yang disajikan tersebut. Salah satu makanan yang cukup populer dari 

kota magelang adalah Getuk.  

 

Kota Magelang memiliki kebudayaan asli yang dikemas dengan bentuk 

Pagelaran Festival. Terdapat 5 kebudayaan yang dikemas dengan Pagelaran 

Festival di Kota Magelang yaitu meliputi pagelaran Grebeg Gethuk, Karnaval 

Hari Kemerdekaan, Festival Tidar, Magelang Fair, serta Kirab Budaya. Pagelaran 

festival ini diharapkan membawa dampak positif pada perkembangan pariwisata 

yang ada di Kota Magelang seperti halnya pada salah satu Kota yang ada di Jawa 

Timur yaitu Banyuwangi. Banyuwangi memiliki Pagelaran Festival yang terkenal 

dan mampu mengangkat Kota Banyuwangi tersebut dengan fokus pegembangan 

keberagaman seni dan budaya masyarakat dengan bantuan pemerintah supaya 

dapat dikenal oleh wisatawan mancanegara. Dari beberapa Pagelaran Festival 

tersebut terdapat tiga festival yang dinobatkan oleh Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif sebagai Pagelaran Festival Tingkat Internasional yang menjadi 

kebanggaan warga Indonesia serta masyarakat Banyuwangi. Ketiga festival 

tersebut yaitu Ethno Carnival, Tour de Banyuwangi ijen, dan Festival Gandrung 

Sewu (yukbanyuwangi, 2021:27). Berdasarkan pernyataan dari Banjarkab 

(2020:27) “Pelestarian mengenai Pagelaran festival Kebudayaan ini perlu 



 

dilestarikan karena kebudayaan merupakan salah satu peranan penting yang 

memegang kemajuan suatu Bangsa. Kebudayaan merupakan investasi untuk 

membangun masa depan dengan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan 

dan identitas bangsa yang diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional 

Indonesia di tengah Dinamika perkembangan dunia”  

 

Dalam melakukan pelestarian kebudayaan di Kota Magelang terdapat 

banyak hal yang bisa dilakukan salah satunya yaitu dengan pengembangan 

promosi teknologi digital. Perkembangan teknologi yang ada pada era sekarang 

ini membuat masyarakat dapat mengakses berbagai hal secara luas. Penggunaan 

teknologi pada masyarakat secara luas ini menjadi celah untuk perkembangan 

Pariwisata yang ada di Indonesia terutama pada sektor promosi dan informasi. 

Untuk membangun sesuatu destinasi ataupun pariwisata diperlukan promosi yang 

kuat agar dapat menjangkau masyarakat luas dengan mudah. Sebagai contoh 

sistem informasi yang berdampak pada ketersediaan fasilitas, sarana dan 

prasarana, dan ketersediaan transportasi selama berwisata. Faktor tersebut yang 

mempengaruhi wisatawan disaat menentukan pilihan dalam pola kegiatan atau 

lokasi wisatanya. Serta hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat 

atau mempercepat laju pariwisata di dalam destinasi (Kharismanif, 2017:11).  

Berkaitan dengan hal ini Pagelaran Festival di Kota Magelang ini juga mengalami 

dampak dari pengaruh Pandemi yang terjadi beberapa tahun silam membuat 

kebudayaan yang dikemas dalam bentuk pagelaran festival ini berhenti pada 

waktu yang lumayan lama tanpa adanya tindak lanjut atau pembaharuan informasi 

mengenai promosi pada tiap – tiap Pagelaran festival yang ada di Kota Magelang 

yang dapat mempengaruhi pemahaman pengetahuan informasi mengenai 

Pagelaran Festival bagi wisatawan yang memiliki tujuan wisata di Kota 

Magelang.   

 

Dengan adanya masalah yang timbul pada Pagelaran Festival di Kota 

Magelang maka diperlukan pembangunan terkait sistem informasi digital di Kota 

Magelang.  Promosi mengenai informasi digital dapat dilakukan salah satunya 

dengan menggunakan web Story ArcGIS Maps. Media online ini disediakan oleh 

ESRI dengan menggunakan platform ArcGIS Online. Arcgis Story Maps adalah 

sebuah aplikasi online yang didalamnya terdapat fitur untuk menambahkan Peta 

ke dalam cerita dan peta tersebut adalah peta interaktif yang bisa dibuat oleh 

penulis dengan menggunakan ArcGIS Online. Keunggulan ArcGIS Story Maps 

salah satunya yaitu menyusun cerita secara visual dan interaktif dengan dipadu 

oleh ArcGIS Maps yang dapat kita buat sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Penulis tertarik membuat promosi berbasis ArcGIS Story Maps ini karena lebih 

mudah dalam mengatur cerita yang didalamnya terdapat berbagai opsi tambahan 

seperti ArcGIS Maps yang dapat membuat visualisasi Map dengan lebih jelas dan 

tampilan toolbars yang lebih simpel. penelitian di Kota Magelang ini diharapkan 

dapat membantu pertumbuhan pariwisata yang lebih baik dengan Informasi 

Digitalisasi berbasis ArcGIS Story Maps. Serta memberikan pencerahan bagi 

wisatawan yang datang ke Kota Magelang agar dapat mudah menemukan 

rekomendasi kegiatan pariwisata terutama yang berhubungan dengan Pagelaran 



 

Festival mana yang akan menjadi tolak ukur wisatawan datang ke Kota Magelang. 

Untuk mempelajari lebih mendalam pada pengembangan sistem informasi digital 

di Kota Magelang maka perlu dilakukan kajian mengenai masalah yang sedang 

terjadi saat ini. 
 

LANDASAN TEORI 
 

Sistem Informasi 

Sistem informasi memiliki berbagai pengertian dari beberapa sumber menurut 

para ahli. Sebagai contoh pengertian sistem informasi yaitu sebagai berikut: 

Menurut (sutabri, 2012:46) sistem informasi adalah sistem yang mendukung 

fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial untuk mempertemukan suatu sistem 

didalam organisasi kepada kebutuhan pengolahan transaksi harian dengan kegiatan 

strategi untuk dapat menyediakan laporan laporan yang diperlukan. 

 

Pengertian SIG 

Pengertian Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis 

(SIG) sangatlah beragam. Hal ini terlihat dari banyaknya definisi SIG yang beredar dari 

berbagai sumber pustaka. Definisi SIG kemungkinan besar masih berkembang, 

bertambah, dan sedikit bervariasi, sebab SIG merupakan suatu bidang kajian ilmu serta 

teknologi yang digunakan oleh berbagai bidang atau disiplin ilmu, dan berkembang 

secara cepat. Berikut ialah beberapa definisi SIG yang telah beredar pada berbagai 

macam sumber pustaka (Prahasta, 2009): 

1. SIG adalah sistem yang berbasiskan personal computer (CBIS) yang 

dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan dan memanipulasi 

informasi – informasi geografis. SIG didesain untuk mengumpulkan, 

menyimpan, serta menganalisis objek – objek serta fenomena lokasi 

geografis yang merupakan karakteristik yang penting atau kritis dalam 

penganalisisan. Dengan hal itu, SIG merupakan sistem personal 

komputer yang memiliki empat kemampuan berikut pada saat menangani 

data yang bereferensi geografis: (a.) masukan, (b) manajemen data 

(penyimpanan dan pemanggilan data), (c) analisis serta manipulasi data, 

dan (d) keluaran [Aronoff,1989] 

2. SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, aplikasi, data, 

manusia (brainware), organisasi atau forum yang dipergunakan sebagai 

mengumpulkan, menyimpulkan, menganalisis, dan menyebarkan 

informasi tentang wilayah – wilayah daerah di atas permukaan bumi 

[Chrisman, 1997]. 

3. SIG merupakan sistem komputer yang digunakan dalam memanipulasi 

data geografis. Sistem ini diimplementasikan menggunakan perangkat 

keras serta software komputer yang berfungsi sebagai: (a) akuisisi dan 

pembuktian data, (b) kompilasi data, (c) penyimpanan data, (d) 

perubahan atau updating data, (e) manajemen dan pertukaran data, (f) 

manipulasi data, (g) pemanggilan dan presentasi data, serta (h) analisa 

data [Bern, 1992]. 

4. SIG merupakan sistem komputer yang digunakan dalam mengumpulkan, 

menyelidiki, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi – informasi 

yang berhubungan dengan menggunakan permukaan bumi [Demers, 

1997]. 



 

5. SIG adalah sistem yang bisa mendukung proses pengambilan keputusan 

terkait aspek spasial serta mampu mengintegrasikan deskripsi – deskripsi 

lokasi dengan macam – macam karakteristik fenomena yang ditemukan 

pada lokasi yang dimaksud. SIG yang lengkap akan meliputi metodologi 

serta teknologi yang diharapkan, yaitu data spasial, perangkat keras, 

perangkat lunak, serta struktur organisasi [Gistut, 1994]. 

 

Dari beberapa penjelasan menurut para ahli sistem informasi geografi dapat 

dikatakan bahwa penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut 

pandang keruangan. Yang berfungsi sebagai pengumpulan data, mengelola, menyimpan, 

dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. 

 

Pengertian ArcGIS 

ArcGIS adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan ESRI (environment 

Science & Research Institue) yang didalamnya terdapat kompilasi fungsi – fungsi dari 

berbagai macam aplikasi GIS yang berbeda mirip GIS desktop, server, serta GIS berbasis 

web. Perangkat lunak ini mulai dirilis oleh ESRI di tahun 2000. Produk utama dari 

ArcGIS ini ialah ArcGIS desktop, dimana ArcGIS desktop adalah software GIS 

professional yang komprehensif serta dikelompokkan atas 3 komponen yaitu: 

1. ArcView dengan komponen yang fokus ke penggunaan data yang 

komprehensif, pemetaan serta analisis 

2. ArcEditor lebih fokus ke arah editing data spasial 

3. ArcInfo lebih lengkap dalam menyajikan fungsi – fungsi GIS termasuk 

dalam keperluan analisis geoprosesing 

 

ESRI (Environmental System Research Institute) yang berpusat di Redlands, 

California, adalah salah satu perusahaan yang mapan dalam pengembangan aplikasi GIS. 

Memulai debutnya menggunakan produk ArcInfo 2.0 pada awal 1990 an, ESRI terus 

memperbaiki produknya dalam mengakomodasi berbagai macam kebutuhan pada 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Produk yang paling popular dan hingga 

saat ini masih digunakan oleh pengguna GIS merupakan ArcInfo 3.51 serta ArcView 3.3 

kedua produk ini masih dipergunakan karena sifatnya yang ringan, tidak banyak 

memakan penyimpanan serta kelengkapan fasilitas relatif memadai. Untuk saat ini produk 

terakhir ESRI merupakan ArcGIS versi 10 yang dirilis di tanggal 28 Juni 2010. 

 

Pagelaran Festival 

Festival berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah hari atau 

kegiatan dalam rangka peringatan peristiwa dan bersejarah. Fungsi sosial dan makna 

simbolik dari suatu festival berhubungan menggunakan nilai – nilai yang dikenal dalam 

komunitas, yang dianggap penting bagi keberlangsungan ciri – ciri sosial dan tradisi 

mereka.  

Festival bisa dipandang menjadi sarana suatu kelompok masyarakat atau 

komunitas dalam memamerkan identitas dan tradisi seni dan budaya mereka. Pada zaman 

sekarang ini, dimana pariwisata sebagai sarana yang sempurna dalam mempromosikan 

kebudayaan, warga serta komunitas. Para peran pariwisata termasuk masyarakat dan 

komunitas tampaknya sudah mulai menyadari kekuatan tradisi untuk menarik minat 

wisatawan. Pagelaran festival juga sudah menjadi salah satu bentuk promosi pariwisata 

yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga – lembaga di beberapa daerah di Indonesia 

untuk membantu peningkatan ekonomi di tiap – tiap daerah. 

TINJAUAN PUSTAKA 



 

Pada sebuah upaya untuk melakukan penelitian maka dibutuhkan sebuah panduan 

serta dukungan untuk setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang akan 

berkaitan dengan sebuah penelitian yang sedang dilakukan. 

 

Prasetyo Odi Nugrahanto., dkk (2021) penelitian ini membuat rancangan 

pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan Kota Semarang. RTH yaitu Ruang Terbuka 

Hijau. Perencanaan ini dimaksudkan untuk memberikan dampak kepada keseimbangan 

ekosistem dan keasrian serta kenyamanan di dalam kota dengan menggunakan ArcGIS 

Online. Penelitian ini ditujukan untuk mempermudah pemerintah serta masyarakat dalam 

mengakses informasi RTH Kecamatan Semarang timur. Selain menggunakan ArcGIS 

Web Map penelitian ini juga menggunakan fitur dari ArcGIS Online yaitu ArcGIS Story 

Map. 

 

Menurut penelitian yang dilakukan Rinda Mekarsari, Puji Utomo (2019) 

penggunaan ArcGIS pada penelitian yang dilakukan pada Waduk Wadaslintang berfungsi 

untuk mengetahui dampak erosi yang terjadi pada suatu lahan dengan langkah selanjutnya 

di klasifikasi tingkatan bahayanya. Hal ini dilakukan untuk menentukan tindakan 

konservasi lahan yang sesuai untuk menanggulangi bahaya erosi. Dengan menggunakan 

metode USLE (Universal Soil Loss Equation) ini, perkalian antar variabel penentu dapat 

menentukan nilai keseluruhan erosi yang akan terjadi pada DAS Wawar Waduk 

Wadaslintang. 

 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmawati., dkk (2019) bertujuan 

untuk mengetahui fasilitas yang ada di objek wisata Posong, Pikatan Water Park, dan 

Taman Kartini Kowangan. Penelitian ini juga berfungsi untuk mempermudah masyarakat 

dan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata dengan mengutamakan fasilitas dan 

sarana dan prasarana dengan menggunakan aplikasi CarryMap dan ArcGIS.  hasil dari 

aplikasi dapat dijalankan melalui dua platform yang berbeda yaitu desktop PC dan 

Smartphone.  

 

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nandian Nafi Setyan. (2021) 

penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk menyusun basis data spasial objek 

wisata di Kabupaten Banjarnegara serta pembuatan peta interaktif pada objek wisata di 

Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan Web berbasis StoryMaps. Dari hasil 

penelitian ini diketahui ada 31 objek wisata yang telah berhasil dipetakan menjadi sebuah 

File Geodatabase destinasi wisata di Kabupaten Banjarnegara. Dengan hasil lain dari 

penelitian ini meliputi WebGIS Pariwisata telah menyajikan peta objek wisata serta 

komponen pendukung didalamnya. Dengan harapan peneliti memberikan inovasi dalam 

penyajian informasi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara. 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Muhammad Agam Cakra 

Donya., dkk (2020) penelitian ini dilakukan untuk membantu masyarakat lokal yang 

membutuhkan informasi di Kelurahan Sumurboto dengan dasar ilmu Kartografi dan SIG 

(Sistem informasi Geografi) dengan mengumpulkan data yang kemudian dibuat sistem 

basis data dengan aplikasi Web ArcGIS Online yang didalamnya terdapat informasi 

mengenai fasilitas – fasilitas umum yang ada di Kelurahan Sumurboto.  

Dalam penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sumurboto ini penulis 

memanfaatkan Arcgis Online dengan mengambil data menggunakan survey lapangan dan 

yang setelahnya dilakukan pengintegrasian dengan ArcGIS Online dengan beberapa fitur 



 

seperti pemahaman dalam mendapatkan informasi dari fasilitas umum yang ada di 

Kelurahan Sumurboto dengan mudah. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan 

fokus penelitian mengenai bagaimana informasi Pagelaran Festival di kota magelang 

dapat lebih berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas dengan dampak positif yang 

dapat mengembangkan sektor pariwisata dan masyarakat lokal di Kota Magelang. 

Penelitian yang dilakukan penulis mencakup event – event Pagelaran Festival yang ada di 

Kota Magelang.  

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam membuat penelitian ini 

adalah metode pencarian data menggunakan metode wawancara. diskusi terfokus dan 

data observasi, studi literature, menganalisis kebutuhan perangkat lunak, melalui ArcGIS 

Online dengan melakukan digitalisasi peta, membangun database, dan melakukan 

pengelompokkan data dengan menggunakan Story ArcGIS dan ArcGIS Maps. 

 

Untuk memperoleh data mengenai pagelaran festival tahunan, penulis 

menggunakan metode pencarian data dengan pengumpulan data sekunder dari web yang 

telah dibuat serta menggunakan data primer secara empiris kepada Disporapar atau Dinas 

Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang yang bertanggung jawab atas pariwisata 

di Kota Magelang, Dishub atau Dinas Perhubungan Kota Magelang yang mengatur 

seluruh rangkaian jalur, serta beberapa pengelola destinasi yang ada di Kota Magelang 

seperti UPT Gunung Tidar yang juga terlibat dalam Pagelaran Festival Tidar. Sedangkan 

untuk memperoleh gambaran terhadap data non verbal digunakan metode studi 

kepustakaan dengan mengumpulkan data yang berasal dari jurnal, serta informasi – 

informasi dan referensi dari berbagai Web yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

METODE PERANCANGAN 
Metode perancangan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem diagram alir 

dengan visualisasi online menggunakan ArcGIS online dengan fitur ArcGIS Web Map 

serta ArcGIS Story Map dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan ArcGIS 



 

PERANCANGAN DAN HASIL  

 

Perancangan Penelitian 

Perancangan penelitian mengenai visualisasi SIG yang dilakukan menggunaan 

diagram alir di Kota Magelang secara garis besar yaitu sebagai berikut: 

1) Data Maps 

Langkah awal yang dilakukan di penelitian ini yaitu mengumpulkan seluruh 

sumber informasi melalui referensi literatur sesuai tema penelitian yang akan dimasukkan 

ke dalam aplikasi ArcGIS Online. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu terkait 

Pagelaran festival, gambaran umum Kota Magelang, Jalur Transportasi Umum Kota 

Magelang, dan wisata kuliner yang ada di kota magelang. 

2) Pengunggahan layer 

Data yang sudah di lakukan kemudian di upload dan diatur menjadi kategori per 

layer. Pengunggahan per layer ini digunakan untuk mempermudah dalam menampilkan 

data sesuai layer yang diinginkan dan untuk mempermudah perubahan layer apabila 

bentuk yang diinginkan tidak sesuai. Layer yang di upload pada pemetaan wilayah yaitu 

area untuk membuat bagian per wilayah yang kemudian dibedakan secara warna dan 

penulisan wilayah. 

3) ArcGIS Maps 

Setelah melakukan pemetaan data dan pemilihan layer maka dibuatlah peta 

wilayah perbatasan kota magelang dengan wilayah – wilayah di dekat Kota Magelang 

dan jalur transportasi umum dengan menggunakan perbedaan warna yang membedakan 

antara wilayah per kecamatan dan jalur transportasi umum. 

4) ArGIS Story Maps 

Setelah proses pembuatan ArcGIS Map selesai maka selanjutnya yaitu merancang 

ArcGIS Story Maps yang sebelumnya dilakukan pertinjauan tampilan apabila ada 

perubahan pada kedua maps jalur transportasi umum dan jalur karnaval yang tidak sesuai 

maka dilakukan pengembangan ulang dan perbaikan perancangan didalamnya. Apabila 

sudah memenuhi proses yang diharapkan maka proses pembuatan ArcGIS Story Maps 

dilakukan. 

5) Penambahan data 

Penambahan data yang dilakukan untuk membuat Story ArcGIS yaitu 

mengaplikasikan ArcGIS Maps yang sudah dibuat sebelumnya meliputi jalur karnaval 

dan jalur transportasi umum. Serta penambahan data dilakukan dengan menggunakan 

studi kepustakaan dengan mengumpulkan data – data dari web dan jurnal mengenai 

pagelaran festival, kuliner, dan jalur transportasi di Kota Magelang. 

6) Publikasi 

Kemudian tahapan terakhir yaitu dilakukannya publikasi. Sebelum melalui proses 

ini dilakukan proses pertinjauan tampilan untuk mengoreksi Story ArcGIS  apakah sudah 

sesuai dengan yang diinginkan dan apakah ada kesalahan dalam melakukan upload data. 

Apabila terdapat tampilan sistem dan data yang kurang maksimal maka dilakukan 

tinjauan ulang dari tahap awal ArcGIS Story Maps. 

 

Analisis Hasil 

Perancangan penelitian yang dilakukan memberikan hasil berupa website dari 

aplikasi ArcGIS Story Maps dengan topik utama Pagelaran festival di Kota magelang 

yang dapat digunakan sebagai media promosi dan informasi bagi wisatawan yang ingin 

berkunjung menikmati kebudayaan di Kota Magelang. Untuk mengetahui lebih jelas apa 

saja yang ada di dalam Story ArcGIS Pagelaran Festival di Kota Magelang, berikut 

adalah beberapa informasi yang ada di dalam Web. 



 

 

1. Halaman Awal 

Pada halaman awal pengunjung situs ini diperlihatkan background festival 

kebudayaan dengan judul Gelaran Pesta Rakyat nan Memikat. Desain background yang 

digunakan yaitu full background untuk memperjelas nuansa kebudayaan pada web ini. 

Serta tema yang digunakan pada Story ArcGIS ini yaitu menggunakan Obsidian. 

Pengunjung Story ArcGIS ini dapat mengakses langsung ke dalam halaman yang 

diinginkannya seperti yang tertera di bagian bawah pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Penjelasan Singkat  

Setelah halaman awal yang terdapat di Story ArcGIS selanjutnya yaitu penjelasan 

singkat mengenai Kota Magelang dengan pemetaan wilayah pada tiap – tiap kecamatan 

dan Kelurahan. Di dalam penjelasan ini juga terdapat peta wilayah Kota Magelang 

dengan batas wilayah seluruh Kota Magelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Basemap yang digunakan yaitu Topographic dengan tujuan untuk mempermudah 

melakukan dan melihat pemetaan pada garis wilayah perbatasan Kota Magelang. 

Perbedaan warna pada gambar 3 yaitu wilayah Kecamatan yang dibagi menjadi tiga 

bagian diantaranya wilayah berwarna biru Kecamatan Magelang Utara, warna Merah 

Kecamatan Magelang tengah, dan warna hijau Kecamatan Magelang Selatan. 

 

 
Gambar 2. Halaman awal Story ArGIS 

 
Gambar 3. Batas wilayah Kota Magelang 



 

3. Pagelaran festival 

Didalam penjelasan pagelaran festival ini pengunjung dapat melihat gambaran 

pada tiap – tiap pagelaran festival dengan penjelasan terperinci dan jalur maps yang ada 

di dalam Story ArcGIS. dalam laman pagelaran festival dibagi menjadi 3 layout yang 

berbeda yaitu meliputi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tampilan pertama yaitu meliputi Festival Grebeg gethuk dan Karnaval Hari 

Kemerdekaan. Pada tampilan pagelaran festival ini menggunakan jenis desain Sidecar 

dan menggunakan layout Floating Panel. Penggunaan layout ini berfungsi untuk 

mempermudah pengunjung membaca dan melihat tampilan gambar dan maps dalam satu 

waktu. 

Kemudian pada tampilan yang kedua yaitu menggunakan tampilan desain layout 

Slideshow. Pada tampilan ini pengunjung perlu mengklik bagian samping kanan dan kiri 

untuk menuju page berikutnya. Pada tampilan layout Slideshow ini terdapat dua pagelaran 

festival yaitu Festival Tidar dan Kirab Budaya. Berikut adalah tampilan layout slideshow 

pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tampilan layout yang ketiga pada Story ArcGIS Pagelaran Festival yaitu 

menggunakan desain Map Tour dengan layout Guided. Pagelaran festival yang 

menggunakan layout ini yaitu Magelang Fair. Berikut adalah tampilan layout guided pada 

desain map tour, 

 

 
Gambar 4. Layout pertama Pagelaran Festival 

 
Gambar 5. Layout Kedua Pagelaran Festival 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kuliner Kota Magelang 

Pembuatan Halaman Kuliner pada Story ArcGIS Pagelaran Festival di Kota 

Magelang memiliki fungsi untuk mempermudah pengunjung dalam menemukan kuliner 

tradisional setelah melakukan atau disaat melakukan perjalanan wisata di Kota Magelang 

dengan menggunakan maps yang mempermudah dalam melakukan pencarian informasi 

ke tempat kuliner tradisional yang dituju.  

Pada halaman ini pengunjung dapat menemukan informasi mengenai makanan 

dan minuman khas dari Kota Magelang yang didalamnya terdapat harga, jam buka, serta 

lokasi yang sudah ditandai oleh map yang ada pada tampilan di Story Arcgis Pagelaran 

Festival tersebut. berikut adalah tampilan awal pada layout Kuliner Kota Magelang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tampilan kuliner pengunjung dapat memilih gambar yang tersedia di layout 

tersebut kemudian apabila memilih salah satu gambar tersebut akan tertera penjelasan dan 

letak kuliner tersebut. desain layout yang digunakan pada halaman kuliner Kota 

Magelang yaitu map tour dengan layout explorer. 

 

 

5. Jalur Transportasi Umum 

Dalam pembuatan jalur transportasi umum terdapat perbedaan warna pada tiap – 

tiap jalurnya untuk menghindari pengunjung web mengalami kesusahan dalam 

melakukan pencarian jalur. Jalur yang dipilih akan mengeluarkan judul serta deskripsi 

yang menjelaskan mengenai jalur tersebut serta jalan mana saja yang dilewati oleh 

transportasi umum di jalur yang dipilih. Berikut adalah bentuk jalur serta deskripsi yang 

menjelaskan mengenai jalur yang telah dipilih. 

 
Gambar 6. Layout Ketiga Pagelaran Festival 

 

 
Gambar 7. Layout Kuliner Kota Magelag 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan di dalam peta tidak hanya berlaku untuk peta jalur transportasi umum 

akan tetapi penjelasan deskripsi yang ada di dalam peta juga terdapat di peta jalur 

karnaval. Yang didalamnya terdapat deskripsi mengenai titik awal perjalanan karnaval 

sampai titik akhir perjalanan karnaval. Pembuatan jalur transportasi umum ini untuk 

membuat pengunjung lebih mudah dalam melakukan perjalanan karena disaat karnaval 

berlangsung sebagian jalan akan ditutup dan jalanan akan ramai membuat susahya 

mencapai titik wisata atau karnaval dan mencari lahan parker di destinasi yang akan 

dituju. serta info mengenai jalur transportasi umum beserta map yang tidak ada di media 

sosial atau web Pemerintahan Kota Magelang. 

Pada bagian akhir Story ArcGIS Map terdapat daftar pustaka digunakan untuk 

mencantumkan beberapa bagian yang diambil dari alamat web lainnya seperti gambar 

ataupun penjelasan singkat story ArcGIS Map mengenai pagelaran festival di Kota 

Magelang dapat diakses menggunakan alamat web 

https://storymaps.arcgis.com/stories/5c46da43ef8e4a179bcd9fd8f8b0059d yang 

didalamnya terdapat  beberapa tampilan dan penjelasan dari Pagelaran festival pada Story 

ArcgisMaps. Atau dapat diakses melalui QR Code yang akan diaplikasikan di baliho yang 

berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata di Kota Magelang serta penempatan pada 

Tiket Wisata. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah pengunjung dalam 

mengakses halaman Web Story ArcGIS dengan cepat.berikut adalah QR Code Pagelaran 

Festival di Kota Magelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Peta Jalur Transportasi Umum 

 

 
Gambar 9. QR Code 

https://storymaps.arcgis.com/stories/5c46da43ef8e4a179bcd9fd8f8b0059d


 

KESIMPULAN  

Dalam penelitian yang sudah dilakukan ArcGIS Online dapat membantu 

wisatawan dalam melakukan pencarian informasi Pagelaran Festival di Kota Magelang 

dalam situs web dengan tampilan gambar dan maps beserta keterangan pada tiap – tiap 

pagelaran festival. Serta di dalamnya yang terdapat informasi tambahan seperti kuliner 

tradisional agar makanan tradisional Kota Magelang lebih dikenal masyarakat luas serta 

informasi ini bertujuan untuk mempermudah wisatawan dalam menemukan wisata 

kuliner tradisional ketika berada di Kota Magelang. Dalam web ini juga terdapat 

informasi mengenai jalur agar wisatawan lebih mudah melakukan perjalanan wisata di 

Kota Magelang disaat terdapat pagelaran festival yang membuat beberapa jalan ditutup. 

Selain itu dibuat QR Code yang dapat mempermudah pengunjung dalam melakukan 

pencarian informasi. Dengan adanya Story ArcGIS ini bertujuan untuk menjadikan 

referensi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya di Kota Magelang. 
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