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ABSTRAK 

 
Dina Eti Kartiningsih, 2005. Penentuan Posisi Obyek Wisata dan Prasarana 
Wisata Dataran Tinggi Dieng Di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara 
Menggunakan GPS Berbasis Sistem Informasi Geografis. Survei dan Pemetaan 
Wilayah, Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 97 
halaman, 6  tabel, 4 lampiran  
 
Kata Kunci : Posisi, Koordinat, GPS, Wisata, SIG 
 

Kepariwisataan merupakan salah satu dari aktifitas manusia untuk 
memenuhi kesenangan hati, kebutuhan jasmani dan rohani. Pariwisata dapat 
mendatangkan keuntungan pada daerah yang berusaha mengembangkan kegiatan 
pariwisata. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang sekarang 
berusaha mengembangkan dan memajukan aset wisata Dataran Tinggi Dieng. 
Pengembangan obyek wisata sangat tergantung pada produk industri pariwisata 
yang meliputi daya tarik wisata, prasarana wisata dan kemudahan perjalanan 
wisatanya. Untuk memajukan industri pariwisata diperlukan informasi yang dapat 
digunakan untuk mengetahui posisi obyek wisata dan prasarana wisata. 
Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertolak dari permasalahan : 1) 
Dimana lokasi obyek wisata dan prasarana wisata Dataran Tinggi Dieng, 2) 
Prasarana apa saja yang mendukung daya tarik obyek wisata, 3) Obyek wisata apa 
saja yang ada di Dataran tinggi Dieng. Tujuan dari penelititan ini yaitu: 1) Untuk 
menentukan posisi obyek dan prasarana wisata Dataran Tinggi Dieng di 
Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, 2) Untuk mengetahui persebaran 
obyek wisata Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.  
 

Obyek dalam penelitian ini adalah obyek wisata dan prasarana wisata yang 
ada di Dataran Tinggi Dieng Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Variabel 
penelitian terdiri dari data spasial dan data atribut obyek wisata dan prasarana 
wisata. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, survei 
lapangan, dan kerja laboratorium. Alat dalam penelitian yaitu GPS, komputer 
dengan software Arc View, scanner, printer, alat tulis. Bahan dalam penelitian 
yaitu peta topografi, peta administrasi, peta jaringan jalan, peta lokasi obyek 
wisata dan peta situasi obyek wisata. Pengolahan data dilakukan dengan software 
Arc View, yang terdiri dari persiapan view, pemasukan sumber data, digitasi, 
editing, tabel dan layout. Analisis data dengan analisis SWOT (Strengt, Weakness, 
Opportunity, Threath) dari SIG dalam penentuan lokasi dan SWOT dari kawasan 
wisata Dataran Tinggi Dieng. 

 
Obyek wisata  Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur Kabupaten 

Banjarnegara terdiri dari: 1) Sumur Jalatunda di Desa Pekasiran, 2) Kawah 
Candradimuka di Desa Pekasiran, 3) Sumber Air Panas Bitingan di Desa 
Kepakisan, 4) Kawah Sileri di Desa Kepakisan, 5) Telaga Merdada di Desa 
Karang Tengah,      6) Candi Dwarawati di Desa Dieng, 7) Komplek Candi Arjuna 
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di Dieng, 8) Telaga Balekambang di Desa Dieng, 9) Candi Gatutkaca di Desa 
Dieng, 10) Museum Purbakala di Desa Dieng, dan 11) Kawah Sikidang di Desa 
Dieng. Prasarana wisata yang ada di obyek wisata Dataran Tinggi Dieng yaitu: 1) 
Bank, 2) Gazebo/Gardu Pandang, 3) Hotel, 4) Kantor Pos, 5) Masjid, 6) Pos 
Keamanan, 7) Puskesmas, 8) Rumah Makan, 9) SPBU, 10) Terminal, 11) WC 
Umum, 12) Wartel.  
 

Posisi suatu obyek dapat diketahui dengan menggunakan GPS, data GPS 
kemudian diolah menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga 
diperoleh informasi yang tepat dari pariwisata baik posisi obyek maupun 
prasarana wisatanya. Dari hasil penelitian diperoleh posisi koordinat X,Y dari 
masing-masing obyek yang ada dan prasarana wisata. Pengolahan data GPS 
dilakukan menggunakan Software Arc View yang meliputi: 1) Persiapan Veiw, 2) 
Proses Register and Transform, 3) Digitasi, 4) Tabel, 5) Editing, dan 6) Layout 
Peta. 

 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dan 

pengambilan data lokasi menggunakan GPS dan pengolahan data dengan SIG, 
posisi obyek wisata dan parasarana wisata dapat diketahui dengan cepat, tepat dan 
mudah, sehingga diharapkan dapat lebih menarik minat wisatawan untuk 
berkunjung karena tersedia informasi pariwisata dengan peta lokasi wisata dan 
prasarana wisata digital. 
 

Saran yang diberikan adalah: Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Banjarnegara, sebaiknya dalam menentukan posisi obyek wisata dengan 
menggunakan GPS dan pengolahan data GPS menggunakan SIG agar informasi 
pariwisata dapat diketahui dengan cepat, tepat dan mudah, untuk itu perlu 
dikenalkan adanya teknologi SIG bagi instansi terkait. Bagi masyarakat 
Kabupaten Banjarnegara yaitu ikut aktif menjaga kelestarian obyek wisata dan 
prasarana wisata agar keberadaannya tetap terjaga dengan baik, serta ikut 
mempromosikan obyek wisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara pada 
umumnya dan Dataran Tinggi Dieng pada khususnya karena obyek ini menjadi 
salah satu obyek wisata andalan Kabupaten Banjarnegara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ix

DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL........................................................................................  i 
PENGESAHAN KELULUSAN ......................................................................  ii 
PERNYATAAN...............................................................................................  iii 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................  iv 
KATA PENGANTAR .....................................................................................  v 
ABSTRAK .......................................................................................................  viii 
DAFTAR ISI....................................................................................................  ix 
DAFTAR TABEL............................................................................................  xi 
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xii 
DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................  xiv 
 
BAB I       PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang .........................................................................  1 
B. Perumusan Masalah .................................................................  3 
C. Manfaat Tugas Akhir ...............................................................  4 
D. Tujuan Tugas Akhir .................................................................  5 
E. Penegasan Istilah......................................................................  5 
F. Sisitematika Tugas Akhir.........................................................  7 

 
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

 A.   Obyek Wisata .........................................................................  9 
B. Pengembangan Obyek Wisata.................................................  14 
C. Sistem Kepariwisataan Dalam Perjalanan Wisata ..................  15 
D. Sistem Informasi Geografis.....................................................  17 
E. Pemetaan Dengan Software Arc View....................................  20 

 
BAB III    METODE ANALISIS 

A. Obyek Penelitian ......................................................................  24 
B. Variabel Penelitian ...................................................................  24 
C. Metode Pengumpulan Data ......................................................  25 
D. Alat dan Bahan.........................................................................  26 
E. Metode Pengolahan Data .........................................................  27 
F. Analisis Data  ..........................................................................  30 

 
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMETAAN 

A. Hasil Analisis 
1. Gambaran Umum Dataran Tinggi Dieng.............................  32 
2. Gambaran Kawasan Dataran Tinggi Dieng .........................  34 
3. Faktor-faktor Yang Menjadi Daya Tarik  
      Dataran Tinggi Dieng...........................................................  46 

B. Pemetaan  Data Posisi Obyek Wisata dan Prasarana Wisata 
      Menggunakan Software Arc View 

1. Memepersiapkan View .........................................................  65 
2. Proses Register and Transform ............................................  66 



 

 x

3. Digitasi.................................................................................  68 
4. Tabel.....................................................................................  69 
5. Editing ..................................................................................  70 
6. Layout Peta...........................................................................  71 

C. Pembahasan 
1. Pemanfaatan GPS dalam Penentuan Lokasi ........................  76 
2. Posisi Obyek dan Prasarana Wisata Dataran Tinggi  Dieng  78 
3. Analisis SWOT dari SIG dalam Pengolahan Data    
      Lokasi Obyek Wisata dan Prasarana Wisata  
      Dataran Tinggi Dieng dan SWOT Kawaan Wisata Dieng....  89 

 
BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ........................................................................  94 
B. Saran...................................................................................  95 

 
DAFTAR PUSTAKA 
 
LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xi

DAFTAR TABEL 

halaman 

1. Tabel 1. Variabel Penelitian............................................................................24 

2. Tabel 2. Luas Wilayah Penelitian ...................................................................34 

3. Tabel 3. Basis Data Lokasi Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng .................48 

4. Tabel 4. Alat Transportasi Menuju Obyek Wisata .........................................53 

5. Tabel 5. Akomodasi di Dataran Tinggi Dieng................................................55 

6. Tabel 6. Basis Data Prasarana Wisata Dataran Tinggi Dieng ........................64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xii

DAFTAR GAMBAR 

halaman 

1. Gambar 1. Sistem Kepariwisataan dalam Perjalanan Wisata .........................16 

2. Gambar 2. Diagram Alir Penentuan Posisi Obyek dan Prasarana Wisata......31 

3. Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Batur .............................................37 

4. Gambar 4. Komplek Candi Arjuna .................................................................37 

5. Gambar 5. Areal Candi Gatutkaca..................................................................38 

6. Gambar 6. Pengambilan Titik di Candi Bima.................................................39 

7. Gambar 7. Komplek Candi Dwarawati...........................................................40 

8. Gambar 8. Museum Purbakala........................................................................41 

9. Gambar 9. Pengambilan Titik di Kawah Sikidang .........................................41 

10. Gambar 10. Pengambilan Titik di Kawah Sileri.............................................42 

11. Gambar 11. Kawah Candradimuka.................................................................43 

12. Gambar 12. Sumur Jalatunda..........................................................................43 

13. Gambar 13. Telaga Merdada ..........................................................................44 

14. Gambar 14. Telaga Balekambang...................................................................45 

15. Gambar 15. Sumber Air Panas Bitingan.........................................................45 

16. Gambar 16. Peta Situasi Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng ......................47 

17. Gambar 17. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Banjarnegara .............................54 

18. Gambar 18. Alat Transportasi dari Batur-Dieng ............................................55 

19. Gambar 19. Pengambilan Titik di Hotel Gunung Mas ...................................57 

20. Gambar 20. Pengambilan Titik di Puskesmas Dieng .....................................57 

21. Gambar 21. Pengambilan Titik di Rumah Makan Pandang ...........................58 

22. Gambar 22. Pengambilan Titik di Bank BRI Dieng.......................................59 

23. Gambar 23. Pengambilan Titik di Wartel Dieng ............................................59 

24. Gambar 24. Pengambilan Titik di Polsek Dieng ............................................60 

25. Gambar 25. Penagmbilan Titik di Masjid Nurul Huda...................................60 

26. Gambar 26. Gardu Pemandangan di Kawah Sileri .........................................61 

27. Gambar 27. Toilet/WC Umum di Sumur Jalatunda........................................61 

28. Gambar 28. Souvenir Shop di Kawah Sikidang..............................................62 

29. Gambar 29. Areal Parkir di Candi Arjuna dan Candi Gatutkaca....................62 



 

 xiii

30. Gambar 30. Peta Situasi Prasarana Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng .....63 

31. Gambar 31. Jendela Theme baru pada view ....................................................65 

32. Gambar 32. Jendela Register and Transform .................................................66 

33. Gambar 33. Jendela penyimpanan digitasi .....................................................68 

34. Gambar 34. Jendela Feature point..................................................................69 

35. Gambar 35. Jendela Add Theme .....................................................................70 

36. Gambar 36. Jendela pengaturan page setup....................................................71 

37. Gambar 37. Jendela pengisian text properties ................................................72 

38. Gambar 38. Jendela scale bar properties .......................................................72 

39. Gambar 39. Jendela pemilihan orientasi.........................................................73 

40. Gambar 40. Jendela legend frame...................................................................74 

41. Gambar 41. Jendela graticule and grid ..........................................................74 

42. Gambar 42. Tampilan basisi data obyek wisata Dataran Tinggi Dieng  

      dengan Arc View .............................................................................................75 

43. Gambar 43. Tampilan basis data prasarana wisata Dataran Tinggi  

      Dieng dengan Arc View...................................................................................76 

44. Gambar 44. Peta Situasi Obyek Wisata dan Prasarana Wisata 

Dataran Tinggi Dieng .....................................................................................88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 xiv

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian 

2. Lampiran 2. Surat Rekomendasi Research/Survei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepariwisataan merupakan salah satu dari aktifitas manusia untuk 

memenuhi kebutuhannnya yaitu kebutuhan untuk memenuhi kesenangan hati, 

karena kegiatannya banyak mendatangkan keuntungan pada daerah atau 

negara yang berusaha mengembangkan kegiatan pariwisata. Pengembangan 

obyek wisata pada suatu daerah atau negara sangat tergantung pada produk 

industri dari pariwisata tersebut yang meliputi daya tarik wisata, prasarana 

obyek wisata, serta kemudahan perjalanan wisatanya. 

Sejak awal dekade delapan puluhan wisatawan yang semula ingin 

memperoleh kesenangan di daerah tujuan wisata, telah bergeser untuk 

memperoleh pengalaman baru. Wisatawan menghendaki memperoleh 

berwisata yang berkualitas. Adanya keinginan wisatawan yang umumnya 

berasal dari negara maju untuk memperoleh pengalaman baru, menyebabkan 

kontak lebih mendalam terhadap alam dan masyarakat sangat menguntungkan 

bagi negara-negara tropika termasuk Indonesia (Fandeli, C., 2002). 

Indonesia telah menduduki peringkat ke delapan dari tingkat 

pertumbuhan pariwisata di beberapa negara seperti Afrika Selatan, China, 

Pulau Caribea, Canada, New Zeiand, dan lain-lain. Apabila dibandingkan 

kedudukan Indonesia dengan negara-negara Asia Timur dan Asia Pasifik 
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Indonesia menduduki rangking ke tiga untuk tingkat pertumbuhan 

pariwisatanya (Fandeli C., 2002). 

Pembagian wilayah dalam pariwisata tercerinin dari adanya wilayah 

pengembangan wisata, daerah tujuan wisata dan satuan kawasan wisata. 

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) 

tahun 1997-.2018, Indonesia dibagi atas 6 wilayah pengembangan wisata. Dari 

wilayah pengembangan tersebut kemudian dibagi lagi menjadi Daerah Tujuan 

Wisata (DTW) yang lebih kecil. DTW di Jawa Tengah dibagi menjadi 4 sub 

DTW yaitu sub DTW A, B, C dan D (Makalam Noviendi, 1996). 

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Jawa 

Tengah yang termasuk dalam kawasan wisata sub DTW D yang terkenal 

dengan aset wisata alam, wisata budaya dan buatan manusia, salah satunya 

yaitu obyek wisata Dataran Tinggi Dieng. 

Dataran Tinggi Dieng terletak disebelah timur laut kota Banjarnegara, 

kurang lebih 50 Km, merupakan daerah tujuan wisata nomor 2 di Jawa Tengah 

setelah Borobudur. Dataran Tinggi Dieng terletak tepat di perbatasan antara 

Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Wilayah terbesar Dataran 

Tinggi Dieng ada di  Kabupaten Banjarnegara, namun untuk menuju kesana 

paling mudah dicapai dari Kabupaten Wonosobo. Dataran Tinggi Dieng 

merupakan dataran yang paling tinggi di Jawa Tengah yaitu pada ketinggian 

2.093 m diatas permukaan air laut dengan suhu siang hari 150 C dan 100 C 

pada malam hari. 
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Daya tarik dari Dataran Tinggi Dieng yang dapat di kunjungi yaitu 

Komplek Candi Arjuna, Candi Gatotkaca, Candi Bima, Candi Dwarawati, 

Sumur Jalatunda, Museum Purbakala, Telaga Balekambang, Telaga Merdada, 

Kawah sikidang, Kawah Candradimuka, Kawah Sileri, dan Sumber Air Panas 

Bitingan. Disamping daya tarik yang diimiliki dari obyek wisata, diperlukan 

prasarana pendukung obyek wisata yang dapat memberikan informasi 

mengenai jaringan jalan menuju obyek wisata, penginapan, restoran, jasa 

telekomunikasi (wartel), pelayanan kesehatan, bagaimana alat transportasi dan 

pelayanan keamanannya agar dapat lebih menarik minat wisatawan baik 

domestik maupun mancanegara. 

Untuk memajukan industri pariwisata diperlukan informasi pariwisata 

yang memadai. Informasi tersebut dapat digunakan utnuk menentukan lokasi 

obyek wisata, dan lokasi prasarana wisata. Letak suatu obyek dapat diketahui 

menggunakan GPS (Global Possitioning Systems), dari data GPS dapat diolah 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga data yang 

dihasilkan menjadi lebih tepat dan menarik. Dengan alasan ini maka pada 

Tugas Akhir ini akan mengambil "Penentuan Posisi Obyek Wisata dan 

Prasarana Wisata Dataran Tinggi Dieng Kecamatan Batur Kabupaten 

Banjarnegara Menggunakan GPS berbasis sistem Informasi Geografis”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Menurut UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan disebutkan 

bahwa untuk menjadikan suatu obyek wisata diininati wisatawan untuk 
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berkunjung ke tempat wisata harus memiliki daya tarik tersendiri. 

Kepariwisataan akan berkembang jika didukung oleh kemampuan untuk 

menyediakan berbagai prasarana, pelayanan serta kemampuan maka berbagai 

macam pengembangan pariwisata dapat diusahakan (Pambudi Prio, 2002). Hal 

tersebut dapat dicapai jika letak obyek wisata dapat diketahui. Untuk 

mengetahui letak obyek, diperlukan suatu cara agar obyek wisata mudah 

diketahui oleh wisatawan. Dari uraian tersebut maka permasalahan yang ada 

dalam Tugas Akhir ini antara lain: 

1. Dimana posisi obyek wisata dan prasarana obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng. 

2. Prasarana apa saja yang mendukung daya tarik obyek wisata Dataran 

Tinggi dieng. 

3. Obyek wisata apa saja yang ada di Dataran Tinggi Dieng. 

 

C. Manfaat Tugas Akhir 

1. Manfaat bagi Pengembangan Pengetahuan: 

Menyajikan data obyek wisata dan prasarana obyek wisata menggunakan 

Sisitem Informasi Geografis dengan memanfaatkan software Arc View. 

2. Manfaat bagi Pembangunan 

Bagi Pemerintah Daerah hasil penelitian ini semoga dapat memberikan 

sumbangan pikiran bagi badan pengelola Obyek Wisata Dataran Tinggi 

Dieng. 
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D. Tujuan  

1. Untuk menentukan lokasi obyek dan prasarana wisata Dataran Tinggi 

Dieng di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. 

2. Untuk mengetahui persebaran Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng di 

Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan SIG. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Penentuan Lokasi 

Penentuan lokasi merupakan suatu cara untuk mengetahui lokasi 

suatu obyek pada suatu wilayah. Dalam penentuan lokasi dilakukan Survei 

lapangan untuk mengetahui lokasi obyek. Alat yang dapat digunakan 

untuk menentukan posisi suatu obyek yaitu GPS (Global Possitioning 

System), yang merupakan sistem radio navigasi dan penentuan posisi 

dengan menggunakan satelit. 

2. Obyek Wisata 

"PP No. 24 Tahun 1979 menyebutkan bahwa obyek wisata adalah 

perwujudan dari cipataan manusia, tata hidup seni budaya serta sejarah 

bangsa dan tempat atau keadaan yang mempunyai daya tarik untuk 

dikunjungi wisatawan." Obyek wisata dapat berupa wisata budaya, wisata 

kesehatan, wista bahari, wisata alam dan wisata kota. Setiap obyek wisata 

harus memiliki daya tarik yang tinggi dan juga memiliki prasarana 

pendukung baik alaini maupun buatan manusia.  

 



 

6

3. Prasarana Wisata 

"Prasarana   adalah   segala   yang   merupakan   penunjang 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 1989). Sumber lain menyebutkan bahwa 

“Prasarana adalah semua kontruksi di bawah dan diatas tanah dari suatu 

wilayah yang meliputi sistem pengairan, jaringan komunikasi, fasilitas 

kesehatan, terininal, sumber listrik, jalan raya, keamanan dan pembuangan 

limbah (Pambudi Prio, 2002)." 

Prasarana yang akan diteliti disini adalah prasarana yang ada di 

obyek wisata Dataran Tinggi Dieng Kecamatan Batur Kabupaten 

Banjarnegara. Prasarananya  meliputi  jaringan  jalan,   akomodasi (hotel, 

motel), restoran atau rumah makan, jasa telekomunikasi (wartel, kantor 

pos), jasa kesehatan (poliklinik, rumah sakit, puskesmas), pelayanan 

keamanan, alat transportasi menuju obyek wisata, dan prasarana lain yang 

ada di obyek wisata Dataran Tinggi Dieng. 

4. Dataran Tinggi Dieng 

Merupakan dataran paling tinggi di Jawa yang terletak pada 

ketinggian 2.093 m diatas permukaan laut. Dataran Tinggi Dieng terletak 

tepat antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Wilayah 

yang akan diteliti adalah Dataran Tinggi Dieng yang ada di Kecamatan 

Batur Kabupaten Banjarnegara. 
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5. GPS (Global Positioning Systems) 

GPS merupakan sistem radio navigasi dan penentuan posisi engan 

menggunakan satelit. Nama formal dari GPS adalah NAVSTAR GPS 

(NAVigation Satellite and Rangging Global Positioning Systems). GPS ini 

dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus dalam segala cuaca dan 

didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi yang 

diteliti, dan juga informasi mengenai waktu secara kontinyu di seluruh 

dunia. 

6. SIG (Sistem Informasi Geografis) 

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 

(BAKOSURTANAL) menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang 

terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data 

geografi, dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, 

memeperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua 

informasi bereferensi geografi. Perangkat lunak (Software) dalam SIG 

terdiri dari Software Arc View, Auto CAD Map, R2V, Map Info. 

 

F. Sistematika Tugas Akhir (TA) 

Penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika yang terdiri 

dan tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. 

Bagian awal TA terdiri atas sampul depan, halaman judul, halaman 

pengesahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran,  

dan intisari. 
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Bagian utama TA terdiri Bab Pertama Pendahuluan. Pendahuluan 

berisi Latar Belakang, Permasalahan, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, 

Penegasan Istilah, serta Sistematika TA. 

Bab Kedua, Landasan Teori berisi Obyek Wisata, Pengembangan 

Obyek Wisata, Sistem Kepariwisataan dalam Perjalanan Wisata, Sistem 

Informasi Geografis, dan Pemetaan dengan Menggunakan Software Arc View. 

Bab Ketiga, Metodologi Penelitian berisi Jenis Data, Metode 

Pengumpulan Data, Alat dan Bahan, Variabel Penelititan, dan Analisis Data. 

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi Peta 

dan Jenis Prasarana Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur 

Kabupaten Banjarnegara. 

Bab Kelima, Kesimpulan dan Saran, yang terdiri dari kesimpulan hasil 

penelitian dan saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian. 

Bagian Akhir TA terdiri dari Daftar Pustakan dan Lampiran. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Obyek Wisata 

1. Pengertian Obyek Wisata 

Dalam UU No. 9 Tahun 1990 disebutkan bahwa obyek wisata 

adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Dalam pemasangan 

produk obyek wisata perlu diperhatikan bukanlah semata untuk mencari 

keuntungan melainkan perlu dipertimbangkan tentang tujuan dari usaha 

pariwisata yang berusaha untuk dapat menyuguhkan dan memberikan 

kepuasan pada konsumen. Dari kepuasan yang diperoleh dan dirasakan 

oleh seorang konsumen diharapkan akan mempunyai dampak yang lebih 

luas terhadap pemasaran produknya pada saat mendatang. 

2. Bentuk Obyek Wisata 

"Direktur Jendral Pariwisata Republik Indonesia menyebutkan 

ada tiga bentuk obyek wisata" yaitu : 

a. Obyek Wisata Alam (Natural Resources), bentuk atau ujud obyek 

ini berupa pemandangan alam seperti bentuk lingkungan 

pegunungan, lingkungan pantai atau perairan, lingkungan hidup 

berupa kehidupan flora dan fauna atau bentuk yang lain. 

b. Obyek Wisata Budaya / Manusia (Human Resources), obyek wisata 

budaya lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan atau kehidupan 

manusia, dan ujud dari obyek budaya antara lain berbentuk museum, 
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candi, tarian/kesenian, upacara keagamaan, upacara adat, upacara 

pemakaman atau bentuk yang lain. 

c. Obyek Wisata Buatan Manusia (Man Made Resources), Obyek 

Wisata yang bersifat man made dipengaruhi aktivitas manusia. Oleh 

karena itu bentuknya tergantung pada kreatifitas manusianya. Obyek 

wisata buatan manusia misalnya museum, tempat ibadah, peralatan 

musik, kawasan wisata yang dibangun seperti kawasan wisata taman 

ini, kawasan ancol, dan bentuk yang lain (Sujali, 1989). 

Ketiga bentuk obyek wisata tersebut merupakan bahan dasar 

untuk kehidupan industri pariwisata dan bentuk tersebut banyak tersebar 

diseluruh dunia. Pemanfaatannya sangat tergantung pada kebutuhan 

serta kemampuan negara yang memiliki untuk mengolahnya. Perbedaan 

obyek wisata maupun pengembangan obyek wisata antar negara atau 

daerah justru akan membantu pada keramaian kepariwisataan terutama 

dalam hal lalu-lintas pariwisata. Keramaian lalu-lintas pariwisata akan 

merangsang tumbuhnya cabang-cabang industri pariwisata lainnya 

sebagai penujang industri pariwsata misalnya tumbuhnya pengusaha 

transportasi, akomodasi dan pelayanan yang lain.  

3. Motivasi dalam Perjalanan Wisata 

Secara khusus perjalanan wisata dapat berbentuk perjalanan 

untuk rekreasi. Wisata terbagi dalam tiga kategori utama yaitu 

perjalanan untuk beristirahat dan relaksasi, perjalanan bisnis dan 

perjalanan wisata (Makalam Noviendi, 1996).  Secara lebih lanjut 
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motivasi untuk melakukan perjalanan wisata terbagi dalam klasifikasi 

sebagai berikut: 

a. Menemui Keluarga dan Teman. 

Termasuk di dalamnya adalah pulang kampung atau mudik. 

Perjalanan ini menjadi salah satu sumber penghasilan utama untuk 

beberapa negara yang mengharapkan penghasilan devisa dari 

kegiatan penduduknya di luar negeri. 

b. Urusan Bisnis dan Dinas. 

 Urusan bisnis dan dinas saat ini merupakan salah satu 

komponen penting dan mampu menghasilkan pemasukan yang 

besar. Termasuk dalam perjalanan ini adalah perjalanan untuk rapat, 

perjalanan intensif, konversi, konperensi. 

c. Ziarah. 

Bentuk perjalanan ziarah merupakan salah satu motivasi 

perjalanan wisata yang memiliki kemampuan yang besar dalam 

memperbesar penerimaan dan pemerataan pendapatan bagi 

masyarakat tertentu. 

d. Melihat dan Mempelajari Hal-hal Baru. 

Perjalanan wisata ditujukan untuk mencari kebahagiaan batin 

dengan melihat dan menikmati hal-hal baru yang tidak ditemui di 

tempat tinggalnya. 

e. Mempelajari kehidupan, Mata Pencaharian, dan Adat Istiadat 

Masyarakat Lain. 
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Pergi ke kota-kota besar dunia dan melihat bagaimana 

mereka hidup dan beradaptasi dengan kondisi setempat merupakan 

hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Namun di lain pihak 

orang asing merasa tertarik untuk melihat bagaimana masyarakat 

desa kita hidup. 

f. Mempelajari Cara Hidup Nenek Moyang. 

Bagi sebagian kecil warganegara keturunan, pergi berwisata 

ke Beijing merupakan salah satu motivasi yang kuat untuk 

mempelajari tempat asal usul mereka dan bagaimana nenek moyang 

mereka hidup pada masa lalu. 

g. Melakukan Hal-hal Yang Tidak Dapat Dilakukan di Tempat 

Kediaman. 

Bagi beberapa orang Indonesia yang senang bermain ski, 

pergi di St. Mortiz atau Colorado merupakan keharusan karena 

kegiatan tersebut tidak dapat secara leluasa dilakukan di tanah air. 

h. Beristirahat dan Relaks 

Pergi berakhir pekan di suatu tempat yang berbeda dari 

tempat tinggalnya adalah merupakan salah satu motivasi yang kuat 

bagi masyarakat untuk melakukan istirahat dan relaks dari rutinitas 

yang mereka hadapi sehari-hari. 

i. Meningkatkan Kesehatan Jiwa dan Raga 

Pergi ke tempat-tempat seperti air panas untuk menyehatkan 

diri dari penyakit tertentu merupakan salah satu motivasi manusia 
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untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Termasuk didalamnya 

adalah pergi ke tempat yang tenang adalah suatu jalan untuk 

meningkatkan kesehatan jiwa (Makalam Noviendi, 1996). 

4. Potensi Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng 

Kondisi obyek wisata Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur 

Kabupaten Banjarnegara, bila dikaitkan dengan motivasi seseorang 

melakukan kegiatan wisata, maka obyek wisata Dataran Tinggi Dieng 

memiliki potensi sebagai berikut.: 

a. Dapat dikembangkan untuk tujuan santai dan kesehatan karena 

obyek ini memiliki suhu udara yang sedang yaitu antara 150 C pada 

siang hari dan 100 C pada malam hari, dan memiliki prasarana yang 

dapat digunakan untuk istirahat. 

b. Untuk tujuan pendidikan, dikarenakan obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng memiliki daya tarik berupa benda-benda peninggalan jaman 

dahulu yang berupa candi-candi yang mempunyai nilai sejarah serta 

memiliki fenomena atau gejala-gejala geografi, yang berupa proses 

terjadinya dataran tinggi dieng serta aset-aset wisata separti kawah 

sikidang, kawah sileri, kawah candimuka, dan lain-lain. 

c. Untuk tujuan keagamaan atau religius, dikarenakan di obyek wisata 

ini sering dikujungi untuk acara-acara religi pada hari-hari jawa 

seperti suranan. 
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B. Pengembangan Obyek Wisata 

Berkembang atau tidaknya suatu obyek wisata tergantung pada 

produk industri dan pariwisata tersebut, yang meliputi : Daya Tarik Wisata, 

Prasarana Obyek Wisata serta kemudahan perjalanannya. 

1. Daya Tarik Wisata 

Daya tarik wisata yaitu segala sesuatu yang mendorong untuk 

berkunjung dan singgah di daerah tujuan wisata yang bersangkutan. 

Inisal jenis obyek wisata, seni-budaya, keramahan penduduk, keamanan, 

kebersihan, kenyamanan. Daya tarik dapat timbul dari keadaan alam, 

obyek buatan manusia dan unsur pariwisata budaya. 

2. Prasarana Obyek Wisata 

Prasarana obyek wisata yang memadai diperlukan untuk 

mendukung terselenggaranya atau adanya jasa dan fasilitas pendukung. 

"Prasarana adalah semua kontruksi dibawah dan diatas tanah dari suatu 

wilayah atau daerah yang meliputi sistem pengairan, jaringan 

komunikasi, fasilitas kesehatan, terininal, sumber listrik, jalan raya, 

keamanan dan pembuangan limbah (Pambudi Prio, 2002)." Unsur 

pengadaan dalam pengembangan prasarana obyek wisata dapat berupa: 

a. Akomodasi 

Akomodasi atau tempat menginap dapat dibedakan untuk keperluan 

umum (hotel, motel, tempat kemah masa liburan) dan diadakan 

khusus perorangan untuk menampung atau tempat menginap 

keluarga dan perkumpulan terbatas. 
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b. Transportasi 

Perkembangan transportasi berpengaruh atas unsur wisatawan dan 

perkembangan akomodasi dan fleksibilitas arah perjalanan. 

Prasarana trasportasi mempunyai peranan yang sangan penting 

dalam mempercepat dan memperpendek daya tempuh. 

c. Fasilitas dan Pelayanan 

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan 

bervariasi sesuai dengan arus wisatawan, pelayanan jasa, jasa 

perdagangan, jasa untuk kenyamanan, jasa keamanan dan jasa 

penjualan barang mewah. 

 

C. Sistem Kepariwisataan Dalam Perjalanan Wisata 

Ada tiga sub sistem kepariwisataan dalam perjalanan wisata dimana 

ketiga sub sistem ini saling berkait satu sama lain yaitu Daerah Asal 

Wisatawan, Route dan Daerah Tujuan Wisata. Peranan Geografi dalam 

konsep ini adalah sebagai penghubung antara ketiga sub sistem tersebut. 

Adapun ketiga sub sistem tersebut secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 

1. Daerah Asal Wisatawan (DAW) 

DAW adalah daerah atau negara dimana sebagian besar wisatawan yang 

datang ke suatu tempat berasal. Sebagai kawasan potensial yang mampu 

dijadikan sebagai pusat kedatangan wisatawan, DAW ini umumnya 

dijadikan sebagai sasaran promosi pariwisata. 
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2. Daerah Tujuan Wisata (DTW) 

Merupakan kawasan, daerah atau negara dimana para wisatawan yang 

berasal dari DAW pergi melakukan perjalanan wisatanya. DTW 

umumya memiliki produk wisata yang didoininasi oleh atraksi dan 

prasarana wisata dengan tunjangan dari aspek pelayanan. Namun karena 

luasnya DTW ini maka tidak semua area akan menjadi daerah potensial 

untuk dikunjungi dari suatu DAW tertentu. 

3. Route 

Sub sistem ketiga ini merupakan penghubung antara sub sistem DAW 

dan DTW. Tanpa adanya sub sistem ini maka tidak mungkin ada 

perpindahan secara geografis dari suatu perjalanan wisata. Dalam sub 

sistem ini industri yang terlibat umumnya didominasi oleh industri 

transportasi wisata, industri perjalanan wisata dan pelayanan informasi 

wisata (Sujali, 1989). 

 
   
                       Wisatawan 
                       Berangkat               Wisatawan 
 Daerah    Route  Datang Dan         Daerah 
 Asal                   Tinggal     Tujuan 
Wisatawan      Wisatawan                  Transit        Wisata                          
             Tiba 
 
 

 
Lingkungan Alam, Fisisk, Budaya, Sosial, Ekonomi,  

  Politik, dan Ilmu Pengetahuan Teknologi 
                  Konsentrasi 

                                                               Industri                
                                                                       Pariwisata 

 
Gambar 1. Sistem Kepariwisataan Dalam Perjalanan Wisata (Sujali, 1989) 
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D. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

 Ada berbagai definisi tentang peta, secara umum peta adalah suatu 

representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan- kenampakan 

abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan 

permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan umumnya digambarkan 

pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Dengan kalimat 

sederhana peta adalah pengecilan dari permukaan bumi atau benda angkasa 

yang digambar pada bidang datar, dengan menggunakan ukuran, symbol 

dan sistem generalisasi (penyederhanaan). Kegunaan peta antara lain : 

1. Untuk keperluan pelaporan (recording). 

2. Peragaan (displaying) 

3. Analisis (analysing) 

4. Pemahaman dalam interaksi (interelation) dari obyek atau kenampakan 

secara keruangan (spasial relationship) (Juhadi dan Liesnoor Dewi S., 

2001). 

Sebagai alat bantu, peta mempunyai peranan penting bagi manusia 

terutama dalam melakukan pengamatan lapangan, laporan penelititan, atau 

dalam mempelajari berbagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan 

manusia. Data-data yang dapat dibuat peta adalah data yang bersifat 

kualitatif dan kuantitatif, serta data tersebut mempunyai lokasi atau ruang 

yang jelas. Data yang bersifat kuantitatif dapat diujudkan dalam bentuk 

diagram atau symbol peta yang mencerminkan nilai atau jumlah. Sedangkan 
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data kualitatif merupakan suatu data mengenai fenomena-fenomena sosial 

sebagai mana adanya. 

1. Pengenalan Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Proses pemetaan sekarang ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan komputer yang menggunakan SIG. Penggunaan SIG 

meningkat tajam sejak tahun 1980-an. Peningkatan pemakaian sistem ini 

terjadi di kalangan pemerintah, militer, akademis, atau bisnis terutama di 

negara-negara maju. "Perkembangan teknologi digital sangat besar 

peranannya dalam perkembangan penggunaan SIG dalam berbagai 

bidang, hal ini dikarenakan teknologi SIG banyak mendasarkan pada 

teknologi digital sebagai alat analisis (Budiyanto Eko, 2002).” 

SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu 

dengan yang lain. Badan koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 

(BAKOSURTANAL) menjabarkan  SIG sebagai kumpulan yang 

terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data 

geografi, dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, 

memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua 

informasi yang bereferensi geografi. Dengan demikian dasar analisis 

dari SIG adalah data spasial dalam bentuk digital yang diperoleh melalui 

satelit atau data lain yang teleh terdigitasi. 

Dalam SIG terdapat berbagai peran dari berbagai unsur, baik 

untuk manusia sebagai ahli dan sekaligus operator, perangkat alat 

(lunak/keras) maupun obyek permasalahan. Sistem ini memanfaatkan 
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perangkat keras dan lunak komputer untuk melakukan pengolahan data 

seperti: 

a. Perolehan dan verifikasi 

b. Kompilasi 

c. Penyajian 

d. Pembaruan dan perubahan 

e. Manajemen dan pertukaran 

f. Manipulasi    

g. Penyajian 

h. Analisis (Budiyanto Eko, 2002). 

2. Data SIG 

Data SIG berupa data digital yang berformat raster dan vector. 

Data raster adalah semua data yang didapat dari hasil scanning data lain 

yang belum dalam vector, sedangkan data vector adalah data-data digital 

atau data lain yang diubah kedalam bentuk digital dan telah dilengkapi 

dengan data obyek atau informasi obyek. Vector menyimpan data digital 

dalam bentuk rangkaian koordinat (X,Y). Titik disimpan sebagai 

sepasang angka koordinat dan poligon sebagai rangkaian koordinat yang 

membentuk garis tertutup. Resolusi dari data vector tergantung dari 

jumlah titik yang membentuk garis. Raster menyatakan data grafis 

dalam bentuk rangkaian bujur sangkar yang disimpan sebagai pasangan 

angka, titik dinyatakan dalam suatu grid. 
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Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau data foto udara 

digital serta foto udara yang terdigitasi (scanning). Data lain dapat 

berupa peta dasar terdigitasi. Metode digitasi dapat dilakukan secara 

manual dengan alat digitizer atau menggunakan perangkat lunak dengan 

teknik digitasi. Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk digitasi ini 

misalnya Auto CAD, R2V, Arc View. Perangkat keras yang dapat 

digunakan sebagai alat bantu digitasi adalah scanner. 

Ada lima metode perolehan data digital yang dikenal saat ini 

yaitu: 

a. Digitasi peta-peta yang ada dengan menggunakan digitizer 

b. Scanning peta. 

c. Produksi peta foto digital. 

d. Masukan manual dari koordinat terkomputasi dan perhitungan. 

e. Transfer dari sumber data digital. 

Ketiga metode pertama yang menghasilkan data digital dari peta 

dasar dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu : 

a. Penyimpanan. 

b. Digitasi atau pelarikan (scanning.) 

c. Editing. 

 

E. Pemetaan Dengan Menggunakan Software Arc View 

Prinsip pengolahan data dalam SIG secara sederhana dapat 

digambarkan dengan sebuah cara overlay atau tumpang susun beberapa peta 
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berwarna yang tergambar pada kertas transparasi diatas sebuah overhead 

projector (OHP). Dalam pengolahan digital SIG, masing-masing satuan 

pemetaan memiliki bobot tertentu. Pembobotan dilakukan dengan scoring. 

Editing  terhadap  data  raster  seringkali  diperlukan   untuk 

menyempurnakan hasil dan visualisasi. Editing dilakukan seperti pada 

pelurusan, penghalusan, pemotongan, penambahan, pewarnaan dan lain-

lain. Software yang dapat digunakan dalam editing data digital seperti Arc 

Info dan Arc View. Untuk software Arc View memiliki kemampuan 

pengolahan digital dan editing serta layout hasil olahan data digital tersebut. 

Arc View merupakan sebuah software pengolah data spasial. 

Software ini memiliki berbagai keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengolah data spasial. Arc View memiliki kemampuan dalam pengolahan 

atau editing arc, menerima atau konversi dari data digital lain, seperti CAD, 

atau dihubungkan dengan data image seperti format JPG, TIFF, atau image 

gerak. Format JPG dapat digunakan dalam Arc View jika sudah dubah 

menjadi format TIFF. Untuk memulai penggunaan software Arc View, 

panggil program dari Start menu dengan cara: 

1. Klik Start. 

2. Kilik program. 

3. Klik ESRI. 

4. Pilih Arc View GIS. 

Isi proyek dari Arc View terdiri dari View, Tabel, Grafik, Layout dan 

Scirpt. 
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1. View 

View berfungsi untuk mempersiapkan data spasial dari peta yang 

akan dibuat atau diolah. Dari View ini dapat dilakukan input data dengan 

digitasi atau pengolahan (editing) data spasial. View dapat menerima 

image dengan format JPG, CAD, Arc Info, atau software pengolah data 

spasial lain. Format .JPG dapat diterima jika sudah diubah ke format 

TIFF, view juga dapat menerima data atau citra satelit. 

2. Tabel 

Tabel merupakan data atribut dan data spasial. Data atribut ini 

digunakan sebagai dasar analisis dari data spasial. Arc View dapat 

membentuk jaringan basis data dengan menggunakan fasilitas tabel ini. 

Hubungan relasional dapat dilakukan sehingga memudahkan analisis 

spasialnya. Hubungan yang tebentuk ini memungkinkan pengguna data 

untuk mengambil berbagai data yang berupa tabe1, teks, peta atau 

gambar. 

3. Grafik (Chart) 

Grafik merupakan alat penyaji data yang efektif. Dengan 

menggunkan grafik ini Arc View dapat digunakan sebagai analisis yang 

baik terhadap sebuah fonomena. Arc View memiliki variasi grafik yang 

beraneka ragam. Masing-masing grafik terebut memiliki sifat atau 

karakteristik terhadap data yang disajikan. Grafik terhubung dengan data 

atribut label berupa numeric. 
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4. Layout (layout) 

Layout merupakan tempat mengatur tata letak dan rancangan 

dari peta akhir. Penambahan berbagai simbol, label, dan atribut peta lain 

dapat dilakukan pada layout. 

5. Script (script) 

Script adalah makro dalam Arc View. Dengan makro ini 

kemampuan Arc View dapat diperluas dengan membuat sebuah program 

aplikasi yang nantinya dapat di Add Ins pada Arc View. Program aplikasi 

yang dapat dibuat dengan script misalnya otomasi analisis data spasial, 

dan lain-lain (Budiyanto Eko, 2002). 

Arc View dapat menerima berbagai macam sumber data yang 

selanjutnya akan diolah. Secara langsung Arc View dapat menerima data 

vector yang berasal dari software Arc Info.  Sumber data lain adalah data 

yang berasal dari : 

1. Citra satelit dengan format BSQ, BIL, BIP 

2. Data raster dengan format BMP, JPG, TIFF 

3. Data ERDAS 

4. Data tabular Arc Info dBase (Budiyanto Eko, 2002). 
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BAB III 

METODE ANALISIS 

 

A. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah obyek wisata dan prasarana 

wisata yang ada di Dataran Tinggi Dieng  Kecamatan Batur Kabupaten 

Banjarnegara. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari data spasial dan data 

atribut. Data spasial merupakan data yang beracuan pada lokasi, sedangkan 

data atrubut yang digunakan yaitu semua data yang berhubungan dengan 

obyek wisata dan prasarana wisata. Variabel penelitian dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

Tabel 1. Variabel Penelitian 

No. Data Spasial Data Atribut 
1. Obyek Wisata - Nama obyek wisata 

- Desa obyek wisata 
- Posisi obyek wisata 
- Ketinggian 
- Bentuk obyek wisata 
- Tiket masuk 
- Daya Tarik 

2. Prasarana Wisata - Jenis Prasarana 
- Posisi Prasarana 
- Nama Prasarana 
- Klas 
- Fasilitas 
- Harga 
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C. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengumpulkan data spasial dan data atribut dari instansi terkait 

untuk mendapatkan data yang relevan. Instansi tersebut antara lain 

BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara, Dinas Perhubungan dan 

Pariwisata, BPS dan Pihak Pengelola obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng. 

2. Survei Lapangan 

Survei lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian 

langsung di lapangan untuk mengetahui letak kebenaran  langsung suatu 

obyek di lapangan. Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui letak 

atau posisi obyek wisata dan prasarana wisata di Dataran Tinggi Dieng 

Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Untuk menentukan lokasi 

obyek dan prasarana wisata digunakan GPS agar posisi obyek dapat 

diketahui dengan mudah. 

3. Kerja Laboratorium 

Yaitu teknik pengumpulan dan pengolahan data dengan 

menggunakan peralatan laboratorium. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pengolahan data GPS (Global Positioning System) 

dan Komputer menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan 

software Arc View. Dari kerja laboratorium diperoleh peta obyek wisata 

dan prasarana wisata Dataran Tinggi Dieng dengan basis datanya. 
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D. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pemetaan prasarana obyek 

wisata Dataran Tinggi Dieng yaitu : 

1. Alat  

a. GPS 

b. Komputer dengan Software Arc View 

c. Scanner dan Printer  

d. Alat Tulis 

2. Bahan 

a. Peta Topografi Kabupaten Banjarnegara 

Peta Topografi digunakan untuk mengetahui batas administratif dan 

jaringan jalan daerah penelitian. 

b. Peta Adininistrasi Kabupaten Banjarnegara 

Dari peta adininistrasi dapat diketahui lokasi daerah penelitian. 

Daerah penelitiaimya disini yaitu di Kecamatan Batur Kabupaten 

Banjarnegara. 

c. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Banjarnegara 

Peta jaringan jalan digunakan utnuk mengetahui aksesbilitas jaringan 

jalan menuju obyek wisata, serta untuk memperoleh keterangan 

mengenai klasifikasi jalan menuju obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng. 
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d. Peta Obyek Wisata Kabupaten Banjarnegara 

Peta obyek wisata digunakan untuk mengetahui obyek wisata yang 

ada di Kabupaten Banjarnegara dan utnuk menentukan lokasi obyek 

wista yang akan diteliti. 

e. Peta Situasi Obyek Wisata 

Peta ini digunakan untuk mengetahui persebaran lokasi obyek wisata 

Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. 

 

E. Metode Pengolahan  Data 

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan 

pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan 

obyek dan prasarana wisata di Dataran Tinggi Dieng Kecamatan Batur. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengolahan data mengggunakan 

Software Arc View yaitu sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan View  

Untuk melakukan input data, view harus terlebih dahulu disiapkan 

dengan cara : 

a. Pilih View pada jendela Project, kemudian klik New. 

b. Arc New akan menampilkan sebuah jendela baru yang kosong. 

2. Memasukan Sumber Data                      

Untuk membuat them baru dilakukan dengan cara : 

a. Dari menu utama pilih view 

b. Pilih Add Theme. 
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c. Carilah sumber data yang akan dimasukan sebagai theme baru. 

d. Setelah memilih sebuah sumber data, klik OK.  

e. Arc View akan menampilkan sebuah theme baru pada view. 

f. Aktifkan theme tersebut dengan mengklik kotak kecil di depan nama 

Theme. 

g. Gambar akan dimunculkan pada view sebelah kanan. 

3. Digitasi       

Langkah-langkah dalam Dijitasi meliputi: 

a. Menentukan Tipe Feature Digitasi. 

b.  Dijitasi Coverage Area 

c.  Menyimpan View 

4. Editing 

Langkah-langkah dalam Editing meliputi : 

a. Membuka Proyek yang telah dibuat. 

b. Mengaktifkan Mode Edit Theme. 

c. Menghapus obyek yang salah. 

d. Mengubah bentuk hasil digitasi 

5. Tabel 

Tabel merupakan salah satu data atribut dalam data spasial. Beberapa 

data dari bagian data spasial tersebut tersimpan dalam tabel. Arc View 

menunjukan sarana penyimpanan dan pengubah data tabel tersebut. 

Disamping itu Arc View dapat menerima data tabel yang berasal dari 
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Data Base dan Arc info. Langkah-langkah dalam penggunaan tabel 

yaitu: 

a. Menampilkan Tabel Theme. 

b.  Mengedit Tabel. 

c. Mengurutkan Data. 

6. Layout Peta 

Peta yang telah selesai diedit harus melalui proses edit untuk siap cetak. 

Layout merupakan sebuah proses menata dan merancang letak-letak 

properti peta, seperti judul peta, legenda, orientasi, label, dan lain-lain. 

Layout sangat membantu pengguna peta untuk memperoleh informasi 

yang akurat. Langkah dalam pembuatan Layout meliputi : 

a. Menyiapkan peta yang telah dibuat. 

b. Mengedit judul peta 

c. Mengedit skala 

d. Mengedit Orientasi 

e. Mengedit legenda 

f. Memberi grid 

g. Menyimpan Layout 

h. Mencetak Layout 
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F. Analisis Data 

Analisis data yaitu dengan menggunakan analisis SWOT (Strengt, 

Weakness, Opportunity, Threath) merupakan salah satu teknik untuk 

mengidentifikasi suatu masalah yang meliputi kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar 

pengembangan dimasa depan (Nurhayati Budi F., 2005). Analisis ini 

digunakan utnuk mengidentifikasi kekuatan, kelemhan, peluang dan 

ancaman SIG dalam penentuan lokasi obyek wisata dan prasarana wisata 

serta SWOT dari kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. 
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Gambar 2. Diagram Alir Penentuan Posisi Obyek Wisata dan Prasarana Wisata 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMETAAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Dataran Tinggi Dieng 

a. Letak Geografis dan Adininistratif Dataran Tinggi Dieng 

Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng terletak di dua Kabupaten 

yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Dataran 

Tinggi Dieng yang diteliti disini yaitu yang berada di Kecamatan 

Batur Kabupaten Banjarnegara, dengan letak geografis yaitu 70 12’- 70 

31’ LS dan 1090 29’ 10" – 1090  45' 50" BT (Survei Lapangan, 2005). 

Batas Administratif Kecamatan Batur  yaitu:  

Sebelah Utara :  Kabupaten Batang 

Sebelah Selatan :   Kecamatan Pejawaran dan Kabupaten  

     Wonosobo 

Sebelah Timur :   Kabupaten Wonosobo 

Sebelah Barat : Kecamatan PejawaranKawasan wisata 

Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur secara Administratif terdiri 

dari empat desa yaitu Desa Dieng Kulon, Desa Pekasiran, Desa 

Karang Tengah dan Desa Kepakisan. Berikiut peta administrasi 

Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. 
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b. Luas Wilayah Daerah Penelitian 

Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.971 Ha, 

sedangkan luas wilayah penelitian yaitu: 

Tabel 2. Luas Wilayah Penelitian 
 

No Wilayah penelitian Luas (Ha) % 

1. Dieng kulon 338 18.41 
2. Karang Tengah 489 26.63 
3. Kepakisan  527 28.71 
4. Pekasiran  482 26.25 
 Jumlah  1836 100.00 

       Sumber : Kecamatan Batur Dalam Angka Tahun 1998 

Data tersebut menggambarkan bahwa dari keempat wilayah 

penelitian Desa Kepakisan memiliki luas wilayah paling besar 28.71 

% (527 Ha), dibandingkan dengan desa lainnya, sedangkan desa 

Dieng Kulon memiliki luas yang paling sempit yaitu 18.41 % (338 

Ha). 

c. Iklim di Dataran Tinggi Dieng 

Pada siang hari suhu udara Dataran Tinggi Dieng berkisar 

antara 150 C – 200 C, dan pada malam hari sekitar 50 C – 100 C. Pada 

bulan-bulan kemarau terutama bulan Juli dan Agustus suhu udara 

dapat mencapai 30 dibawah titik nol (00). Kondisi iklim yang seperti 

ini cocok untuk tanaman pertanian jenis kacang-kacangan, umbi-

umbian, dan sayur-sayuran.  

2. Gambaran Kawasan Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng 



 

34

Kawasan Dataran Tinggi Dieng terletak pada ketinggian 2.093 m 

diatas permukaan air laut. Dataran Tinggi Dieng semula merupakan 

gunung berapi yang setelah meletus membentuk lubang kepundan yang 

luas di bagian lingkungan danau. Setelah air danau kering, daerah tersebut 

menjadi daerah dataran yang cukup luas. Sisa-sisa letusan gunung api yang 

pernah terjadi meninggalkan kawah-kawah yang masih aktif. Salain itu 

yang keluar pada waktu terjadinya letusan gunung membentuk bukit-bukit 

yang landai. 

Fenomena alam tersebut telah menjadikan kawasan ini sebagai 

salah satu tempat tujuan wisata di Jawa Tengah yang sangat menarik dan 

potensial, dengan karakter jenis wisata yang khas yang merupakan 

perpaduan antara wisata alam dan wisata budaya. Obyek wisata alam 

antara lain berupa telaga yang airnya berwarna-warni, kawah-kawah 

gunung berapi, diantaranya masih ada yang aktif serta sumber air panas 

alam. Sedang obyek wisata budaya antara lain berupa situs arkeologi 

klasik yang berupa komplek percandian, temuan lepas seperti gerabah, 

keramik, prasasti, dan benda-benda lainnya yang berhubungan dengan 

upacara keagamaan. 

Komplek candi dieng bukan merupakan candi yang didirikan oleh 

raja untuk dipersembahkan pada seorang tokoh tertentu seperti halnya 

candi sewu dan prambanan. Prasasti-prasasti yang pernah ditemukan di 

sekitar komplek candi yaitu sebanyak 13 prasasti, hal ini juga tidak 

menyebut komplek candi dieng sebagai candi persembahan untuk seorang 
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raja. Namun demikian sebagai bangunan yang didirikan pada masa 

Indonesia Hindu (masa Indonesia dipengaruhi budaya hindu) yang salah 

satunya telah mengenal organisasi kerajaan, komplek candi dieng tidak 

lepas dari pengauh kerajaan sebagai pusat pemerintahan. 

Komplek candi dieng ini, setelah lebih dari 10 abad sejak masa 

pendiriannya, candi-candi tersebut terungkap kembali dengan adanya 

kunjungan seorang Belanda bernama H. C Cornelias, namun usaha 

pengamanannya dilakukan oleh H.L. Leydie Melville pada tahun 1911 - 

1916. Hal ini kemudian mendapat perhatian dari Gubernur Hindia Belanda 

dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 33 tanggal 6 September 1932. 

Menurut SK Gubernur Hindia Belanda tersebut komplek Percandian 

Dieng dibagi menjadi tiga wilayah yaitu : 

a. Wilayah A meliputi komplek Candi Dwarawati dengan luas 76.900 

m2. 

b. Wilayah B meliputi Komplek Candi Arjuna dan Candi Gatutkaca 

dengan luas 822.850 m2. 

c. Wilayah C meliputi komplek Candi Bima dengan luas 987 m . 

(Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan, 

2000) 

Secara keseluruahan luas situs Dieng adalah 900.737 m2. Namun sejak 

tahun 1960 sampai sekarang luas tanah tersebut semakin sempit karena 

dipergunkan untuk perkantoran, pertanian, permukiman dan juga hutan. 
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Dari uraian diatas telah diketahui bahwa di kawasan Obyek Wisata 

Dataran Tinggi Dieng terdapat obyek wisata budaya berupa peninggalan 

sejarah dan purbakala lainnya yang dibangun pada tahun 809 M. Obyek 

wisata alam di kawasan ini berupa keajaiban alam, seperti kawah-kawah 

aktif, telaga-telaga, serta sumur raksasa Jalatunda. Kelompok obyek wisata 

di Dataran Tinggi Dieng yang termasuk dalam wilayah Kabupaten 

Banjarnegara meliputi: 

a. Kelompok Candi Arjuna 

Kelompok Candi ini terdiri dari lima candi yang tersusun 

dalam dua deret. Deret sebelah timur terdiri dari empat bangunan 

candi yang semuanya menghadap ke barat Candi Arjuna, Candi 

Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Deret sebelah barat 

menghadap ke timur yaitu Candi Semar yang berhadapan dengan 

Candi Arjuna. Diantara kelima candi tersebut bangunan yang tertua 

adalah Candi Arjuna, seperti tertulis pada prasasti arjuna diperkirakan 

dibangun pada tahun 809 M. Pada candi-candi ini selalu digambarkan 

dewa-dewa pendamping utama siwa, kecuali pada candi-candi 

istimewa yaitu Candi Srikandi yang digambarkan pada relung-relung 

semu adalah dewa-dewa utama Agama Hindu yaitu Brahma, Siwa dan 

Wisnu. 
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b. Candi Gatutkaca 

Candi ini terletak di sebelah barat kelompok Candi Arjuna di 

kaki bukit Pangonan menghadap ke barat, dulu di lokasi ini terdapat 

enam bangunan candi yaitu Candi Gatutkaca, Candi Sentyaki, Candi 

Antareja, Candi Nakula-Sadewa, Candi Petruk, dan Candi Nalagerang, 

Karena proses alam hanya Candi Gatotkaca yang mampu bertahan 

sampai sekarang. Melihat dari segi arsitekturnya Candi Gatutkaca 

dibangun setelah Candi Srikandi, hal ini diketahui dari cara 

penempatan tangga kaki, jumlah relung, denah bangunan dan denah 

tingkatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Candi Bima 

Candi Bima terletak di sebelah selatan Candi Gatotkaca kurang 

lebih 1 km, dulu diperkirakan terdapat beberapa candi namun karena 

proses alam hanya Candi Bima yang mampu bertahan. Mempunyai 

Gambar 4. Deretan Candi Arjuna, terdiri dari Candi 
Arjuna, Srikandi, Puntadewa, Sembadra, Semar. 

Gambar 5. Areal Candi Gatutkaca dengan taman 
Bunga yang terawat dengan baik. 
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tipe berbeda dengan candi-candi lain di Dieng dan diperkikaran 

dibangun setelah Candi Srikandi. Candi bima menghadap ke timur 

dengan denah candi berbentuk palang, yang menarik dari candi ini 

adalah pada bagian atapnya sangat mirip bentuk shikara dan berbentuk 

seperti mangkuk yang di tengkurapkan, selain itu pada bidang-bidang 

tingkatannya dihiasi dengan relung-relung yang melengkung dengan 

kepala tokoh dewa didalamnya. Berikut kondisi dari Candi Bima. 

 

Gambar 6. Pengambilan Titik di Candi 
Bima. 
 

d. Candi Dwarawati 

Candi Dwarawati terletak paling timur diantara candi-candi di 

Dataran Tingi Dieng, didirikan di bukit perahu. Dilokasi ini dulu ada 

dua buah candi yaitu Candi Dwarawati dan Parikesit. Ketika 

ditemukan keduanya telah runtuh berserakan, dan diperbaiki pada 

tahun 1955.  
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e. Museum Purbakala 

Terletak di sebelah barat laut Candi Gatotkaca dan berada 

disebelah kanan jalan menuju Candi Bima. Di dalam museum ini 

disimpan kurang lebih seratus buah temuan lepas yang berasal dari 

komplek candi dieng. Temuan lepas berupa area, relief, komponen 

bangunan dan prasasti yang umumnya dari bahan batu andesit. Koleksi 

area yang disimpan disana memiliki kekhasan tersendiri yaitu , koleksi 

area singa dengan berbagai bentuk dan ukuran. 

Dalam salah satu kitab India disebutkan tipe singa disini 

termasuk khummana simha yaitu bersikap duduk dengan kedua kaki 

depannya terangkat keatas. Biasanya ditempatkan di kanan kiri tangga 

masuk area dewa-dewa Agama Hindu seperti Siwa, Durga, Agastya, 

Ganesha dan Nandi yaitu kendaraan Desa Siwa yang digambarkan 

Gambar 7. Komplek Candi Dwarawati dengan 
Ladang pertanian kentang yang subur 
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sebagai area manusia berkepala lembu.Sampai sekarang belum 

diketahui secara pasti dari bagian mana temuan lepas itu berasal.  

 

 

 

f. Kawah Sikidang 

Kawah ini adalah kawah vulkanik dengan lubang kepundan 

berada di daerah dataran sehingga kawah dapat disaksikan langsung 

dari bibir kawah. Sampai saat ini Kawah Sikidang masih aktif 

mengeluarkan uap panas sehingga air kawah mendidih dan bergolak. 

Bau khas pegunungan berapi, kepulan asap putih selalu menghiasi 

penampilan kawah ini. Uap panas yang keluar disertai semburan air 

yang mendidih berwarna kelabu selalu muncul berpindah-pindah dan 

melompat-lompat dari seperti seekor kidang. 

 

 

 

 

Gambar 8. Museum Purbakala yang 
menyimpan kurang lebih seratus buah tumuan 
lepas yang berasal dari komplek Candi Dieng 
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g. Kawah Sileri 

Kawah Sileri mempakan kawah terluas di kawasan wisata 

Dataran Tinggi Dieng yang masih aktif, dengan permukaan airnya 

yang terus menerus mengepulkan asap putih dan menunjukan gejala 

vulkanis. Kawah Sileri berwarna kelabu kental seperti leri, sehingga 

dinamakan Kawah Sileri. Lingkungan kawah ini masih sangat alami 

dengan latar belakang pegunungan hijau. 

 

Gambar 10. Pengambilan Titik di kawah Sileri 
 

h. Kawah Candradimuka      

Kawah Candradimuka sebenarnya bukan kawah gunung berapi 

tetapi merupakan pemunculan solfatara dari rekahan tanah. Terdapat 

dua lubang rekahan yang masih aktif mengeluarkan solfatara, yang 

satu mengeluarkan secara terus menerus dan yang lainnya secara 

berselang. Dikawah atraktif ini terdapat sumber air yang mempunyai 

kekuatan magis, sehingga menambah daya tarik obyek wisata ini. 

Gambar 9. Pengambilan Titik di Kawah  Sikidang 
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i. Sumur Jalatunda 

Sumur Jalatunda berasal dari kawah yang telah mati ribuan 

tahun yang kemudian terisi air sehingga menyerupai sebuah sumur  

raksasa. Sumur ini mempunyai garis tengah kurang lebih 90 m dan 

kedalaman ratusan meter. Ada kepercayaan penduduk setempat bahwa 

jika seseorang berhasil melemparkan batu menyebrangi sumur 

tersebut, maka segala keinginannya akan terlaksana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Kepulan Asap Putih di kawah 
Candradimuka yang masih aktif sampai 
sekarang.

Gambar   12.  Area Sumur Jalatunda 
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j. Telaga Merdada 

Telaga ini merupakan telaga terluas di kawasan wisata Dataran 

Tinggi Dieng kurang lebih 25 Ha dengan kedalaman 2 - 10 m. Berlatar 

belakang lereng-lereng bukit yang hijau, dan bedeng-bedeng jamur 

khas Dieng. Untuk wisatawan disediakan sampan untuk disewa 

mengelilingi telaga dan juga disediakan fasilitas memancing ikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Telaga Balekambang 

Telaga Balekambang terletak di sebelah selatan komplek 

Candi Arjuna. Di telaga ini juga disediakan fasilitas memancing 

seperti di Telaga Merdada. Telaga Balekambang berlatar belakang 

candi-candi yang mengelilinginya yartu komplek candi Arjuna dan 

Candi Gatotkaca. Di sekitar komplek telaga ini juga terdapat ladang 

kentang milik penduduk yang amat subur. Ladang kentang ini telah 

menjadi primadona bagi penduduk sehingga hampir semua pendudu di 

Dieng bertani kentang. 

Gambar 13. Telaga Merdada dikelilingi budidaya 
pertanian jamur khas Dieng 



 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Sumber Air Panas Bitingan 

Sumber Air Panas ini masih dalam rencana untuk dijadikan 

sebagai salah satu tujuan wisata di kawasan Dataran Tinggi Dieng. 

Selama ini belum ada akses jalan menuju ke kedua obyek ini, sehingga 

untuk mengembangkan obyek wisata ini masih menghadapi banyak 

kesulitan. Letak sumber air panas ini cukup tinggi yaitu kurang lebih 

2000 m diatas permukaan air laut. 

 

 

Gambar 14. Telaga Balekambang dengan 
hamparan rumput hijau yang subur 

Gambar 15. Sumber Air Panas Bibingan dalam 
tahap pengembangan 
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Hasil penelitian obyek wisata dapat dilihat pada peta situasi obyek wisata 

dan tabel basis data obyek wisata berikut ini. 

3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Daya Tarik Obyek Wisata Dataran Tinggi 

Dieng di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. 

Pada dasamya kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng merupakan 

suatu lingkungan budaya (Built Environment) dan lingkungan alam 

(Cultural Environment). Dikawasan ini terdapat beranekaragam aset dan 

potensi geografis, ekologis, arkeologis, anthropologis dan sosiologis yang  

unik yang terintegrasi dalam suatu kawasan terpadu yang saling mengait 

satu dengan yang lainnya. 

a. Daya Tarik (Attraction) Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng. 

Kawasan Dataran Tinggi Dieng sangat kaya akan daya tarik 

(Attraction), diantaranya Bentang Alam (Land Scape), Fenomena 

Alam (Natural Phenomena), Karakter Kehidupan Desa (Lifestyle), 

Bangunan Bukti Sejarah (Evidence Of  History dan Cultural 

Heritage), Tapak Sejarah dan budaya (Historycal dan  Cultural Sites), 

dan Vegetasi.  

1) Bentang Alam 

Bentang alam kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng 

mencakup lembah, gunung, bukit, sungai, telaga, dan kawah. 

Bentang alam ini sangat mudah dikenali karena kondisi geografis 

kawasan memberikan keleluasaan pandang yang sangat memadai, 

khususnya di Kawasan Candi Arjuna dan Telaga Balekambang 
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Beberapa komponen bentang alam ini telah mengalami 

perubahan wajah secara signifikan, khususnya lembah Dataran 

Tinggi Dieng yang merupakan lokasi situs kompleks Candi Arjuna 

dan Telaga Balekambang, yang dulu bercirikan hamparan rumput 

dataran tinggi dengan hiasan telaga dan sutus candi telah berubah. 

Hamparan rumput talah menjadi hamparan ladang sayur, terutama 

kentang, Sedangkan Telaga Balekambang telah semakin sempit 

karena semakin terisi oleh material akibat erosi tanah di area 

perbukitan atau pegunungan. 

Di samping itu wajah lembah juga telah dihiasi pula oleh 

berbagai bangunan permukiman dan prasarana permukiman. 

Bahkan kontur pegunungan atau perbukitan yang dulu penuh 

dengan pepohonan hutan telah hilang dan berubah menjadi ladang 

tanaman sayuran. Kondisi hutan yang gundul tidak hanya 

menambah wajah perbukitan atau pegunungan di sekitar lembah 

telaga, malainkan hampir menjadi tekstur yang rusak diseluruh 

lahan di Dataran Tinggi Dieng sehingga mendorong percepatan 

proses erosi, yang mengakibatkan berubahnya karakter beberapa 

telaga di kawasan tersebut.  

2) Fenomena Alam 

Disamping bentang alam, beberapa fenomena alam di 

kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan suatu atraksi yang 

langka, unik dan menarik. Fenomena alam ini sering memberikan 
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suatu pengalaman akan rasa alam lebih menakjubkan. Perubahan 

cuaca dari suasana cerah hangat kemudian berubah menjadi 

berkabut dan dingin, pada dasamya juga merupakan suatu atraksi 

dinainis yang memberikan pengalaman rasa alam yang 

mengesankan. Demikian pula semburan gas, letupan kawah dan 

berbagai ragam nuansa telaga tentu saja akan memberikan 

pengalaman rasa yang berbeda pula. Kondisi beberapa atraksi yang 

berupa fenomena alam seperti pada kawah sikidang, candradimuka 

dan sileri yang berupa fenomena alam relatifmasihbagus. 

3) Karakter Kehidupan Desa 

Karakter kehidupan desa merupakan atraksi sosok sosial-

kultural lersendiri yang sebenarnya menjadi suatu daya tarik yang 

luar biasa. Salah satu yang sangat menarik di Dataran Tinggi 

Dieng adalah kehidupan perdesaannya. Disamping itu sikap ramah 

dan bersahabat juga merupakan bagian dari sosio-kultuaral yang 

khas dan menarik bagi wisatawan. Namun deinikian kehidupan 

bertani di kawasan Datam Tinggi Dieng telah melebihi ambang 

batas keseimbangan, bahkan melebihi kebiasaan bertani 

sebelumnya. Karakter kehidupan Perdesaan yang ada sekarang 

tidak lebih dari bagian sistem kehidupan industri, yaitu industri 

pertanian. 
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4) Bangunan Bukti Sejarah dan Warisan Budaya 

Beberapa candi yang tersebar dikawasan Dataran Tinggi 

Dieng merupakan bangunan bukti sejarah serta warisan budaya 

yang tidak terkira nilainya. Beberapa candi tersebut adalah Candi 

Arjuna, Srikandi, Sembadra, Puntadewa, dan Semar yang berada 

dalam satu komplek. Kemudian Candi Gaotokaca, Bima dan 

Dwarawati yang terletak agak jauh dari komplek Candi Arjuna. 

Namun demikian, candi-candi ini pada dasarnya berada pada satu 

bentang alam yang selingkup, yaitu berada di bentang lembah 

Dataran Tinggi Dieng. Jika lingkungan lembah ini belum 

mengalaini perubahan fungsi lahan, khususnya untuk pen-nukiman 

mungkin semua candi akan terlihat dengan mudah dari lembah 

Dataran Tinggi Dieng. 

5) Tapak Sejarah dan Budaya 

Kemungkinan besar candi-candi yang tersebar di kawasan 

Dataran Tinggi Dieng merupakan satu kesatuan komposisi 

bangunan candi yang terkait satu sama lain, seperti halnya ikatan 

Candi Borobudur-Pawon dan beberapa candi lainnya di Jawa 

Tengah. Pada kondisi deinikian maka kawasan Dataran Tinggi 

Dieng merupakan suatu tapak besar bagi bangunan candi yang 

sekaligus merupakan tapak sejarah budaya. Tapak sejarah dan 

budaya ini pada dasarnya merupakan bagian dari bentang alam, 
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sehingga potensi tapak bisa dikempangkan sebagai potensi untuk 

menarik minat wisatawan. 

6) Vegetasi 

Sebagai daerah tujuan wisata yang berlokasi di pegunungan 

maka unsur vegetasi merupakan faktor yang mendukung 

keberadaan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Vegetasi di 

sekitar obyek wisata yaitu perkebunan teh, kentang dan tembakau. 

Di sepanjang jalan menuju obyek wisata terdapat bermacam-

macam vegetasi seperti pohon pinus, karet dan cemara.  

 

b. Prasarana Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng 

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) (KBBI, 

1989: 675). Dalam konteks pengembanagan pariwisata, prasarana 

merupakan bagian dari elemen tambahan (additional element). 

Prasarana obyek wisata yang ada di Dataran Tinggi Dieng Kecamatan 

Batur Kabupaten Banjarnegara antara lain: 

1) Aksesbilitas 

a) Jaringan Jalan  

Dari pengamatan (survei) lapangan, aksesbilitas menuju 

obyek wisata sudah relatif baik, jalan yang menuju beberapa 

lokasi wisata merupakan kelas jalan propinsi dengan lebar 5 m. 

Hampir semua atraksi yang tersebar di kawasan wisata Dataran 
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Tinggi Dieng telah dilayani fasilitas aksesbilitas berupa jalan, 

namun jalan-jalan yang menuju lokasi atraksi belum semuaya 

dalam kondisi memadai, bahkan cenderung rusak dan sulit 

dilalui kendaraan. Jalan-jalan rusak diantaranya jalan   masuk   

menuju   Kawah   Seleri, Candradimuka, Sumur Jalatunda dan 

Telaga Merdada. 

b) Route 

Route merupakan penghubung antara daerah asal 

wisatawan dengan daerah tujuan wisata. Route di sini terdiri 

dari transportasi wisata, industri perjalanan wisata, dan 

pelayanan informasi wisata. Transportasi wisata meliputi alat 

transportasi menuju obyek wisata. Tansportasi yang dapat 

digunakan yaitu : 

Tabel 4.  Transportasi Menuju Obyek Wisata 

No Jenis 
Transportasi 

Daya 
Angkut 
(orang) 

Route Tarif 
(Rp) Jumlah

1. Mini Bus 18 
Banjarnegara-
Karangkobar-
Wanayasa 

5.000 14 

2. Stesen L300 14 Wanayasa-batur 3.000 7 
3. Mini Bus 18 Batur-Dieng 4.000 20 

Sumber : Survei lapangan tahun 2005. 

Angkutan cukup banyak dari Banjarnegara ke Dieng 

mulai pukul 05.00 - 19.00 WIB. Berikut peta jaringan jalan 

Kabupaten Banjarnegara yang mana dapat digunakan bagi 

wisatawan sebagai petunjuk untuk menuju ke Dieng. 
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Gambar 18. Minibus yang dapat digunakan 

wisatawan dari Batur menuju Dieng  

 

Industri perjalanan wisata yang melayani perjalanan 

wisata ke Dataran Tinggi Dieng belum dikelola dengan baik. 

Wisatawan biasanya lebih memilih menggunakan kendaraan 

pribadi dan menggunakan alat transportasi yang sudah ada 

untuk menuju ke obyek wisata. 

Pelayanan Informasi di kawasan wisata Dataran Tinggi 

Dieng pada saat ini sudah dilengkapi dengan pusat informasi 

wisata. Pusat informasi ini belum dilengkapi dengan personil 

yang memadai sehingga fungsi dari pusat informasi wisata 

yang ada belum bisa maksimal terutama dalam memberikan 

pelayanan informasi terhadap wisatawan yang datang. 

Rambu-rambu petunjuk obyek wisata belum semuanya 

dilengkapi. Wisatawan mancanegara biasanya mengunjungi 

Dieng dari pusat informasi wisata Kabupaten Wonosobo. 
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Namun Pengelola obyek wisata Dataran Tinggi Dieng di 

Kabupaten Banjarnegara telah membuka website sehingga 

memudahkan wisatawan untuk mencari informasi pariwiata di 

Kabupaten Banjarnegara. Di samping itu pengelola obyek 

wisata di Kabupaten Banjarnegara telah menerbitkan buku 

pesona pariwisata yang menerangakan obyek-obyek wisata di 

Kabupaten Banjarnegara.   

2) Akomodasi 

Akomodasi merupakan tempat menginap sementara bagi 

wisatawan. Fasilitas akomodasi di obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng masih sangat kurang sehingga mengurangi minat wisatawan 

untuk tinggal lebih lama. Fasilitas akomodasi di Dataran Tinggi 

Dieng antara lain: 

Tabel 5. Prasarana Akomodasi di Dataran Tinggi Dieng  

Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara 

No Jenis 
Akomodasi Kelas Fasilitas Harga 

(Rp) 

1. 
Hotel 
(Gunung 
Mas) 

Melati 
1 

- Kamar VIP 
- Kamar Medium 
- Kamar Standart 
- Air Panas 
- Tempat parkir luas 

90.000 
75.000 
70.000 

2. Penginapan 
Sederhana  - Telepon 

- Kamar Standart 20.000 

Sumber : Survei lapangan tahun 2005. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hotel Gunung Mas dapat 

dijadikan sebagai tempat menginap  dengan fasilitas yang memadai 
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Gambar 19. Pengambilan Titik di Hotel Gunung 
Mas, Hotel Melati 1 di Dieng 

 

3) Pelayanan Kesehatan 

Jenis pelayanan kesehatan di obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng yaitu Puskesmas dengan status negeri yang terdapat di Desa 

Dieng Kulon. Fasilitas dari Puskesmas ini sama dengan puskesmas 

lainnya yang terdiri dari ruang pengobatan, ruang apotik, dan kasir 

(tempat pembayaran). Puskesmas ini buka pada hari senin-kamis 

jam 08.00 - 14.30 WIB, hari Jum'at jam 08.00 - 11.00 WIB, dan 

hari sabtu jam 08.00 - 12.00 WIB. 

 

Gambar 20. Pengambilan Titik di  Puskesmas Dieng 
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4) Restoran (Warung Makan) 

Dari hasil survei, warung makan tidak begitu ramai 

dikunjungi wisatawan. Pada saat ini ada kecenderungan 

pengunjung yang datang apabila ingin makan dan minum 

diarahkan ke kota Kabupaten Banjarnegara dan hanya sebagian 

kecil yang dilayani oleh Dieng. Hal ini terbukti dengan hanya 

terdapat dua warung makan yang ada di desa Dieng Kulon, yaitu 

satu warung makan dengan menu utama masakan padang dan satu 

warung makan dengan menu utama soto banjar. 

 

Gambar 21. Pengambilan Titik di Rumah 
Makan Padang 

 

5) Jasa Telekomunikasi dan Perbankan 

Jasa telekomunikasi di obyek wisata terdapat satu warung 

telepon dengan status milik pribadi, sedangkan untuk kantor pos 

terdapat di Kecamatan Batur agak jauh dari lokasi obyek. Di lokasi 

obyek juga terdapat bank yaitu bank BRI Dieng yang dapat 

memeberi kemudahan bagi wisatawan yang ingin mengambil uang. 
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Gambar 22. Pengambilan Titik di Bank  BRI Dieng 
 

 

Gambar 23. Pengambilan Titik di  
Wartel Dieng 

 

6) Jasa Keamanan 

Untuk memberikan rasa aman di obyek wisata terdapat pos 

polisi yang berlokasi di Desa Dieng kulon. 



 

56

 

Gambar 24. Pengambilan Titik di Polsek Dieng 
 

7) Jasa Peribadatan 

Di kawasan obyek wisata terdapat tempat peribadatan  

yaitu masjid Nurul Huda di Desa Dieng Kulon. 

 

Gambar 25. Pengambilan Titik di Masjid Nurul 
Huda. 
 

8) Gardu Pemandangan 

Gardu pemandangan yang ada belum banyak. Gardu 

pemandangan yang ada yaitu di area kawah sileri. 
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Gambar 26. Gazebo/gardu pemandangan di 
Kawah Sileri, dengan ladang pertanian kentang 
semakin menambah daya tarik obyek wisata ini. 

 
9) Kamar mandi/WC umum 

Hampir di seluruh obyek terdapat kamar mandi/WC umum, 

kondisinya cukup baik dan lokasinya dekat dengan obyek wisata. 

 

Gambar 27. Toilet/WC umum di Areal Parkir  
Sumur Jalatunda 
 

10) Souvenir Shop 

Ketersediaan souvenir shop yang menyediakan cindera 

mata bagi wisatawan yang datang belum banyak. Bangunannya 

sendiri belum merupakan bangunan yang direncanakan khusus 
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untuk bangunan souvenir shop. Jenis barang yang dijual yaitu 

patung, keramik, belerang, jamur khas Dieng. 

 
Gambar 28. Souvenir shop di areal parkir Kawah Sikidang 

11) Tempat Parkir 

Hampir seluruh obyek dilengkapai dengan tampat parkir. 

Berikit beberapa areal parkir di kawasan wisata Dataran Tinggi 

Dieng. 

 

Gambar 269 Areal Parkir di kawasan Candi 
Arjuna dan Candi Gatutkaca. 
 

Hasil penelitian prasarana wisata dapat dilihat pada peta situasi prasarana 

dan tabel basis data prasarana obyek wisata Dataran Tinggi Dieng berikut ini. 
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B. Pemetaan Data Posisi Obyek dan Prasarana Wisata Menggunaakn 

Software Arc View 

1. Mempersiapkan View 

Sebelum melakukan digitasi buat folder terlebih dahulu untuk 

menyimpan hasil dari digitasi, misal nama foldernya Peta Dieng. 

Selanjutnya untuk melakukan input data, view harus disiapkan lebih 

dahulu dengan cara : Buka program Arc View, pilih view pada jendela 

project kemudian klik new. 

Setelah jendela view baru muncul langkah selanjutnya yaitu menampilkan 

peta yang akan didigit dengan cara : 

a. Pilih Add Theme. 

b. Cari sumber data yang akan dibuat sebagai theme baru, misal kita 

ambil Peta Batur.TIF. 

c. Setelah memilih sumber data, klik ok. 

d. Arc View akan menampilkan theme baru pada view. 

 

Gambar 31. Jendela theme baru pada view 
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2. Proses Register and Transform 

Setelah view manampilkan theme baru pada view, langkah 

berikutnya yaitu melakukan Register and Ttransform untuk menempatkan 

letak atau posisi suatu lokasi yang ditampilkan dalam bentuk koordinat x 

dan y, langkah memanggil Register andTtransform yaitu : 

a. Pilih file. 

b. Klik Extention. 

c. Pilih Register and Trasnform. 

d. Klik ok. 

e. Pilih view. 

f. Klik Register and Transform, maka akan muncul jendela Register and 

Transform yang harus kita isi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Jendela Register and Tarasnform pada view yang akan diisi 

Dalam memasukan Register and Transform kita harus memiliki 

minimal empat titik yang memiliki koordina x dan y. Langkah untuk 

pengisisan Register and Transform yaitu : 
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a. Klik view. 

b. Klik Register and transform. 

c. Pilih titik pertama dengan klik fasilitas Source kemudian isikan 

koordinat x dan y, langkah utnu titik kedua, ketiga, dan keempat sama 

dengan langkah pada titik pertama. 

d. Klik Write World File . 

e. Buka folder penyimpanan kita. 

f. Beri nama file. 

g. Klik ok. 

h. Peta akan muncul dengan koordian x dan y yang siap didigit. 

2. Digitasi 

Langkah dalam digitasi meliputi : 

a. Menentukan Tipe Feature digitasi 

Tipe feture digitasi dalam Arc View ada tiga yaitu Point, Line 

dan Poligon. Point merupakan tipe digitasi dalam bentuk titik, seperti 

untuk menentukan lokasi suatu obyek maka menggunakan Tipe 

Feature Point. Line merupakan Tepe Feature digitasi garis, digunakan 

untuk mempbuan jalan, batas wilayah, sungai dan feature lain yang 

berupa garis. Poligon merupakan Tipe Feature digitasi area atau 

luasan, seperti untuk membuat peta penggunaan lahan, kemiringan 

lereng, peta kesesuaian lahan, dan lain-lain. 
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b. Digitasi peta lokasi obyek wisata dan prasarana wisata Dataran Tinggi 

Dieng. 

Langkah digitasinya sebagai berikut : 

1) Digitasi Batas Wilayah 

a) Klik view. 

b) Klik new Theme. 

c) Pilih feature line. 

d) Klik ok, akan muncul jendela penyimpanan digitasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Jendela penyimpanan digitasi dalam bentuk shp. 

e)   Simpan pada folder penyimpanan dan beri nama file. 

f) Klik ok, maka akan muncul theme baru yang aktif dan siap 

untuk didigit. Theme  baru berbentuk misal batas kec.shp. 

2) Digitasi Jalan 

Digitasi jalan menggunakan fasilitas osnap (snaping). 

Apabila snap belum aktif maka aktifkan terlebih dahulu dengan 

cara : 

a) Letakan pointer dalam jendela view kemudian klik kanan 

b) Pilih ennable snaping 



 
69
 
 
 

c) Setelah snap aktif maka jalan bisa kita digit. Theme akan 

berbentuk jalan.shp. 

3) Digitasi Lokasi Obyek Wisata dan Prasarana Wisata 

a) klik view. 

b) Pilih New Theme. 

c) Pilih Feature Point. 

 

 

 

Gambar 34. Jendela feature point 

d) Untuk menentukan letaknya kita berpedoman pada koordinat x 

dan y yang ada disebelah kiri skala peta, jika koordinat x dan y 

tepat maka klikan kursor pada titik tersebut. 

e) Jika digitasi selesai klik theme. 

f) Klik stop editing. 

3. Tabel 

Langkah-langkah penggunaan tabel yaitu : 

a. Menampilkan tabel theme 

1) Klik theme. 

2) Klik tabel. 

b. Mengisi data atribut pada tabel 

Setelah tabel dibuka langkah berikutnya yaitu mengisi tabel. 

Misal untuk tabel lokasi obyek wisata maka kita harus mengisi atribut 
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dalam lokasi obyek wisata. Table secara langsung memunculkan 

kolom id, untuk menambah dan mengisi tabel langkahnya yaitu : 

1) Klik theme. 

2) Klik start editing. 

3) Klik edit. 

4) Klik Add Theme. 

5) Mencul jendela Add Theme, untuk kolom yang berisi huruf pilih 

string dan kolom yang berisi angka pilih number. 

 

 
 
 
 

Gambar 35. Jendela Add Theme yang akan dipilih untuk menambah 
kolom pada tabel atribut 

 
6) Isi jumlah karakter huruf atau angka yang dibutuhkan. 

7) Klik ok tabel atribut siap diisi. 

4. Editing 

Langkah dalam editing meliputi : 

a. Membuka proyek yang telah dibuat 

1) Klik file. 

2) Klik open. 

3) Klik folder penyimpan. 

b. Mengaktifkan mode edit theme 

1)  Klik theme. 

2) Klik start editing. 



 
71
 
 
 

3) Klik feature yang akan diedit. 

5. Layout Peta 

Langkah dalam layout peta yaitu : 

a. Menyiapkan peta yang telah dibuat 

1) Klik Layout. 

2) Klik Page Setup, maka akan muncul jendela page setup. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Jendela pengaturan page setup 

3) Klik ukuran kertas, misal ukuran A4, Folio. 

4) Klik ukuran layout, misal cm, m, dan lain-lain 

5) Klik ok. 

6) Tampatkan peta yang kita buat pada layout dengan klik view frame. 

7) Klik ok. 

b. Mengedit Judul Peta 

1) klik icon Text. 

2) Tempatkan kursor pada layout, akan muncul jendela berikut : 
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Gambar 37. Jendela pengisian text properties 

3) Isi judul peta. 

4) Klik ok. 

5) Untuk mengganti ukuran huruf, aktifkan judul peta kemudian klik 

windows. 

6) Klik Show Symbol Windows. 

7) Pilih ukuran. 

8) Kilik ok. 

c. Mengedit Skala 

1) Klik icon Scale Bar Frame. 

 

 

 

 

 

Gambar 38. Jendela Scale Bar Properties 

2) Pilih skala peta yang akan dibuat. 
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3) Secara otomatis skala peta akan muncul, jika kita ingin merubah 

maka pilih erintah user scale maka kita bisa merubah skala peta 

sendiri. 

4) Klik ok. 

d. Mengedit Orientasi 

1) Klik icon North Arrow, akan muncul jendela orientasi berikut ini. 

 

 

 

 

Gambar 39. Jendela pemilihan orientasi 

2) Pilih bentuk orientasi. 

3) Klik ok. 

4) Petunjuk arah pada orientasi berbahasa inggris untuk merubahnya 

aktifkan orientasi. 

5) Klik kanan kemudian pilih simplify. 

6) Double klik huruf yang akan diganti maka akan muncul jendel text. 

7) Ganti huruf penunjuk arah. 

8) Klik ok. 

9) Setelah diganti semua aktifkan orientasi. 

10) Klik kanan. 

11) Klik Group. 
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e. Mengedit Legenda 

1) Klik icon Legend Frame. 

 

 

 

 

Gambar 40. Jendela legend frame 

2) Pilih legenda peta yang akan kita buat. 

3) Klik ok. 

f. Memberi Grid 

1) Klik layout. 

2) Klik Graticules and grid, maka akan muncul jendela graticule and 

grid wizard berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 41. Jendela Graticule and grid wizard 

3) Klik next. 

4) Isi grid interval. 

5) Pilih display grid as tic marks atau line. 
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6) Klik next. 

7) Pilih border viewframe atau border graticule grid. 

8) Plih line color. 

9) Klik preview. 

10) Klik finish. 

g. Menyimpan Layout 

Layout bisa langsung kita simpan pada folder penyimpanan 

satu project dengan hasil peta. Untuk menyimpan klik icon save maka 

layout akan tersimpan. 

h. Mencetak Layout 

1) Klik file. 

2) Klik Print. 

3) Klik ok. 

4) Peta akan tercetak dengan layoutnya. 

Berikut tampilan basis data lokasi obyek dan prasarana wisata Dataran 

Tinggi Dieng  dengan software Arc View. 

 
 

Gambar 42. Tampilan Basis Data Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng  
Dengan Software Arc View 
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Gambar 43. Tampilan Basis Data 
Prasarana Wisata Dataran Tinggi Dieng 

Dengan Software Arc View 

C. Pembahasan 

1. Pemanfaatan GPS (Global Positionong Systems) Dalam Penentuan Lokasi 

a. Pengenalan GPS 

GPS merupakan sistem radio navigasi dan penentuan posisi 

dengan menggunakan satelit. Nama gormal dari GPS adalah 

NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Timing and Ranging Global 

Positioning Systems). GPS ini dapat digunakan oleh banyak orang 

sekaligus dalam segala cuaca dan didesain utnuk memeberikan posisi 

dan kecepatan tiga dimensi yang teliti, dan juga informasi mengenai 

waktu secara kontinyu di seluruh dunia. Sistem ini mulai direncanakan 

sejak tahun 1973 oleh angkatan udara Amerika Serikat, dan 

mengembangan sampai dengan saat ini ditangani oleh Departemen 

Pertanahan Amerika Serikat. 

GPS terdiri dari tiga segmen utama, yaitu segmen angkasa 

(Space segment) yang terdiri dari satelit-satelit GPS, segmen sisitem 
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kontrol (Control system segment) yang terdiri dari stasiun pemantauan 

dan pengontrol satelit dan segmen pemakai (user segment) yang terdiri 

dari pemakai GPS termasuk alat penerima sinyal data satelit. 

b. Prinsip Dasar Penentuan Posisi dengan GPS 

Prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS adalah pengikatan 

ke belakang (resection) dengan jarak, yaitu dengan pengukuran jarak 

secara simultan ke beberapa satelit yang koordinatnya telah diketahui. 

Posisi yang diberikan oleh satelit GPS adalah tiga dimensi (X,Y,Z) 

yang dinyatakan dalam datum WGS (World Geodetic System) 1984, 

sedangkan elipsoid yang digunakan adalah GRS 1980.  

c. Metode Penentuan Posisi dengan GPS 

Posisi titik ditentukan dengan beberapa metode : 

1)  Absolute (point) Positioning : posisi titik ditentukan terhadap pusat   

bumi dengan menggunakan satu receiver GPS. 

2)  Differential (relative) Positioning : posisi titik ditentukan terhadap 

titik lainnya yang telah diketahui koordinatnya (monitor station) 

dengan menggunakan minimal dua receiver GPS. 

Titik yang akan ditentukan posisinya dengan GPS dapat berupa 

titik yang diam (static positioning) ataupun titik yang bergerak (kinematic 

positioning). Juga dikenal pula dengan metode rapid statis, pseudo 

kinemtic, dan stop and go positioning. 

Jika pengamatan dengan menggunakan metode static 

membutuhkan waktu beberapa jam, dengan metode rapid static 
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pengamatan pada satu stasium dapat dilakukan beberapa menit. 

Pengamatan selama 5 – 10 menit dapat menghasilkan ketelitian base line 

hingga 1 ppm (Abidin, H,Z,. 1993). 

Metode pseodo kinematic (recoupation/intermitten static) pada 

prinsipnya adalah dua survei singkat dengan selang waktu yang cukup 

lama. Metode stop and go (Semi Kinematic) hampir sama dengan metode 

rapid static. Jika dalam metode rapid static satu receiver ditempatkan 

pada suatu stasiun selama beberapa menit (5 – 10 menit) kemudian 

receiver dimatikan dan selanjutnya dipindah ke stasiun berikutnya, maka 

metode stop and go, receiver tetap dinyalakan pada saat receiver 

dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Ketelitian pengukuran base 

line yang dicapai dengan metode stop and go ini berkisar 1 hingga 2 ppm 

rms (Djunarsah, 1992). GPS ini dapat memberikan posisi titik secara 

langsung di lapangan (real time) ataupun sesudah pengamatan setelah data 

diproses (Abiding, H,Z,. 1993). 

 

2. Posisi Obyek Wisata dan Prasarana Wisata Dataran Tinggi Dieng di 

Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. 

a. Kondisi dan Posisi  Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng 

Bicara Daerah Banjarnegara tentu tidak lepas dari kawasan 

Dataran Tinggi Dieng, suatu kawasan wisata seluas 22.500 hektar 

yang kaya dengan peninggalan candi-candi masa lalu dan lahan 

pertanian yang subur. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 2.000 
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meter diatas permukaan air laut, berhawa dingin dan memiliki pesona 

alam yang indah. 

Dataran Tinggi Dieng talah menjadi daerah tujuan wisata di 

Jawa Tengah. Kawasan ini kaya akan candi-candi yang dibangun pada 

zaman syailendra sekitar pertengahan abad ke delapan. Candi-candi 

itu sendiri termasuk candi-candi tertua di Jawa yang dulunya berfungsi 

sebagai candi pemujaan bagi para dewa-dewa. Kata Dieng sendiri 

berasal dari kata ”Di Hyang” yang berarti ” tempat tingal para Dewa” 

(Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan, 

2002). 

Komplek percandian yang telah menjadi obyek wisata itu 

mampu menyedot arus wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. 

Dari catatan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara, 

jumlah wisatawan Nusantara yang datang ke Dieng pada tahun 2004 

sebanyak 66.857 orang, dan wisatawan Mancanegara sebanyak 4.920 

orang. Selain komplek percandian Dataran Tinggi Dieng di 

Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara juga menyuguhkan 

berbagai macam obyek wisata seperti Sumur Jalatunda, Kawah 

Candradimuka, Kawah Sileri, Sumber Air Panas Bitingan, Telaga 

Merdada, Telaga Balekambang, Kawah Sikidang, selain itu juga 

terdapat Museum Purbakala yang menyimpan temuan lepas berupa 

arca, relief, komponen bangunan dan prasasti yang umumnya dari 
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bahan batu andesit. Berikut posisi obyek wisata di Dataran Tinggi 

Dieng. 

1) Sumur Jalatunda 

Sumur Jalatunda terletak di desa Pekasiran, terletak pada 

posisi X : 373.302,54 dan Y : 9.204.751,76, dan terletak pada 

ketinggian 1689 m diatas permukaan laut. Sumur Jalatunda 

merupakan obyek wisata alam yang berasal dari kawah yang telah 

mati ribuan tahun dengan diameter kurang lebih 90 m dan 

dipercaya air sumur ini mempunyai kekuatan magis. Tiket masuk 

ke Sumur Jalatunda yaitu Rp. 2.500/orang. 

2) Kawah Candradimuka 

Kawah Candradimuka terletak di desa Pekasiran, terletak 

pada posisi X: 373.497,02 dan Y: 9.204.696,02, dan terletak pada 

ketinggian 1780 m diatas permukaan laut. Kawah Candradimuka 

merupakan obyek wisata alam. Di kawah ini terdapat lubang 

rekahan yang masih aktif mengeluarkan solfatara. Tiket masuk ke 

Kawah Candradimuka yaitu Rp. 2.500/orang. 

3)  Kawah Sileri 

Kawah Sileri terletak di desa Kepakisan, pada posisi X: 

376.817,88 dan Y: 9.204.482,93 dan terletak pada ketinggian 2101 

m diatas permukaan laut. Kawah Sileri merupakan obyek wisata 

alam, merupakan kawah terluas di Dataran Tinggi Dieng , kawah 

ini masih aktif dan airnya terus menerus mengeluarkan asap putih. 
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Kawah ini berwarna kelabu kental sehingga dinamakan Kawah 

Sileri. Tiket masuk ke Kawah Sileri yaitu Rp. 3.000/orang. 

4)  Sumber Air Panas Bitingan 

Sumber Air Panas Bitingan terletak di desa Kepakisan, 

pada posisi X:: 377.495,22 dan Y: 9.205.482,93 dan terletak pada 

ketinggian 2213 m diatas permukaan laut. Sumber Air Panas ini 

merupakan obyek wisata alam, dengan suhu air mencapai 250 C. 

Obyek wisata ini masih dalam tahap pengembangan. Tiket masuk 

ke obyek ini yaitu Rp. 2.000/orang. 

5)  Telaga Merdada 

Telaga Merdada terletak di desa Karang Tengah, pada 

posisi Y: 377.579,88 dan Y: 9.202.540,88 dan terletak pada 

ketinggian 2002 m diatas permukaan laut. Telaga Merdada 

merupakan obyek wisata alam, telaga ini memiliki luas 25 ha 

dengan kedalaman 2-10 m, disekitar telaga terdapat bedeng-

bedeng jamur khas Dieng, serta tersedia sampan dan fasilitas 

memancing. Tiket masuk ke obyek wisata ini yaitu Rp. 

3.000/orang. 

6)  Komplek Candi Arjuna 

Komplek Candi Arjuna terletak di desa Dieng Kulon, pada 

posisi  X: 379.781,22 dan Y: 9.203.255,26 dan terletak pada 

ketinggian 2134 m diatas permukaan laut. Komplek Candi Arjuna 

merupakan obyek wisata budaya. Terdiri dari lima candi yaitu 
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Candi Arjuna, Srikandi, Puntadewa, Sembadra, dan Semar. 

Komplek candi ini merupakan candi tertua diperkirakan dibangun 

pada tahun 809 M. Tiket masuk ke obyek wisata ini yaitu Rp. 

3.000/orang. 

7)  Candi Gatutkaca 

Candi ini terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 

379.781,22 dan Y: 9.202.853,09 dan terletak pada ketinggian 2135 

m diatas permukaan laut. Candi Gatutkaca merupakan obyek 

wisata budaya, yang diperkirakan dibangun setelah Candi 

Srikandi, candi ini memiliki taman bunga disekelilingnya yang 

terawat dengan baik. Tiket masuk di  obyek ini yaitu Rp. 

3.000/orang. 

8)  Candi Bima 

Candi ini terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 

379.760,05 dan  Y: 9.202.219,93 dan terletak pada ketinggian 

2140 m diatas permukaan laut. Candi Bima merupakan obyek 

wisata budaya, candi ini berbentuk palang, bagian atapnya 

berbentuk shikara dan seperti mangkung yang ditengkurapkan, dan 

dihiasi relung-relung melengkung dengan tokoh dewa didalamnya. 

Tiket masuk di obyek ini yaitu Rp. 3.000/orang. 

9)  Candi Dwarawati 

Candi ini terdapat di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 

380.797,22 dan Y: 9.204.017,26 dan terletak pada ketinggian 
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2.093 m diatas permukaan laut.  Candi Dwarawati merupakan 

obyek wisata budaya. Candi ini terletak paling timur diantara 

candi-candi di Dieng, memiliki latar belakang pertanian kentang 

yang sangat subur. Tiket masuk di obyek wisata ini yaitu Rp. 

2.500/orang. 

10) Kawah Sikidang 

Kawah ini terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 

380.310,39 dan Y: 9.201.966,26 dan terletak pada ketinggian 1827 

m diatas permukaan laut. Kawah Sikidang merupakan obyek 

wisata alam, kawah ini merupakan kawah vulkanik yang masih 

aktif dengan lubang kepundan di daerah dataran sehingga dapat 

disaksikan langsung dari bibir kawah, uap panas yang keluar 

disertai semburan air mendidih berwarna kelabu muncul 

berpindah-pindah seperti kidang sehingga dinamakan Kawah 

Sikidang. Tiket masuk di obyek wisata ini yaitu Rp. 3.000/orang. 

11) Telaga Balekambang 

Telaga ini terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 

379.887.06 dan Y: 9.202.601,92 dan terletak pada ketinggian 2134 

m diatas permukaan laut, dan merupakan obyek wisata alam. Di 

telaga ini teredapat fasilitas memancing, berlatar belakang 

komplek Candi Arjuna dan Candi Gatutkaca. Tiket masuk di 

obyek wisata ini Rp. 3.000/orang. 
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12) Museum Purbakala 

Museum Purbakala terletak di desa Dieng Kulon, pada 

posisi X: 379.590,92 dan Y: 9.202.601,92 dan terletak pada 

ketinggian 2.135 m diatas permukaan laut. Merupakan obyek 

wisata buatan manusia, museum ini memiliki kurang lebih seratus 

buah temuan lepas dari komplek candi Dieng, temuan lepas ini 

berupa arca, relief, komponen bangunan dan prasasti dari bahan 

batu andesit. Tiket masuk ke museum ini yaitu Rp. 2.000/orang. 

Penjelasan mengenai basis data lokasi obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng dapat dilihat pada tabel.3. 

b. Kondisi dan Posisi Prasarana Wisata Dataran Tinggi Dieng 

Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata selain menyuguhkan 

obyek wisata sebagai tujuan wisatanya, diperlukan suatu prasarana yang 

dapat menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Prasarana 

yang ada di Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng yaitu Akomodasi 

(hotel dan Penginapan), Pos Keamanan, Puskesmas, Rumah Makan, 

Terminal, Wartel, Kantor Pos, Bank, Tempat Ibadah (masjid), Gazebo, 

Toilet (WC Umum), dan Souvenir Shop yang mana prasarana ini 

bangunannya belum permanen dan tersedia pada musim liburan panjang 

(libur sekolah). 

Aksesbilitas (keterjangkauan) Obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng dari Kota Banjarnegara cukup baik. Wisatawan dapat 

menggunakan minibus dari Banjarnegara menuju ke Wanayasa, 
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kemudian dari Wanayasa ke Batur menggunakan angkutan L 300, dari 

batur menuju ke Dieng menggunakan minibus. Kondisi jalan berspal 

dan merupakan Jalan Kolektor.  

1) Kantor Pos 

Prasarana ini terletak di desa Batur, pada posisi X: 370.425,54    

dan     Y: 9.203.022,43. 

2) Terminal 

Terminal ini terletak di desa Batur, pada posisi X: 370.700,54 dan 

Y: 9.202.620,26. Di terminal ini terdapat mini bus yang dapat 

membawa wisatawan menuju ke Dieng. 

3) Toilet/WC Umum 

WC umum yang pertama terletak di obyek wisata Sumur Jalatunda 

yang berada pada posisi X: 373.494,71 dan Y: 9.204.440,60, WC 

umum selanjutnya ada di obyek wisata Kawah Sileri yang berada 

pada posisi X: 376.926,72 dan Y: 9.204.631,50. 

4) Gazebo (Gardu Pandang) 

Gazebo ini terletak di areal Kawah Sileri di desa Kepakisan, yang 

berada pada posisi X: 376.712,88 dan Y: 9.204.736,93. 

5) SPBU (pom bensin) 

Prasarana ini terletak di desa Dieng Kulon, memiliki fasilitas toilet 

dan mushola, dan terletak pada posisi X: 379.760,05 dan Y: 

9.203.742,09. 
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6) Puskesmas 

Prasarana ini terletak di desa Dieng Kulon, berada pada posisi X: 

379.950,56 dan Y: 9.203.720,93. Puskesmas ini disediakan untuk 

melayani jasa kesehatan bagi masyarakat Dieng pada khususunya. 

7) Rumah Makan 

a) Rumah Makan Pandang 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.310,39 dan 

Y: 9.203.678,59, rumah makan ini menyajikan makanan khas 

padang. 

b) Warteg 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.712,56 dan 

Y: 9.203.572,76, Warteg ini menyajikan soto khas 

banjarnegara. 

8) Akomodasi 

a) Hotel Gunung Mas 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.627,89 dan 

Y: 9.203.699,76. Merupakan hotel Melati 1 yang memiliki 

fasilitas Kamar VIP, Medium dan Standart, serta pemandian 

air panas. Tarif harga kamar per malam dari kelas kamar yaitu 

Rp. 90.000, Rp. 75.000, dan Rp. 70.000. 
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b) Penginapan Sederhana 

Terletak di Desa Dieng Kulon, pada posisi X: 381.008,89 dan 

Y: 9.203.657,43. memiliki fasilitas kamar standart 

Rp.25.000/malam. 

9) Bank 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.500,89 dan Y: 

9.203.615,09, dengan fasilitas simpan pinjam. 

10) Wartel 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.881,89 dan Y: 

9.203.615,09. 

11) Pos Keamanan (Polsek Dieng) 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.860,72 dan Y: 

9.203.572,76. 

12) Tempat Peribadatan (Masjid Nurul Huda) 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.543,22 dan Y: 

9.203.805,59. 

Penjelasan mengenai basis data prasarana wisata Dataran Tinggi Dieng 

dapat dilihat pada tabel 6. Dari hasil penentuan posisi obyek wisata dan 

prasarana wisata diperoleh peta situasi obyek wisata dan prasarana wisata 

Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara 

berikut ini. 
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3. Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threath) dari SIG dan 

Kawawan Wisata Dataran Tinggi Dieng. 

a. SWOT dari SIG 

 SIG memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 

pegolahan data lokasi obyek wisata dan prasarana wisata, diantaranya : 

1) Strength (kekuatan) SIG dalam penentuan posisi obyek : 

a) Dengan SIG pengolahan data lokasi obyek dan prasarana 

wisata dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 

b) Pengolahan data lokasi dengan SIG akan menghasilkan peta-

peta digital beserta data-data atributnya. 

c) Dengan SIG informasi pariwisata pada suatu wilayah menjadi 

lebih menarik dan mudah diketahui sehingga wisatawan 

tertarik untuk berkunjung. 

2) Weakness (kelemahan) SIG dalam penentuan lokasi obyek : 

a) Diperlukan pengambilan posisi koordinat (X,Y) terlebih 

dahulu dari lokasi obyek sebelum melakukan pengolahan data. 

b) SIG dapat melakukan pengolahan data dengan cepat jika 

didukung dengan komponen SIG yang lengkap dan pengolah 

data yang ahli dan terampil menggunakan SIG, untuk itu 

diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang baik dalam 

mengoperasikan SIG. 
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3) Opportunity (peluang) SIG dalam penentuan lokasi obyek : 

a) Dengan SIG potensi dari suatu wilayah dapat diketahui dengan 

mudah, sehingga pada era otonomi daerah ini pengembangan 

dan pembangunan suatu daerah dapat terlaksana dengan baik 

sesuai dengan kemampuan wilayahnya. 

b) Pada zaman teknologi medern sekarang ini banyak instansi-

instansi Pemerintah yang memebutuhkan SIG, dalam hal ini 

terdapat peluang besar untuk terus mengembangkan SIG 

sebagai suatu sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mempromosikan pariwisata di suatu wilayah. 

4) Threath (ancaman) SIG dalam penentuan lokasi : 

a) Penggunaan SIG dalam pengolahan data lokasi obyek dan 

prasarana wisata yang kurang lengkap dan tepat, dapat 

mengurangi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. 

b) Untuk lebih mengetahui potensi suatu wilayah maka 

penggunaan SIG harus selalu dikembangkan di segala bidang, 

baik bidang pariwisata, pertanian, kehutanan dan lain-lain. 

 

b.  SWOT dari Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng 

 Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari kawasan wisata 

Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara 

yaitu : 

1) Strength (kekuatan) dari Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng: 
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a) Keanekaragaman Dan Keunikan Obyek 

Kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng memiliki 

keanekaragaman dan keunikan obyek yaitu obyek wisata alam, 

budaya dan obyek wisata buatan manusia. Obyek wisata alam 

antara lain : Sumber Air Panas Bitingan, Kawah Candradimuka, 

Kawah Sileri, Kawah Sikidang, Sumur Jalatunda, Telaga 

Balekambang dan Telaga Merdada. Obyek wisata budaya antara 

lain : Komplek Candi Arjuna, Candi Dwarawati, Candi 

Gatutkaca, dan Candi Bima. Sedangkan obyek wisata buatan 

manusianya yaitu Meseum Purbakala. 

b) Aksesbilitas Relatif  Baik 

Dari hasil survei lapangan diketahui bahwa aksesbilitas menuju 

obyek wisata sudah relatif baik. Jalan menuju beberapa lokasi 

merupakan kelas jalan propinsi. Angkutan kota cukup banyak 

dari Banjarnegara ke Dieng dari pukul 05.00 – 19.00 WIB.  

c) Kondisi alam 

Kondisi alam Dataran Tinggi Dieng yang sejuk dan indah 

merupakan potensi bagi pengembangan kawasan wisata. Dari 

survei lapangan diketahui, kawasan wista Dataran Tingi Dieng 

terletak pada ketinggian 1689 – 2213 m dpl, dan dikelilingi 

pegunungan yang ditanami dengan tanaman kentang. 
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2) Opportunity (peluang) dari Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng : 

a) Dibukanya akses jalan dari Kabupaten Batang melalui 

Kecamatan Kalibening merupakan peluang masuknya 

wisatawan dari arah pantura. 

b) Kunjungan Wisatawan 

Kunjungan wisatawan di Dataran Tinggi Dieng sangat beragam, 

mulai dari wisatawan lokal, nusantara dan wisatawan 

mancanegara, hal ini dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat setempat serta meningkatkan pendapatan daerah 

Kabupaten Banjarnegara. 

c) Dataran Tinggi Dieng Sudah Banyak Dikenal 

Kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sampai saat ini sudah 

dikenal di berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Nilai 

sejarah dan kondisi geografi Dataran Tinggi Deing dapat 

menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung.  

3) Weakness (Kelemahan) dari Kawasan Wisata Dataran Tinggi 

Dieng: 

a) Ketersediaan Prasarana Wisata kurang mendukung, seperti toko-

toko souvenir yang bangunannya belum permanen, belum 

adanya rumah makan yang menyediakan menu masakan khas 

banjarnegara. 

b) Berkurangnya daya tarik obyek wisata baik depengaruhi kondisi 

alam maupun kegiatan manusia. Hal ini dapat dilihat dari 
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kondisi telaga merdada yang mengalami pendangkalan dan 

perubahan warna. 

c) Upaya Pemasaran Masih Kurang 

Pemasaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabuapten 

Banjarnegara belum optimal. Pemasaran obyek wisata selama 

ini banyak dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo sehingga 

mengurangi pendapatan bagi Kabupaten Banjarnegara. 

d) Polusi Udara 

Adanya pupuk kandang yang berada di pinggir jalan 

menimbulkan bau yang tidak enak serta mengganggu 

pemandangan jalan. 

4) Threath (ancaman) dari Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng : 

a) Kerusakan Lingkungan 

Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Dataran Tinggi 

Dieng terjadi karena penjarahan hutan oleh masyarakat yang 

membuka lahan pertanian kentang, yang dikhawatirkan akan 

menyebabkan banjir lumpur lagi yang beberapa tahun lalu 

pernah terjadi, serta dapat menyebabkan tanah longsor. 

b) Pesaing Dari Obyek Wisata Lain 

Kabupaten Wonosobo saat ini sedang mengembangkan obyek 

wisata tambi, ini merukapan ancaman bagi pengembangan 

kawasan Dataran Tinggi Dieng, karena sebagaian besar 

wisatawan datang melalui Kabupaten Wonosobo. 
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C. Pembahasan 

1. Pemanfaatan GPS (Global Positionong Systems) Dalam Penentuan Lokasi 

1) Pengenalan GPS 

GPS merupakan sistem radio navigasi dan penentuan posisi 

dengan menggunakan satelit. Nama gormal dari GPS adalah 

NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Timing and Ranging Global 

Positioning Systems). GPS ini dapat digunakan oleh banyak orang 

sekaligus dalam segala cuaca dan didesain untuk memeberikan posisi 

dan kecepatan tiga dimensi yang teliti, dan juga informasi mengenai 

waktu secara kontinyu di seluruh dunia. Sistem ini mulai direncanakan 

sejak tahun 1973 oleh angkatan udara Amerika Serikat, dan 

mengembangan sampai dengan saat ini ditangani oleh Departemen 

Pertanahan Amerika Serikat. 

GPS terdiri dari tiga segmen utama, yaitu segmen angkasa 

(Space segment) yang terdiri dari satelit-satelit GPS, segmen sisitem 

kontrol (Control system segment) yang terdiri dari stasiun pemantauan 

dan pengontrol satelit dan segmen pemakai (user segment) yang terdiri 

dari pemakai GPS termasuk alat penerima sinyal data satelit. 

2) Prinsip Dasar Penentuan Posisi dengan GPS 

Prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS adalah pengikatan 

ke belakang (resection) dengan jarak, yaitu dengan pengukuran jarak 

secara simultan ke beberapa satelit yang koordinatnya telah diketahui. 

Posisi yang diberikan oleh satelit GPS adalah tiga dimensi (X,Y,Z) 
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yang dinyatakan dalam datum WGS (World Geodetic System) 1984, 

sedangkan elipsoid yang digunakan adalah GRS 1980.  

3) Metode Penentuan Posisi dengan GPS 

Posisi titik ditentukan dengan beberapa metode : 

a) Absolute (point) Positioning : posisi titik ditentukan terhadap pusat 

bumi dengan menggunakan satu receiver GPS. 

b) Differential (relative) Positioning : posisi titik ditentukan terhadap 

titik lainnya yang telah diketahui koordinatnya (monitor station) 

dengan menggunakan minimal dua receiver GPS. 

Titik yang akan ditentukan posisinya dengan GPS dapat berupa titik 

yang diam (static positioning) ataupun titik yang bergerak (kinematic 

positioning). Juga dikenal pula dengan metode rapid statis, pseudo 

kinemtic, dan stop and go positioning. 

Jika pengamatan dengan menggunakan metode static 

membutuhkan waktu beberapa jam, dengan metode rapid static 

pengamatan pada satu stasium dapat dilakukan beberapa menit. 

Pengamatan selama 5 – 10 menit dapat menghasilkan ketelitian base 

line hingga 1 ppm (Abidin, H,Z,. 1993). 

Metode pseodo kinematic (recoupation/intermitten static) 

pada prinsipnya adalah dua survei singkat dengan selang waktu yang 

cukup lama. Metode stop and go (Semi Kinematic) hampir sama 

dengan metode rapid static. Jika dalam metode rapid static satu 

receiver ditempatkan pada suatu stasiun selama beberapa menit (5 – 
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10 menit) kemudian receiver dimatikan dan selanjutnya dipindah ke 

stasiun berikutnya, maka metode stop and go, receiver tetap 

dinyalakan pada saat receiver dipindahkan dari satu titik ke titik 

lainnya. Ketelitian pengukuran base line yang dicapai dengan metode 

stop and go ini berkisar 1 hingga 2 ppm rms (Djunarsah, 1992). GPS 

ini dapat memberikan posisi titik secara langsung di lapangan (real 

time) ataupun sesudah pengamatan setelah data diproses. 

 

2. Lokasi Obyek Wisata dan Prasarana Wisata Dataran Tinggi Dieng di 

Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. 

1) Kondisi dan Lokasi Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng 

Bicara Daerah Banjarnegara tentu tidak lepas dari kawasan 

Dataran Tinggi Dieng, suatu kawasan wisata seluas 22.500 hektar yang 

kaya dengan peninggalan candi-candi masa lalu dan lahan pertanian 

yang subur. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 2.000 meter diatas 

permukaan air laut, berhawa dingin dan memiliki pesona alam yang 

indah. 

Dataran Tinggi Dieng talah menjadi daerah tujuan wisata di 

Jawa Tengah. Kawasan ini kaya akan candi-candi yang dibangun pada 

zaman syailendra sekitar pertengahan abad ke delapan. Candi-candi itu 

sendiri termasuk candi-candi tertua di Jawa yang dulunya berfungsi 

sebagai candi pemujaan bagi para dewa-dewa. Kata Dieng sendiri 

berasal dari kata ”Di Hyang” yang berarti ” tempat tingal para Dewa” 
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(Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan, 

2002). 

Komplek percandian yang telah menjadi obyek wisata itu mampu 

menyedot arus wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Dari catatan 

Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara, jumlah wisatawan 

Nusantara yang datang ke Dieng pada tahun 2004 sebanyak 66.857 orang, 

dan wisatawan Mancanegara sebanyak 4.920 orang. Selain komplek 

percandian Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur Kabupaten 

Banjarnegara juga menyuguhkan berbagai macam obyek wisata seperti 

Sumur Jalatunda, Kawah Candradimuka, Kawah Sileri, Sumber Air Panas 

Bitingan, Telaga Merdada, Telaga Balekambang, Kawah Sikidang, selain 

itu juga terdapat Museum Purbakala yang menyimpan temuan lepas 

berupa arca, relief, komponen bangunan dan prasasti yang umumnya dari 

bahan batu andesit. 

1) Sumur Jalatunda 

Sumur Jalatunda terletak di desa Pekasiran, terletak pada posisi X : 

373.302,54 dan Y : 9.204.751,76, dan terletak pada ketinggian 1689 m 

diatas permukaan laut. Sumur Jalatunda merupakan obyek wisata alam 

yang berasal dari kawah yang telah mati ribuan tahun dengan diameter 

kurang lebih 90 m dan dipercaya air sumur ini mempunyai kekuatan 

magis. Tiket masuk ke Sumur Jalatunda yaitu Rp. 2.500/orang. 
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2) Kawah Candradimuka 

Kawah Candradimuka terletak di desa Pekasiran, terletak pada posisi 

X: 373.497,02 dan Y: 9.204.696,02, dan terletak pada ketinggian 1780 

m diatas permukaan laut. Kawah Candradimuka merupakan obyek 

wisata alam. Di kawah ini terdapat lubang rekahan yang masih aktif 

mengeluarkan solfatara. Tiket masuk ke Kawah Candradimuka yaitu 

Rp. 2.500/orang. 

3)  Kawah Sileri 

Kawah Sileri terletak di desa Kepakisan, pada posisi X: 376.817,88 

dan Y: 9.204.482,93 dan terletak pada ketinggian 2101 m diatas 

permukaan laut. Kawah Sileri merupakan obyek wisata alam, 

merupakan kawah terluas di Dataran Tinggi Dieng , kawah ini masih 

aktif dan airnya terus menerus mengeluarkan asap putih. Kawah ini 

berwarna kelabu kental sehingga dinamakan Kawah Sileri. Tiket 

masuk ke Kawah Sileri yaitu Rp. 3.000/orang. 

4)  Sumber Air Panas Bitingan 

Sumber Air Panas Bitingan terletak di desa Kepakisan, pada posisi X:: 

377.495,22 dan Y: 9.205.482,93 dan terletak pada ketinggian 2213 m 

diatas permukaan laut. Sumber Air Panas ini merupakan obyek wisata 

alam, dengan suhu air mencapai 250 C. Obyek wisata ini masih dalam 

tahap pengembangan. Tiket masuk ke obyek ini yaitu Rp. 2.000/orang. 
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5)  Telaga Merdada 

Telaga Merdada terletak di desa Karang Tengah, pada posisi Y: 

377.579,88 dan Y: 9.202.540,88 dan terletak pada ketinggian 2002 m 

diatas permukaan laut. Telaga Merdada merupakan obyek wisata alam, 

telaga ini memiliki luas 25 ha dengan kedalaman 2-10 m, disekitar 

telaga terdapat bedeng-bedeng jamur khas Dieng, serta tersedia 

sampan dan fasilitas memancing. Tiket masuk ke obyek wisata ini 

yaitu Rp. 3.000/orang. 

6)  Komplek Candi Arjuna 

Komplek Candi Arjuna terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi  X: 

379.781,22 dan Y: 9.203.255,26 dan terletak pada ketinggian 2134 m 

diatas permukaan laut. Komplek Candi Arjuna merupakan obyek 

wisata budaya. Terdiri dari lima candi yaitu Candi Arjuna, Srikandi, 

Puntadewa, Sembadra, dan Semar. Komplek candi ini merupakan 

candi tertua diperkirakan dibangun pada tahun 809 M. Tiket masuk ke 

obyek wisata ini yaitu Rp. 3.000/orang. 

7)  Candi Gatutkaca 

Candi ini terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 379.781,22 dan 

Y: 9.202.853,09 dan terletak pada ketinggian 2135 m diatas 

permukaan laut. Candi Gatutkaca merupakan obyek wisata budaya, 

yang diperkirakan dibangun setelah Candi Srikandi, candi ini memiliki 

taman bunga disekelilingnya yang terawat dengan baik. Tiket masuk di  

obyek ini yaitu Rp. 3.000/orang. 
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8)  Candi Bima 

Candi ini terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 379.760,05 dan  

Y: 9.202.219,93 dan terletak pada ketinggian 2140 m diatas permukaan 

laut. Candi Bima merupakan obyek wisata budaya, candi ini berbentuk 

palang, bagian atapnya berbentuk shikara dan seperti mangkung yang 

ditengkurapkan, dan dihiasi relung-relung melengkung dengan tokoh 

dewa didalamnya. Tiket masuk di obyek ini yaitu Rp. 3.000/orang. 

9)  Candi Dwarawati 

Candi ini terdapat di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.797,22 dan 

Y: 9.204.017,26 dan terletak pada ketinggian 2.093 m diatas 

permukaan laut.  Candi Dwarawati merupakan obyek wisata budaya. 

Candi ini terletak paling timur diantara candi-candi di Dieng, memiliki 

latar belakang pertanian kentang yang sangat subur. Tiket masuk di 

obyek wisata ini yaitu Rp. 2.500/orang. 

10) Kawah Sikidang 

Kawah ini terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.310,39 dan 

Y: 9.201.966,26 dan terletak pada ketinggian 1827 m diatas 

permukaan laut. Kawah Sikidang merupakan obyek wisata alam, 

kawah ini merupakan kawah vulkanik yang masih aktif dengan lubang 

kepundan di daerah dataran sehingga dapat disaksikan langsung dari 

bibir kawah, uap panas yang keluar disertai semburan air mendidih 

berwarna kelabu muncul berpindah-pindah seperti kidang sehingga 
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dinamakan Kawah Sikidang. Tiket masuk di obyek wisata ini yaitu Rp. 

3.000/orang. 

11) Telaga Balekambang 

Telaga ini terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 379.887.06 

dan Y: 9.202.601,92 dan terletak pada ketinggian 2134 m diatas 

permukaan laut, dan merupakan obyek wisata alam. Di telaga ini 

teredapat fasilitas memancing, berlatar belakang komplek Candi 

Arjuna dan Candi Gatutkaca. Tiket masuk di obyek wisata ini Rp. 

3.000/orang. 

12) Museum Purbakala 

Museum Purbakala terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 

379.590,92 dan Y: 9.202.601,92 dan terletak pada ketinggian 2.135 m 

diatas permukaan laut. Merupakan obyek wisata buatan manusia, 

museum ini memiliki kurang lebih seratus buah temuan lepas dari 

komplek candi Dieng, temuan lepas ini berupa arca, relief, komponen 

bangunan dan prasasti dari bahan batu andesit. Tiket masuk ke 

museum ini yaitu Rp. 2.000/orang. 

Penjelasan mengenai basis data lokasi obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng dapat dilihat pada tabel.3. 

2) Kondisi dan Posisi Prasarana Wisata Dataran Tinggi Dieng 

Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata selain menyuguhkan 

obyek wisata sebagai tujuan wisatanya, diperlukan suatu prasarana yang 

dapat menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Prasarana 
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yang ada di Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng yaitu Akomodasi 

(hotel dan Penginapan), Pos Keamanan, Puskesmas, Rumah Makan, 

Terminal, Wartel, Kantor Pos, Bank, Tempat Ibadah (masjid), Gazebo, 

Toilet (WC Umum), dan Souvenir Shop yang mana prasarana ini 

bangunannya belum permanen dan tersedia pada musim liburan panjang 

(libur sekolah). 

Aksesbilitas (keterjangkauan) Obyek wisata Dataran Tinggi Dieng 

dari Kota Banjarnegara cukup baik. Wisatawan dapat menggunakan 

minibus dari Banjarnegara menuju ke Wanayasa, kemudian dari 

Wanayasa ke Batur menggunakan angkutan L 300, dari batur menuju ke 

Dieng menggunakan minibus. Kondisi jalan berspal dan merupakan Jalan 

Kolektor.  

a) Kantor Pos 

Prasarana ini terletak di desa Batur, pada posisi X: 370.425,54    dan     

Y: 9.203.022,43. 

b) Terminal 

Terminal ini terletak di desa Batur, pada posisi X: 370.700,54 dan Y: 

9.202.620,26. Di terminal ini terdapat mini bus yang dapat membawa 

wisatawan menuju ke Dieng. 

c) Toilet/WC Umum 

WC umum yang pertama terletak di obyek wisata Sumur Jalatunda 

yang berada pada posisi X: 373.494,71 dan Y: 9.204.440,60, WC 
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umum selanjutnya ada di obyek wisata Kawah Sileri yang berada pada 

posisi X: 376.926,72 dan Y: 9.204.631,50. 

d) Gazebo (Gardu Pandang) 

Gazebo ini terletak di areal Kawah Sileri di desa Kepakisan, yang 

berada pada posisi X: 376.712,88 dan Y: 9.204.736,93. 

e) SPBU (pom bensin) 

Prasarana ini terletak di desa Dieng Kulon, memiliki fasilitas toilet dan 

mushola, dan terletak pada posisi X: 379.760,05 dan Y: 9.203.742,09. 

f) Puskesmas 

Prasarana ini terletak di desa Dieng Kulon, berada pada posisi X: 

379.950,56 dan Y: 9.203.720,93. Puskesmas ini disediakan untuk 

melayani jasa kesehatan bagi masyarakat Dieng pada khususunya. 

g) Rumah Makan 

a) Rumah Makan Pandang 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.310,39 dan Y: 

9.203.678,59, rumah makan ini menyajikan makanan khas padang. 

b) Warteg 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.712,56 dan Y: 

9.203.572,76, Warteg ini menyajikan soto khas banjarnegara. 

h) Akomodasi 

a) Hotel Gunung Mas 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.627,89 dan Y: 

9.203.699,76. Merupakan hotel Melati 1 yang memiliki fasilitas 
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Kamar VIP, Medium dan Standart, serta pemandian air panas. Tarif 

harga kamar per malam dari kelas kamar yaitu Rp. 90.000, Rp. 

75.000, dan Rp. 70.000. 

b) Penginapan Sederhana 

Terletak di Desa Dieng Kulon, pada posisi X: 381.008,89 dan Y: 

9.203.657,43. memiliki fasilitas kamar standart Rp.25.000/malam. 

i) Bank 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.500,89 dan Y: 

9.203.615,09, dengan fasilitas simpan pinjam. 

j) Wartel 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.881,89 dan Y: 

9.203.615,09. 

k) Pos Keamanan (Polsek Dieng) 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.860,72 dan Y: 

9.203.572,76. 

l) Tempat Peribadatan (Masjid Nurul Huda) 

Terletak di desa Dieng Kulon, pada posisi X: 380.543,22 dan Y: 

9.203.805,59. 

 Penjelasan mengenai basis data prasarana wisata Dataran Tinggi Dieng 

dapat dilihat pada tabel.6. 

Dari hasil penentuan posisi obyek wisata dan prasarana wisata diperoleh peta 

situasi obyek wisata dan prasarana wisata Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan 

Batur Kabupaten Banjarnegara berikut ini. 
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3. Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threath) dari SIG dan 

Kawawan Wisata Dataran Tinggi Dieng. 

a. SWOT dari SIG 

 SIG memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 

pegolahan data lokasi obyek wisata dan prasarana wisata, diantaranya : 

1) Strength (kekuatan) SIG dalam penentuan posisi obyek 

a) Dengan SIG pengolahan data lokasi obyek dan prasarana wisata 

dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 

b) Pengolahan data lokasi dengan SIG akan menghasilkan peta-

peta digital beserta data-data atributnya. 

c) Dengan SIG informasi pariwisata pada suatu wilayah menjadi 

lebih menarik dan mudah diketahui sehingga wisatawan tertarik 

untuk berkunjung. 

2) Weakness (kelemahan) SIG dalam penentuan lokasi obyek. 

a) Diperlukan pengambilan posisi koordinat (X,Y) terlebih dahulu 

dari lokasi obyek sebelum melakukan pengolahan data. 

b) SIG dapat melakukan pengolahan data dengan cepat jika 

didukung dengan komponen SIG yang lengkap dan pengolah 

data yang ahli dan terampil menggunakan SIG, untuk itu 

diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang baik dalam 

mengoperasikan SIG. 
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3) Opportunity (peluang) SIG dalam penentuan lokasi obyek. 

a) Dengan SIG potensi dari suatu wilayah dapat diketahui dengan 

mudah, sehingga pada era otonomi daerah ini pengembangan 

dan pembangunan suatu daerah dapat terlaksana dengan baik 

sesuai dengan kemampuan wilayahnya. 

b) Pada zaman teknologi medern sekarang ini banyak instansi-

instansi Pemerintah yang memebutuhkan SIG, dalam hal ini 

terdapat peluang besar untuk terus mengembangkan SIG sebagai 

suatu sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mempromosikan pariwisata di suatu wilayah. 

4) Threath (ancaman) SIG dalam penentuan lokasi 

a) Penggunaan SIG dalam pengolahan data lokasi obyek dan 

prasarana wisata yang kurang lengkap dan tepat, dapat 

mengurangi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. 

b) Untuk lebih mengetahui potensi suatu wilayah maka 

penggunaan SIG harus selalu dikembangkan di segala bidang, 

baik bidang pariwisata, pertanian, kehutanan dan lain-lain. 

 

b.  SWOT dari Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng 

 Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari kawasan wisata 

Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara 

yaitu : 
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1) Strength (kekuatan) 

a) Keanekaragaman Dan Keunikan Obyek 

Kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng memiliki 

keanekaragaman dan keunikan obyek yaitu obyek wisata alam, 

budaya dan obyek wisata buatan manusia. Obyek wisata alam 

antara lain : Sumber Air Panas Bitingan, Kawah Candradimuka, 

Kawah Sileri, Kawah Sikidang, Sumur Jalatunda, Telaga 

Balekambang dan Telaga Merdada. Obyek wisata budaya antara 

lain : Komplek Candi Arjuna, Candi Dwarawati, Candi 

Gatutkaca, dan Candi Bima. Sedangkan obyek wisata buatan 

manusianya yaitu Meseum Purbakala. 

b) Aksesbilitas Relatif  Baik 

Dari hasil survei lapangan diketahui bahwa aksesbilitas menuju 

obyek wisata sudah relatif baik. Jalan menuju beberapa lokasi 

merupakan kelas jalan propinsi. Angkutan kota cukup banyak 

dari Banjarnegara ke Dieng dari pukul 05.00 – 19.00 WIB.  

c) Kondisi alam 

Kondisi alam Dataran Tinggi Dieng yang sejuk dan indah 

merupakan potensi bagi pengembangan kawasan wisata. Dari 

survei lapangan diketahui, kawasan wista Dataran Tingi Dieng 

terletak pada ketinggian 1689 – 2213 m dpl, dan dikelilingi 

pegunungan yang ditanami dengan tanaman kentang. 
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2) Opportunity (peluang) 

a) Dibukanya akses jalan dari Kabupaten Batang melalui 

Kecamatan Kalibening merupakan peluang masuknya 

wisatawan dari arah pantura. 

b) Kunjungan Wisatawan 

Kunjungan wisatawan di Dataran Tinggi Dieng sangat beragam, 

mulai dari wisatawan lokal, nusantara dan wisatawan 

mancanegara, hal ini dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat setempat serta meningkatkan pendapatan daerah 

Kabupaten Banjarnegara. 

c) Dataran Tinggi Dieng Sudah Banyak Dikenal 

Kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sampai saat ini sudah 

dikenal di berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Nilai 

sejarah dan kondisi geografi Dataran Tinggi Deing dapat 

menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung. 

3) Weakness (Kelemahan) 

a) Ketersediaan Prasarana Wisata kurang mendukung, seperti toko-

toko souvenir yang bangunannya belum permanen, belum 

adanya rumah makan yang menyediakan menu masakan khas 

banjarnegara. 

b) Berkurangnya daya tarik obyek wisata baik depengaruhi kondisi 

alam maupun kegiatan manusia. Hal ini dapat dilihat dari 
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kondisi telaga merdada yang mengalami pendangkalan dan 

perubahan warna. 

c) Upaya Pemasaran Masih Kurang 

Pemasaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabuapten 

Banjarnegara belum optimal. Pemasaran obyek wisata selama 

ini banyak dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo sehingga 

mengurangi pendapatan bagi Kabupaten Banjarnegara. 

d) Polusi Udara 

Adanya pupuk kandang yang berada di pinggir jalan 

menimbulkan bau yang tidak enak. 

4) Threath (ancaman) 

a) Kerusakan Lingkungan 

Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Dataran Tinggi 

Dieng terjadi karena penjarahan hutan oleh masyarakat yang 

membuka lahan pertanian kentang. Apabila hal ini terus terjadi 

maka dikhawatirkan akan terjadi banjir lumpur lagi yang 

beberapa tahun lalu pernah terjadi, serta dapat menyebabkan 

tanah longsor. 

b) Pesaing Dari Obyek Wisata Lain 

Kabupaten Wonosobo saat ini sedang mengembangkan obyek 

wisata tambi, ini merukapan ancaman bagi pengembangan 

kawasan Dataran Tinggi Dieng, karena sebagaian besar 

wisatawan datang melalui Kabupaten Wonosobo. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1.  Penentuan posisi obyek wisata dan prasarana wisata menggunakan GPS, 

posisi obyek wisata dan prasarana wisata lebih cepat dan mudah diperoleh. 

Hal ini karena GPS dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengadaan 

titik kontrol horisontal  dan vertikal  secara efektif dan efisien tanpa 

tergantung cuaca. Posisi obyek wisata dan prasarana wisata ditampilkan 

dalam bentuk koordinat X,Y.  

2. Dari peta obyek wisata dapat diketahui bahwa obyek wisata Dataran 

Tinggi Dieng di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara memiliki 

berbagai bentuk obyek wisata yaitu obyek wisata alam (Sumur Jalatunda, 

Kawah Candradimuka, Kawah Sileri, Sumber Air Panas Bitingan, Telaga 

Merdada, Kawah Sikidang dan Telaga Balekambang), obyek wisata 

budaya berupa komplek-komplek percandian (Komplek Candi Arjuna, 

Candi Gatutkaca, Candi Bima dan Candi Dwarawati), serta obyek wisata 

buatan manusia berupa Museum Purbakala. Disamping obyek wisata juga 

terdapat prasarana obyek wisata, seperti hotel, rumah makan, pos 

keamanan, puskesmas, tempat ibadah, souvenir shop dan prasarana lain 

yang dapat menambah daya tarik suatu obyek wisata. 

Dengan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa, dengan menggunakan 

GPS dan pengolahan data menggunakan SIG maka dapat diketahui posisi dan 
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persebaran obyek wisata dan prasarana wisata Dataran Tinggi Dieng, daya 

tarik dari obyek wisata DataranTinggi Dieng. 

 

B. Saran 

Agar kegiatan pariwista di Dataran Tinggi Dieng berjalan dengan baik, 

hal-hal yang perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 

maupun Masyarakat Kabupaten Banjarnegara yaitu : 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banajrnegara 

a. Melakukan penentuan lokasi obyek wisata dengan menggunakan GPS 

agar lokasi obyek wisata di Banjarnegara dapat dengan mudah 

diketahui. 

b. Melakukan pengolahan data obyek wisata dan prasarana wisata 

menggunakan Sistem Informasi Geografis agar informasi wisata di 

Kabupaten Banjarnegara dengan mudah dan cepat diketahui wisatawan 

dan dapat lebih menarik minat wisatawan untuk berkunjung, untuk itu 

perlu dikenalkan adanya teknologi SIG bagi instansi terkait. 

c. Melakukan promosi pariwisata secara terencana dan dilakukan secara 

berkelanjutan. 

d. Melengkapi prasarana wisata, seperti dibangunnya souvenir shop 

secara permanen. 
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2. Bagi Masyarakat Kabupaten Banjarngara 

a. Ikut aktif menjaga kelestarian obyek wisata karena obyek wisata ini 

merupakan peninggalan secara Turun temurun dari nenek moyang 

yang perlu dijaga kelangsungan hidupnya. 

b. Ikut mempromosikan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng. 
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