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ABSTRACT 

 

Tourism is a significant aspect of its existence to government influence. 

Office of Bekasi regency tourism is a government agency that is engaged in the 

development and management of tourism for the area of Bekasi Regency. 

 

By looking at the tourism potential of the Bekasi Regency accompanied by 

increasingly advanced, and the development of information technology, and 

supported by the use of smartphones and the internet, so it can be used to find 

information yanga travel in Bekasi Regency. By using the media information 

system application based on Android, then the wistawan can easily, quickly, and 

can access anytime and anywhere, to find information about travel in Bekasi 

Regency. This application also provides information on the location map travel. So 

travel in Bekasi regency could be introduced more widely, and was expected to 

become a favorite tourist destination for visitors. 
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ABSTRAK 

 

Bidang priwisata merupakan aspek cukup berpengaruh keberadaanya  bagi 

pemerintahan. Dinas pariwisata Kabupaten Bekasi merupakan lembaga 

pemerintahan yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pengelolaan 

pariwisata untuk wilayah Kabupaten Bekasi. 
 

Dengan melihat potensi wisata Kabupaten Bekasi yang diiringi dengan 

semakin maju, dan berkembangnya teknologi informasi, dan di dukung dengan 

penggunaan smartphone dan internet, maka hal ini dapat dimanfaatkan untuk 

menemukan informasi wisata yanga ada di Kabupaten Bekasi. Dengan 

menggunakan media aplikasi sistem informasi berbasis android ini, maka para 

wistawan dapat dengan mudah ,cepat,dan  bisa mengakses kapan dan dimana saja, 

untuk menemukan informasi wisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Aplikasi ini 

juga menyediakan informasi peta lokasi wisata. Sehingga wisata yang ada di 

Kabupaten Bekasi dapat diperkenalkan lebih luas lagi dan diharpakan menjadi 

tujuan wisata favorit bagi pengunjungnya. 

 

 

Kata Kunci : Sistem informasi geografis (SIG), Android, Pariwisata Bekasi. 
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