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ABSTRAK 

Agus Abdillah Apriyanto. 2013. Survei Manajemen Wahana Outbound Di    

Pancasan Dream Land Park Kabupaten Banyumas Tahun 2013. Skripsi 

Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Bambang 

Priyono, M.Pd. Pembimbing  II Supriyono S. Pd., M. Or. 

Kata kunci: Manajemen, Wahana Outbound, Pancasan Dream Land Park 

Permasalahan penelitian ini bagaimana manajemen wahana outbound di 
Pancasan Dream Land Park kabupaten Banyumas Tahun 2013. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan wahana outbound di Pancasan 
Dream Land Park kabupaten Banyumas Tahun 2013. 

Fokus masalah dalam penelitian ini : 1) Bagaimana perencanaan wahana 
outbound di Pancasan Dream Land Park kabupaten Banyumas? 2) 
Bagaimana pengorganisasian wahana outbound di Pancasan Dream Land 
Park kabupaten Banyumas? 3) Bagaimana pengarahan dalam pelaksanaan 
program di Pancasan Dream Land Park kabupaten Banyumas? 4) Bagaimana 
program pengawasan di Pancasan Dream Land Park kabupaten Banyumas?  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, 

dokumentasi,. Sasaran penelitian ini adalah General Manager, Koordinator 

bidang keuangan dan perlengkapan serta pengunjung. 

Hasil penelitian 1) Proses perencanaan yang dilakukan oleh pihak 
manajemen Pancasan Dream Land Park sudah berjalan sesuai dengan fungsi 
manajemen 2) Manajemen  pengorganisasiannya sudah melaksanakan dasar-
dasar sebuah organisasi yang baik. 3) Proses pengarahan yang dilakukan oleh 
seorang General Manager 4) Pengawasan yang dilakukan oleh pihak 
manajemen Pancasan Dream Land Park sudah berjalan sesuai dengan 
fungsinya. 

 Kesimpulan bahwa proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
dan pengawasan manajemen wahana outbound di Pancasan Dream Land Park 
kabupaten Banyumas tahun 2013  baik, dan manajemen telah melaksanakan 
fungsi dan proses sebagaimana mestinya. Saran yang diajukan untuk General 
manager 1) Perencanaan sudah berjalan dengan baik dan harus menyusun 
program-program yang telah direncanakan. 2) pengorganisasian hendaknya 
dalam struktur organisasi memiliki koordinator bidang wahana, agar lebih fokus 
dalam pengelolaan wahana. 3) Pengarahan seorang General manager harus 
lebih intensif lagi dan meningkatkan pengarahan secara langsung kepada 
stafnya. 4) hendaknya tetap menjaga pelayanan dan pengawasan kepada 
pengunjung sehingga memberi kenyamanan terhadap pengunjung.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini peran olahraga makin penting dan strategis dalam kehidupan 

era global yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Hal tersebut 

menyangkut pembentukan watak dan kepribadian bangsa, upaya 

pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang 

berkesinambungan seutuhnya. Olahraga telah terdapat dalam berbagai bentuk di 

dalam semua kebudayaan yang paling tua sekalipun. Olahraga dapat dilakukan 

sebagai latihan, pendidikan, hiburan, rekreasi, prestasi, profesi, politik, bisnis, 

industri, dan berbagai aspek lain dalam kebudayaan manusia. Bagi suatu 

negara, olahraga yang dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik akan 

dapat memberikan pengaruh yang besar bagi harkat dan martabatnya di dunia 

internasional. 

Olahraga merupakan sarana yang efektif dan efesien untuk meningkatkan 

disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan 

kecerdasan. Pada era globalisasi sekarang ini masyarakat disibukkan dengan 

pekerjaan yang menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

masyarakat membutuhkan waktu untuk merefresh kembali dengan berbagai 

cara salah satunya rekreasi. Mengunjungi tempat-tempat wisata merupakan 

alternatif yang dipilih untuk memberikan nuansa baru. Indonesia merupakan  

negara yang banyak menyediakan tempat wisata serta menyajikan berbagai 

wahana yang menarik untuk rekreasi. Mulai dari wisata air seperti diving, 

selancar, memancing, arung jeram, jet sky, outbond dan flying fox. 
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Minat masyarakat akan olahraga rekreasi sangat meningkat dikarenakan 

olahraga rekreasi mampu memberikan sesuatu yang berbeda dari jenis-jenis 

olahraga lainnya, serta kegiatan olahraga rekreasi merupakan salah satu 

kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut merupakan 

kebutuhan dikarenakan secara psikologi banyak orang di lapangan yang merasa 

jenuh dengan adanya beberapa kesibukan dan masalah sehingga masyarakat 

membutuhkan istirahat dari bekerja. Salah satu cara masyarakat dalam 

memberikan kenyamanan dan melepas penat yaitu dengan rekreasi, di 

Indonesia banyak sekali wahana rekreasi yang menyediakan berbagai macam 

wahana, dengan tujuan masyarakat dapat memilih dan menggunakan sesuai 

dengan yang di inginkan oleh masyarakat itu sendiri, wahana rekreasi menjadi 

lebih di gemari oleh masyarakat di karenakan rekreasi bisa dilakukan oleh siapa 

saja, kapan saja, dan dimana saja. 

Jawa Tengah telah dikenal sebagai tujuan wisata yang kaya dengan 

keanekaragaman budaya, keindahan alam dan berbagai wahana wisata yang 

melengkapi kegiatan liburan dan wisata, Jawa tengah merupakan salah satu 

provinsi yang ada di Indonesia yang menyajikan keindahan-keindahan pesona 

wisata yang sangat alami dan menarik untuk di kunjungi serta memberikan sajian 

wisata yang indah. Salah satu wilayah yang berada di jawa tengah yaitu 

Banyumas yang memiliki beberapa tempat wisata dan rekreasi yang menarik, 

tempat wisata dan rekreasi tersebut bisa di kunjungi untuk melepas penat dan 

memberikan suasana yang menarik tentunya. 

Pancasan Dream Land Park yang terletak di kabupaten Banyumas 

tepatnya di desa Pancasan kecamatan Ajibarang merupakan wahana rekreasi 

dan outbound yang menarik. Berbeda dengan tempat wisata rekreasi lainnya, 
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Pancasan Dream Land Park juga memiliki konsep kolam renang yang terasering 

(bertingkat) menambah keindahan yang tersaji di tempat wisata air tersebut, 

karena kolam renang sekarang bukan hanya dijadikan tempat olahraga, 

melainkan dipadu menjadi wahana wisata air. Berbagai fasilitas memanjakan 

pengunjungnya untuk berlama-lama menikmati semua wahana yang disediakan. 

Tidak hanya menyajikan wisata rekreasi air saja, namun di Pancasan Dream 

Land Park juga terdapat taman reftil yang di dalamnya berisi berbagai jenis ular, 

dari mulai ular terkecil sampai ular yang terbesar, dan terdapat juga berbagai 

jenis unggas yang terletak di susunan terasering bagian paling atas yang 

menghiasi Pancasan Dream Land Park, dan disini pengujung disediakan 

beraneka fasilitas yang menarik, Kolam Seribu Air, Water Fall, Kolam Arus, 

Kolam Terapi Ikan, Water Boom, Water Park, Flying Fox, Jet Sky Taman Pasir, 

Taman Batu, Wisata Kuliner, Arum Jeram, Taman Burung, Speedboot, dan Ikan 

Raksasa. 

Dream Land Park adalah tempat yang strategis untuk melepas penat 

yang dikelilingi perbukitan dan danau buatan indah menawan hanya dengan 

bermodal tiket sebesar Rp 15.000,- pengunjung dapat menikmati wahana air 

ala Dream Land dan juga wahana lain seperti taman reptil, kolam ikan, taman 

unggas serta kolam arus, taman anak dan memiliki gua buatan yang didalamnya 

mengalir air yang sangat jernih. hanya menambahkan uang sebesar Rp 75.000,- 

pengunjung bisa menikmati olahraga ekstrim air seperti jet sky yang berada di 

samping kolam, yaitu pada danau buatan dan ada juga wahana outbond lain 

yang turut mendukung kelengkapan objek wisata air Dream Land seperti perahu 

naga dan flying fox, flying fox merupakan wahana favorit bagi para pengunjung, 

karena flying fox salah satu wahana yang ekstrim dan menantang. Bagi 
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pengunjung berkeluarga mapun para muda-mudi sangat cocok untuk 

menghilangkan lelah dan mencari kesenangan dan termasuk hiburan murah 

dengan fasilitas yang sangat baik dan letaknya yang sangat strategis dari jalan 

raya Banyumas. Semua kelebihan dan kenyamanan yang di tawarkan oleh 

Pancasan Dream Land Park tidak lepas dari manajemen yang baik karena 

dengan manajemen yang baik semua perencanaan dan konsep-konsep yang 

ada akan tercapai. 

Dari pemaparan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

tentang bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengawasan, wahana outbound yang ada di Pancasan Dream Land Park, 

bagaimana perencanaan wahana outbound di Pancasan Dream Land Park 

kabupaten Banyumas. Bagaimana pengorganisasian wahana outbound di 

Pancasan Dream Land Park kabupaten Banyumas, Bagaimana pengarahan 

dalam pelaksanaan program di Pancasan Dream Land Park kabupaten 

Banyumas, Bagaimana program pengawasan di Pancasan Dream Land Park 

kabupaten Banyumas serta bagaimana masyarakat memahami wahana 

outbound yang ada di Pancasan Dream Land Park, penelitian ini difokuskan 

pada mekanisme manajerial wahana outbound di Pancasan Dream Land Park 

sehingga peneliti menjadikan penelitian  ini dengan  mengambil  judul  “ Survei 

Manajemen Wahana Outbound Di Pancasan Dream Land Park Kabupaten 

Banyumas Tahun 2013 ”. 

1.2 Fokus  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 
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1) Bagaimana perencanaan wahana outbound di Pancasan Dream Land 

Park kabupaten Banyumas? 

2)  Bagaimana pengorganisasian wahana outbound di Pancasan Dream 

Land Park kabupaten Banyumas? 

3) Bagaimana pengarahan dalam pelaksanaan program di Pancasan Dream 

Land Park kabupaten Banyumas? 

4) Bagaimana program pengawasan di Pancasan Dream Land Park 

kabupaten Banyumas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan fokus masalah maka penulis 

mengambil tujuan. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui perencanaan wahana outbound di Pancasan Dream Land 

Park kabupaten Banyumas? 

2)  Mengetahui pengorganisasian wahana outbound di Pancasan Dream 

Land Park kabupaten Banyumas? 

3) Mengetahui pengarahan dalam pelaksanaan program di Pancasan Dream 

Land Park kabupaten Banyumas? 

4) Mengetahui program pengawasan di Pancasan Dream Land Park 

kabupaten Banyumas? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Perguruan   tinggi   yang   memiliki   jurusan   atau   program   studi   

yang berkecimpung   dalam  keilmuan  industri  olahraga  atau  olahraga  

rekreasi sebagai  acuan  dalam  mengarahkan  mahasiswanya  untuk  

menjadi  pelaku dalam industri olahraga khususnya pada olahraga 

rekreasi. 
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2) Wisatawan sebagai bahan masukan bagaimana gambaran kondisi fasilitas 

wahana outbound di Pancasan Dream Land Park kabupaten Banyumas. 

3) Pengelola sebagai sarana memperkenalkan Pancasan Dream Land Park 

kabupaten Banyumas yang ada sebagai olahraga rekreasi kepada lapisan 

masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan umumnya di Indonesia. 

4) Peneliti khususnya untuk mahasiswa pgpjsd jurusan pjkr sebagai sarana 

pembelajaran manajemen olahraga khususnya di bidang olahraga 

rekreasi outbound dan apabila wahana outbound yang disediakan 

berkembang dengan pesat, diharapkan dapat menarik tenaga kerja yang  

berkemampuan  khusus  di  bidang  olahraga  khususnya  dalam  bidang 

outbound. Dengan itu terbukalah lapanga-lapangan kerja yang 

membutuhkan tenaga kerja dari lulusan Olahraga khususnya program 

studi Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Jurusan 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Manajemen  

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan 

tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta 

sumberdaya organisasi lainnya. Secara umum pengetian manajemen dapat 

disimpulkan sebuah proses yang terdiri atas tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakan, dan pengawasaan yang dilakukan untuk 

menentukan sumberdaya lainnya. (Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah 

2006:6). Manajemen dalam penelitian ini adalah manajemen wahana outbound 

di Pancasan Dreamland Park Kabupaten Banyumas. 
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1.5.2 Wahana  

Wahana menurut kamus besar Bahasa Indonesia sarana, alat 

pengangkut, atau tempat. Yang dimaksud wahana dalam peneitian ini adalah 

wahana outbound di Pancasan Dream Land Park Kabupaten Banyumas. 

(www.kamusbesarbah- asaindonesia.org/wahana/pengertian wahana diakses 

pada 8/1/2013). 

1.5.3 Outbound  

Merupakan salah satu metode pembelajaran modern yang 

memanfaatkan keunggula alam (http://www.kirana.com/outbound/pengertian 

outbound diakses pada 8/1/2013). 

Outbound disini adalah outbound yang ada di Pancasan Dream Land Park Kabupaten 

Banyumas. 

1.5.4 Pancasan Dream Land Park 

Pancasan Dream Land Park adalah salah satu wahana obyek wisata air 

dan outbound yang ada di kabupaten Banyumas yang memiliki beragam 

wahana dan panorama wisata alam yang sangat asri dengan iklim pedesaan 

disekelilingnya. Wahana rekreasi air dan outbound yang berada di daerah 

Pancasan kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas. 

 

 

http://www.kamusbesarbah-/
http://www.kirana.com/outbound/pengertian
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Hakikat  Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, 

mengurus, atau mengelola. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli 

terhadap istilah manajemen, namun dari sekian banyak definisi ada satu yang 

sekiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, 

menurut Nickels, and McHugh (1997). Manajemen adalah sebuah proses yang 

dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan 

berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-

orang serta sumberdaya organisasi lainnya. Secara umum pengetian manajemen 

dapat disimpulkan sebuah proses yang terdiri atas tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakan, dan pengawasaan yang dilakukan untuk 

menentukan sumberdaya lainnya. (Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah 

2006:6). 

2.1.2 Fungsi manajemen 

Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2006:8-10). 

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam 

manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti suatu 

tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaanya. Berbagai pendapat mengenai 

fungsi-fungsi manajemen akan tampak jelas dengan di kemukakannya pendapat 

beberapa penulis sebagai berikut: 1)  Nickels, McHugh and McHugh : Planning, 

Organizing, Directing, Controlling; 2) Luther Gullick: Planning, Organizing, 
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Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Controlling; 3) George Terry : 

Planning, Organizing, Actuating, Controlling; 4) James A. F. Stone: Planning, 

Organizing, Leading, controlling; 5) Koontz & O‟Donnel : Planning, Organizing, 

Staffing, Directing, Controlling; 6) Richard W. Griffin : Planning, Organizing, 

Leading, Controlling; 7) Ernest Dale: Planning, Organizing, Staffing, Directing, 

Innovating, Representing, Controlling.  

Sekalipun para ahli manajemen tersebut memiliki perbedaan pandangan 

dalam melihat fungsi-fungsi manajemen, akan tetapi esensinya tetap sama, 

bahwa manajemen terdiri dari berbagai proses yang terdiri dari berbagai 

tahapan-tahapan tertentu yang berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi dan 

juga setiap tahapan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan 

organisasi adalah sebagai berikut : 1) Planning, 2)  Organizing, 3)  Actuating 4)  

Controlling. 

Dalam pembahasan ini akan diperinci empat fungsi manajemen 

menurut T. Hani Handoko (2003: 23-26) : 

1) Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi 

dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, 

sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. 

2) Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-

kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perancangan dan 

pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat 

membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu 
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dan kemudian, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-

individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur 

formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. 

3) Pengarahan (actuating) 

Fungsi pengarahan (Actuating) secara sederhana adalah untuk 

membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, 

dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan 

pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi 

dan disiplin. 

4) Pengawasan (controlling) 

Pengawasan ( Controling ) adalah Penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan.  

Fungsi Pengawasan pada dasarnya yaitu : 

a. Penetapan standar pelaksanaan 

b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan 

c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan 

standar yang telah ditetapkan 

d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar.  

Dari beberapa pendapat  ahli tersebut penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa fungsi  manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam 

manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti suatu 

tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaanya. Dalam esensinya tetap sama, 
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bahwa manajemen terdiri dari berbagai proses yang terdiri dari berbagai 

tahapan-tahapan tertentu yang berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi dan 

juga setiap tahapan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

2.1.3 Istilah Manajemen 

Istilah manajemen dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia hingga 

saat ini belum ada keseragaman. Selanjutnya bila kita mempelajari literatur 

manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga 

pengetian dari beberapa ahli, yaitu : 

2.1.3.1 Manajemen sebagai suatu proses. 

Manajemen sebagai suatu proses dapat mencakup mensintesakan 

keragaman yang terjdi. Yang mula mula memperkenalkan manajemen sebagai 

suatu proses adalah Henri Fayol yang memandang manajemen sebagai suatu 

proses mencapai sesuatu yang dilaksanakan melalui dan dengan orang lain, 

yang bekerja dalam kelompok terorganisasi. Hamdan Mansoer ( 1989:35) 

2.1.3.2  Manajemen sebagai kolektivitas. 

Orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen yang berarti segenap 

orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu 

disebut dengan manajemen. M. Manullang  (2001:3) 

2.1.3.3 Manajemen sebagai suatu seni dan ilmu pengetahuan. 

Manajemen menurut Ernie Tisnawati sule dan Kurniawan Saefullah 

(2006:23) Salah satu keunikan dari ilmu manajemen adalah bahwa mereka yang 

menguasai pengetahuan manajemen belum tentu memiliki pengalaman atau 

mampu untuk menjalankan kegiatan manajemen dalam praktik. Sebaliknya pula, 



12 
 

 

mereka yang telah berpengalaman dalam kegiatan manajemen secara praktik, 

belum tentu mengerti akan kerangka teoritis atau pengetahuan mengenai 

kegiatan manajemen yang telah dijalankanya. 

Berdasarkan pengertian di atas manajemen sebagai seni bersifat dinamis, 

tidak berpola tunggal dan menuntut adanya kreativitas dan keterlibatan di 

dalamnya. Sedangkan manajemen sebagai ilmu pengetahuan cendrung bersifat 

statis, berpola tunggal berdasarkan pembuktian ilmiah dan menuntut adanya 

tahapan-tahapan yang sistematis. Dalam sebuah organisasi, diperlukan adanya 

tahapan kegiatan yang satu sama lainnyaharus saling berhubungan. Manajemen 

sebagai seni dapat dilatih melalui intuisi dan pengalaman dalam menghadapi 

kasus-kasus. Adapun manajemen sebagai ilmu pengetahuan bisa dipelajari 

melalui pendidikan dan pelatihan. 

2.1.4 Manajemen Organisasi 

Setiap organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta 

tentu berdasarkan rencana-rencana yang ada. Demikian juga organisasi 

Pancasan Dream Land Park kabupaten Banyumas dalam menjalankan kegiatan 

berdasarkan dengan rencana-rencana yang telah disepakati bersama oleh 

anggota maupun pengurus berdasarkan anggaran dasar maupun anggaran 

rumah tangga. Organisasi adalah suatu kesatuan yang mempunyai tujuan 

khusus terdiri atas sekumpulan orang yang bekerja sama dan mempunyai suatu 

struktur kerja yang sistematis, (Hamdan Mansoer, 1989:1). Dengan kata lain 

organisasi adalah suatu wadah untuk mencapai tujuan. 

Organisasi mutlak harus memiliki misi dan tujuan suatu organisasi. Misi 

adalah suatu pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi. Misi suatu 
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organisasi adalah maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan 

organisasi dengan organisasi-organisasi lainnya. Tujuan organisasi adalah suatu 

pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud 

untuk merealisasikan dan sebagi pernyataan tentang keadaan diwaktu yang 

akan dating dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk 

menimbulkannya (A. Etzioni dalam T. Handoko, 1986:109) 

2.1.5 Dasar-Dasar Organisasi 

Hamdan Mansoer, (1989:97-106) menyatakan ada beberapa azas 

organisasi yang dapat di aplikasikan kedalam sebuah bentuk dan ukuran 

organisasi, yang harus diikuti oleh seorang manajer dalam mendesain 

organisasi. Beberapa asaz tersebut adalah sebagai berikut : 

2.1.5.1 Kesatuan Komando 

Azas ini mengemukakan bahwa bawahan seharusnya hanya mempunyai 

atasan seorang saja langsung tanggungjawab. Seharusnya tidak seorang 

bawahan pun harus melapor kepada dua orang atau lebih pimpinannya. 

2.1.5.2 Rentang Kendali 

Penulis-penulis manajemen tidak berhasil keluar dengan satu pendapat 

tentang berapa sebenarnya seorang atasan dapat dan sanggup dengan baik 

mengawasi bawahan langsung secara efisien dan efektif yang disepakati ialah 

bahwa semakin tinggi jabatan manajemen, haruslah semakn sedikit jumlah 

bawahan yang melapor kepadanya. Hal itu disebabkan karena manajer tingkat 

atas bukan saja sibuk dengan permasalahan mendasar setrategis tetapi juga 

karena persoalan yang dilaporkan oleh manajer bawahannya dapat dipastikan 

bahwa selalu mengenai persoalan yang sulit. 
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2.1.5.3 Pembagian Kerja 

Pembagian kerja berarti suatu pekerjaan yang harus diselesaikan 

dipecah-pecah dalam sejumlah bagian dan langkah-langkah pelaksanaan. Setiap 

bagian dan langkah-langkah pelaksanaan dilakukan orang-orang yang berbeda 

keahlian dan tanggungjawabnya. Intinya ialah setiap orang melakukan kerja 

dengan sepesialisasi dalam bagian-bagian dari suatu pekerjaan, tidak 

merupakan keseluruhan dari pekerjaan .  

2.1.5.4 Departementalisasi 

Anggapan selama ini ialah kegiatan dalam suatu organisasi haruslah 

disepesialisasikan dan dikelompokan kedalam bagian-bagian atau dalam 

departemen-departemen. Pembagian kerja menciptakan sepesialisasi dan 

serempak dengan itu dating kebutuhan akan kordinasi, agar bagian-bagian tidak 

maju sendiri-sendiri dalam mencapai tujuan unitnya. Kordinasi terjadi bila para 

spesialis diletakan bersama dalam suatu departemen dibawah pengarahan suatu 

manajer. Departemen dibentuk berdasarkan fungsi kerja yang akan 

dilaksanakan, produksi atau jasa yang dibuat, target langganan yang hendak 

dijangkau, luas geografis yang hendak diliput, proses kerja yang akan dipakai 

untuk mengubah input menjadi output. 

Dari pernyataan beberapa ahli tersebut penulis dapat menyimpulkan 

manajemen olahraga adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif dan 

efisien untuk tercapainya sasaran atau tujuan dalam kegiatan olahraga. 

Pengorganisasian dalam manjemen olahraga sangat berpengaruh, guna 

terbentuknya pengorganisasian dalam manjemen olahraga maka di butuhkan 

dasar-dasar organisasi antara lain kesatuan komando, rentang kendali, 
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pembagian kerja, departementalisasi, sehingga akan terbentuk pengorganisasian 

yang baik dalam manjemen olahraga. 

2.1.6 Manajemen Olahraga 

2.1.6.1  Sejarah Manajemen Olahraga 

Sejarah perkembangan manajemen olahraga pada umumnya memang 

tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia di dunia ini. Manusia purba 

yang dulu tinggal di gua-gua juga telah menganal manajemen meskipun dalam 

bentuk yang sederhana. Yaitu mengatur tugas-tugas rumah tangga, misalnya 

suami tugas berburu dan istrinya mengelola hasil buruannya. Mengatur tugas-

tugas dalam rangka merealisasikan hidupnya guna merealisasikan tujuan 

hidupnya adalah merupakan bentuk manajemen yang dilakukan secara 

sederhana kemudian manajemen berkembang sesuai dengan perkembangan 

keahlian serta pengetahuanya serta ketrampilanya yang diperolehnya. Seiring 

dengan perkembangannya ilmu dengan teknologi, maka ketrampilan manajemen 

human manusia juga mengalami perkembanganya pula. 

Sejarah manajemen di bidang olahraga salah satu contohnya yang 

mudah diingat adalah Olimpiade kuno yang menurut catatan sejarah diadakan 

sekitar abad ke-13 Sebelum Masehi di Yunani.  

Hal ini menunjukan betapa pentingnya olahraga hingga manajemen 

olahraga telah dilakukan pada Olimpiade Kuno hingga berlangsung sampai 

penutupan dan menghasilkan juara-juara. Demikian juga dengan olimpiade 

modern yang di-restore oleh Baron Pierre de Coubertin, yang menghasilkan 

Olimpiade Moderen yang pertama digelar pada tahun 1890 di Athena, Yunani. 

Jelas bahwa penyelenggaran tersebut telah menerapkan fungsi-fungsi 
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perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, kordinasi serta pengawasan 

yang baik, sehingga olimpiade pertama dapat berjalan dengan sukses. 

Manajemen olahraga baru ditangani secara serius pada penyelenggaran 

Olimpiade Ke-23 di Los Angeles, Amerika, tahun 1984. (Harsuki, 2012:7-9) 

2.2 Manajemen Olahraga Rekreasi 

2.2.1 Pengertian manajemen Olahraga dan Olahraga Rekreasi 

Pada dasarnya manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu 

manajemen dan ilmu olahraga, (Harsuki,2003:117). Berpijak dari pengetian 

tersebut, maka dapat disebutkan bahwa manajemen olahraga adalah proses 

penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk tercapainya sasaran 

atau tujuan dalam kegiatan olahraga. 

Rekreasi adalah suatu aktivitas waktu luang baik yang dilakukan secara 

individu atau kelompok tidak terikat oleh siapapun guna mencapai kepuasan 

(Muhammad Murni . dan Yudha M. Saputra,2000:2) 

Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada 

waktu senggang atau waktu-waktu luang, Aip Syaifuddin (Belajar aktif 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP, Jakarta, Grasindo.1990). 

Dari berbagai pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa proses 

manajemen olahraga dan olahraga rekreasi erat kaitannya dengan penggunaan 

sumber daya secara efektif dan efisien untuk tercapainya sasaran atau tujuan 

dalam kegiatan berolahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu 

luang karena memberi kepuasan atau kesenangan. 

2.2.2 Peranan Rekreasi 
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Ada beberapa pertimbangan mengenai rekreasi dan peranannya dalam 

kehidupan modern dewasa ini. Ada dua alternatif yang harus digali tentang 

peranan rekreasi. Pertama bahwa fungsi rekreasi adalah keseimbangan, fungsi 

kompensasi, atau fungsi korektif, 

2.2.2.1. Rekreasi Sebagai Kompensasi 

 Riggs mendukung pandangan pertama mengenai fungsi rekreasi demikian 

peduli dengan kesehatan mental manusia yang kurang memperhatikan karena 

melalaikan keseimbangan antara kerja dan rekreasi. Pakar rekreasi banyak 

yang tidak percaya bahwa kebahagiaan nyata dan kepuasan emosional dapat 

diraih dengan bekerja, bahkan saat seseorang memperoleh pekerjaan yang 

menarik seperti yang diinginkannya sekalipun, secara etika dapat diterima, 

kepuasan dapat memberkan fungsi kopensasi dalam hidup, karena hidup yang 

seimbang menjadi suatu tuntutan kebutuhan. 

2.2.2.2. Rekreasi Sebagai korektif 

 Rekreasi dapat dimanfaatkan sebagai suatu mediasi untuk mengoreksi ketidak 

mampuan menyesuaikan diri secara personal atau sosial. Pandangan ini 

menganggap bahwa rekreasi dapat member waktu beristirahat dan rileksasi dan 

juga kepuasan yang terintegrasi dan memperkuat kepribadian (personality). 

 Rekreasi memberi kompensasi dalam kehidupan manusia atau 

menyeimbangkan fungsi ketegangan dalam bekerja. Rekreasi memberikan 

kebebasan dan rileksasi yang tidak diperoleh dalam bekerja. (Muhammad Murni 

. dan Yudha M. Saputra,2000:18) 

2.3  Kaitan Olahraga Rekreasi Dengan Pendidikan Jasmani 

Pendidikan dan rekreasi merupakan dua istilah yang memiliki makna 

berbeda. Namun, banyak orang yang mengklaim makna pendidikan dalam arti 

luas makna pendidikan itu dapat mencakup rekreasi. Dengan interprestasi 
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semacam ini, perbedaan antara rekreasi dan pendidikan menjadi tidak jelas. 

Suatu pandangan kontemporer, seperti yang diekspresikan oleh Hutchinson 

menjelaskan bahwa rekreasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan 

secara keseluruhan. Pandangan semacam ini didasarkan  pada asumsi bahwa 

proses belajar terdiri dari komponen-komponen yang dapat diterapkan dalam 

berbagai situasi rekreasi. Sementara situasi belajar tidak tergantung pada situasi 

rekreasi. 

Hutchinson memaparkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan aktual dapat 

diterapkan dalam berbagai situasi rekreasi. Elmen-elmen ini mencangkup 

hubungan individu dengan motivasi, pemahanan, prestasi, dan trasfer belajar 

pada situasi lainnya. Dalam banyak hal pendidikan jasmani menjadi bagian 

integral dari kurikulum sekolah. Undang-undang pendidikan telah mengatur 

mengenai wajib belajar bagi para siswa. Seorang harus diajari pendidikan 

jasmani secara reguler oleh guru yang memiliki sertifikasi guru pendidikan 

jasmani. Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran yang sama wajibnya 

dengan mata pelajaran sejarah, bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan 

alam. Aspek-aspek rekreasi dari pendidikan jasmani dapat disusun secara 

langsung ataupun tidak langsung dari pembelajaran reguler. Salah satu 

contohnya adalah olahraga didalam sekolah, yang mana siswa secara sukarela 

telah melatih diri untuk meningkatkan keterampilan olahraga yang diperlukan 

dalam kompetisi pada liburan sekolah.  (Muhammad Murni . dan Yudha M. 

Saputra,2000:36) 

Fungsi sekolah kaitanya olahraga rekreasi dan pendidikan jasmani yaitu 

untuk menumbuhkan pemahaman dan pemanfaatan waktu luang dan rekreasi 

bagi peserta didik. Fungsi rekreasi yaitu sebagai pengaruh kekuatan sosial, 
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materi, dan metode pendidikan yang sama pentingnya, salah satu dampak yang 

cukup besar kegiatan rekreasi pada pendidikan adalah pengembangan sikap 

sosial, dan pemenuhan akan fungsi kelembagaan yang membantu individu 

untuk memperluas sikap dan pemahaman tentang waktu luang dan 

pengembangan skill. 

Jadi berdasarkan keterangan tersebut pendidikan jasmani dan rekreasi 

identik dalam hal usaha membangkitkan peserta didik untuk beraktivitas. 

Meskipun demikian keduanya antara pendidikan jasmani dan rekreasi  memiliki 

karakteristik masing-masing.  

2.4 Pengertian Outbound 

Pada awalnya metode outbound merupakan metode yang dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan belajar manusia dengan berinteraksi dengan alam. Oleh 

karena itu muncul pengertian outbound sebagai suatu kegiatan belajar yang dilakukan di 

alam terbuka. Pengertian yang muncul dari berbagai tokoh kemudian menambahkan 

bahwa tujuan outbound tidak hanya mengefektifkan pencapaian materi belajar namun 

juga mengembangkan berbagai karakter yang diharapkan muncul dalam proses 

outbound itu sendiri. Berikut merupakan uraian berbagai tokoh dan kemudian akan 

disimpulkan dalam pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini:  

Outbound berasal dari kata Out of Boundaries yang artinya pembelajaran 

dengan menggunakan metode yang berbeda dari biasanya. Outbound adalah 

kegiatan di alam terbuka. Outbound juga dapat memacu semangat belajar. 

Outbound merupakan sarana penambah wawasan pengetahuan yang didapat 

dari serangkaian pengalaman berpetualang sehingga dapat memacu semangat 

dan kreativitas seseorang. (http://www.kimpraswil.go.id/itjen/news/2003 Accesed 

18/8/2013). 

http://www.kimpraswil.go.id/itjen/news/2003
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Diungkapkan oleh Asti (2009), Outbound adalah kegiatan pelatihan di 

alam terbuka yang memerlukan ketahanan sekaligus tantangan fisik yang besar 

(Asti, 2009). Sedangkan menurt Gras (1993) Outbound Management Training 

adalah metode pelatihan untuk meningkatkan performa organisasi melalui 

pembelajaran dan pengalaman. Program-program yang diadakan seringkali 

mengacu kepada pelatihan melalui petualangan dan pengembangan manajemen 

outdoor (di luar kelas) yang juga dapat digunakan untuk terapi kejiwaan. 

2.5 Pancasan Dream Land Park 

  Pancasan Dream Land Park yang terletak di kabupaten Banyumas 

tepatnya di desa Pancasan kecamatan Ajibarang merupakan wahana rekreasi 

dan outbound yang menarik. Berbeda dengan tempat wisata rekreasi lainnya, 

Pancasan Dream Land Park juga memiliki konsep kolam renang yang terasering 

(bertingkat) menambah keindahan yang tersaji di tempat wisata air tersebut, 

karena kolam renang sekarang bukan hanya dijadikan tempat olahraga, 

melainkan dipadu menjadi wahana wisata air. Berbagai fasilitas memanjakan 

pengunjungnya untuk berlama-lama menikmati semua wahana yang disediakan. 

Tidak hanya menyajikan wisata rekreasi air saja, namun di Pancasan Dream 

Land Park juga terdapat taman reftil yang didalamnya berisi berbagai jenis ular, 

dari mulai ular terkecil sampai ular yang terbesar, dan terdapat juga berbagai 

jenis unggas yang terletak di susunan terasering bagian paling atas yang 

menghiasi Pancasan Dream Land Park, dan disini pengujung disediakan 

beraneka fasilitas yang menarik, Kolam Seribu Air, Water Fall, Kolam Arus, 

Kolam Terapi Ikan, Water Boom, Water Park, Flying Fox, Taman Pasir, Taman 

Batu, Wisata Kuliner, Arung Jeram, Taman Burung, Speedboot, dan Ikan 

Raksasa. 
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2.5.1 Sejarah Terbentuknya Pancasan Dream Land Park 

Desa Pancasan adalah sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan 

Ajibarang kabupaten Banyumas dan berada disebelah barat kabupaten 

Banyumas, jarak dari kota kecamatan ± 2 KM dan dari kota kabupaten ±19 KM. 

Dalam peta bumi, posisi desa Pancasan adalah 7 25' 17" LS - 109 4' 39" BT. 

Desa dilewati jalan provinsi  Tegal – Cilacap, Pancasan Dream Land Park berada 

di kawasan Banyumas, yaitu sebuah daerah kabupaten yang dari segi geografis 

sember alam terbatas dan jauh dari daerah pesisir sehingga tidak memungkinkan 

memiliki keleluasan dalam pengembangan pabrik-pabrik besar industri. 

Menyadari hal itu pemda memaksimalkan potensi yang sumber alam yang ada. 

Selama ini Banyumas dalam industri jasa terfokus pada Baturaden sehingga 

bermilyar-milyar dana APBD mengucur deras ke wahana wisata unggulan 

Banyumas. Sebagai penghasil terbesar devisa di bidang jasa sudah sewajarnya 

dana APBD terus menerus mengucur ke tempat rekreasi yang telah menasional 

itu. Namun sangatlah disayangkan kalau Pemda hanya berkutat pada satu lokasi 

pendulang devisa sedang potensi-potensi yang ada di sekitar Banyumas 

memang ada dan layak untuk di explore dan dikembangkan seperti potensi alam 

yang ada di Pancasan kecamatan Ajibarang. 

Pancasan sejak dulu merupakan salah satu desa yang memiliki potensi 

alam dengan sumber airnya. Di Pancasan ada pabrik air mineral terbesar di 

Banyumas, sebagai sumber air bersih PDAM kecamatan Wangon dan 

sekitarnya, belum puluhan perusahaan air swasta untuk desa di kecamatan 

Ajibarang bagian selatan. Pancasan juga memiliki kolam renang tirta alami yang 

telah melegenda sejak jaman kolonial Belanda dulu. 
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Pembangunan Pancasan Dream Land Park dimulai pada tanggal 24 

februari tahun 2011 dan operasionalnya tanggal 29 Agustus 2011 dilatar 

belakangi oleh investor dan pemilik yaitu bapak Wastam, melihat sangat paham 

kurangnya wahana rekreasi yang ada di Banyumas, serta melihat potensi 

sumber daya alam yang ada di Pancasan ketika melihat banyak asset yang 

masih dapat dikembangkan seperti pabrik tapioka yang telah lama mati dan 

terbengkalai, puluhan sumber jernih yang belum dimaksimalkan 

kemanfaatannya. Terinspirasi dari keadaan yang ada maka bapak Wastam 

membangun Pancasan Dream Land Park  yang diharapkan akan menjadi 

wahana wisata pilihan warga Banyumas dan sekitarnya yang telah mendapat 

lampu hijau dari Bupati, diharapkan juga akan menambah income perkapita 

khususnya warga sekitar pembangunan pusat jasa rekreasi di Banyumas Barat 

tersebut, dengan manajemen dan pengelolaan yang baik maka Pancasan 

Dream Land Park menjadi wahana rekreasi yang menarik bagi warga Banyumas 

sendiri maupun dari luar Banyumas. 

2.5.2 Wahana Outbound 

Pancasan Dream Land Park memiliki berbagai wahana outbound, 

diantara wahana  outbound yang menarik yaitu: Jet sky, Perahu Naga, Flying 

Fox, Water Park, Arung Jeram. 

1) Jet sky  

Setiap pengunjung bisa menikmati wahana yang ekstrim yaitu jet sky 

yang bisa di sewa oleh pengunjung, juga tersedia lintasan danau buatan yang 

cukup luas, pengunjung bisa menikmati Jet sky dengan harga yang ditentukan 

oleh pengelola yaitu dengaRp. 150.000,-/10 menit jika bawa sendiri dan Rp. 

100.000,-/10 menit jika di pandu oleh pengelola, namun biasanya untuk 
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pengunjung pemula akan di dampingi oleh pengelola. Pengunjung akan melalui 

dan mengelilingi danau buatan yang ada di Pancasan Dream Land Park dengan 

sensasi yang berbeda walaupun permainan olahraga ini termasuk wahana yang 

menantang nanmun banyak pengunjung yang ingin mencoba serta terdapat 

pengunjung yang sudah terbiasa dengan wahana ini. 

 

Gambar 2.1 Jet sky (Sumber: peneliti, 4/2/2013) 

Jet sky merupakan olahraga yang dimana pengguna dapat merasakan 

sensasi yang berbeda dengan wahana-wahana lainnya, jika di tinjau dari aspek 

psikologisnya Jet sky ini termasuk permainan olahraga di air yang menantang, 

dimana penggunanya di suguhkan dengan kecepatan, kelincahan dan faktor 

keberanian, resiko yang tinggi, Jet sky sendiri merupakan akselerasi di air serta 

kejelian dalam bermanuver yang akan membuat penggunanya untuk 

mencobanya walaupun permainan olahraga ini termasuk wahana yang 

menantang. 

2) Perahu Naga 

Pancasan Dream Land Park juga tersedia perahu naga, wahana ini dapat 

digunakan di area danau buatan yang ada di Pancasan Dream Land Park,  
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namun wahana ini biasanya di gunakan dalam perlombaan-perlombaan yang  

sering diselenggarakan oleh pihak manajemen Pancasan Dream Land Park dan 

diselenggarakan pemerintah kabupaten Banyumas diantaranya diadakan lomba 

perahu naga yang di ikuti oleh tim-tim dari Banyumas sendiri serta dari luar 

Banyumas, selain itu lomba perahu naga ini akan di selenggarakan setiap 

tahunnya guna menyaring atlet perahu naga yang ada di Banyumas. 

 

Gambar 2.2 Perahu Naga 

(Sumber: peneliti, 4/2/2013) 

 Ditinjau  dari aspek psikologi dalam wahana outbound perahu naga erat 

hubungannya dengan aspek psikologi sosial, yang dimana psikologi sosial 

membicarakan tentang kegiatan-kegiatan atau aktivitas- aktivitas manusia dalam 

hubungnnya dengan situasi sosial, sangat berpengaruh terhadap sosialisasi 

dengan manusia di sekitarnya. 

3) Flying Fox  

Merupakan wahana outbound yang menantang tentunya permainan ini 

sangat menguji adrenalin pengunjung, sehingga di gemari oleh pengunjung, 

Flying fox salah satu wahana favorit yang ada di Pancasan Dream Land Park 
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dan pengunjung dapat mencoba wahana flying fox dengan membayar tiket 

sebesar Rp. 10.000/orang. Flying fox di Pancasan Dream Land Park memiliki 

lintasan yang cukup panjang dan pada saat melintas kita dapat melihat 

pemandangan alam di sekitar Pancasan Dream Land Park mulai dari awal yang 

letaknya di atas tepatnya sebelah food court kita akan melewati kolam tumpah, 

dan kolam-kolam di bawahnya.  

 

Gambar 2.3 Flying Fox 

(Sumber: peneliti, 5/2/2013) 

Ditinjau dari aspek psikologi pada permainan outbound flying fox yang 

akan di dapatkan oleh pengunjung yaitu rasa percaya diri pengguna, karena 

dalam permainan ini seorang pengunjung akan merasakan sensasi yang luar 

biasa, selain itu flying fox akan menguji adrenalin sehingga seorang pengguna 

tersebut berani dan merasakan rasa percaya diri yang tinggi setelah melakukan 

fling fox. 

4) Water Park 

Pancasan Dream Land Park memiliki banyak kolam yang berbeda-beda 

dan memiliki tujuh kolam renang diantaranya kolam yang berada di bawah yaitu: 
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kolam renang dewasa dengan kedalaman 1.5 -2 m, kolam taman seribu air 

dengan kedalaman 70 cm, kolam segi enam kedalaman 90 cm yang rata-rata 

seukuran dada dewasa, kolam oval yang berukuran 90 cm. Kolam yang berada 

diatas kolam PAUD dan TK kedalaman 50 cm, kolam patung lumba-lumba 

kedalaman 50 cm, dan kolam ember tumpah besar dengan kedalaman 60 cm. 

 

Gambar 2.4 Water Park (Sumber http://www.banyumas.com,  2/2/2013) 

Dari wahana Water Park tersebut bisa di tinjau dari aspek psikologi yang 

ada yaitu interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. 

5) Arung Jeram 

 Pancasan Drean Land Park terdapat wahana arung jeram. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Arung Jeram 

(Sumber http://www.banyumas.com  2/2/2013) 

http://www.banyumas.com/
http://www.banyumas.com/
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Arung jeram merupakan olahraga yang penuh resiko (high risk sport) 

atau bisa disebut extreme. Jeram-jeram yang berbahaya, dan arus air yang tak 

menentu merupakan hal yang menjadikan arung jeram olahraga extreme. 

Resiko yang mungkin terjadi pada arung jeram justru lebih membuat  

masyarakat  lebih tertantang untuk mencobanya.  Arung jeram memang 

olahraga  yang menantang, memacu adrenalin, penuh resiko, maka oleh sebab 

itu arung jeram  diminati oleh siapa saja karena arung jeram mampu 

memberikan kesenangan dan menghilangkan stress/kepenatan setelah 

melakukan kegiatan sehari-hari, di tinjau dari aspek psikologi bahwa arung jeram 

memiliki beberapa unsur yang ada yaitu aspek psikologi sosial diantaranya 

interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya, dimana setiap 

pengguna arung saling berhubungan dalam melakukan pengarungan, 

membentuk satu kesatuan yang solid dan kerjasama tim, dalam arung jeram bisa 

secara dramatis meningkatkan psikologis seseorang yaitu kesejahteraan serta 

menghidupkan kembali jiwa seseorang dan menumbuhkan rasa percaya diri, 

kerja keras antara individu yang satu dengan yang lainnya. Jika ditinjau dari 

aspek fisiologis bahwa arung jeram membentuk latihan fisik yang baik untuk 

menjaga keseimbangan tubuh, serta dapat melatih setiap bagian dari seluruh 

tubuh manusia, namun, manfaat psikologis arung jeram sangat melebihi manfaat 

fisiknya. 

Setelah penjelasan tersebut di atas penulis dapat definisikan bahwa 

arung jeram merupakan kegiatan olahraga mengarungi sungai yang berjeram 

dengan menggunakan wahana tertentu yang dapat mempengaruhi unsur 

psikologi dan fisiologisnya serta memiliki unsur rekreasi, petualangan  dan 

edukasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 2006:160). 

Suatu penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. 

Dalam usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran tersebut dilakukan 

untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu penelitian ilmiah selalu berdasarkan 

metode yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ilmiah 

juga merupakan penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis 

tentang fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori-teori tentang 

hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu. 

Metode penelitian juga sering disebut sebagai cara atau langkah-langkah 

yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan 

prosedur yang reliabel dan terpercaya. 

3.1. Pendekatan penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Tailor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu 

atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Moeloeng, L. J.,2007:4) Untuk 

mengadakan pengkajian terhadap istilah penelitian kualitatif perlu kiranya 
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dikemukakan beberapa definisi. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. (Moleong, 2011:3-4). Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk 

dan Miller (1986) menefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya. (Moleong, 2011:4) 

3.2. Lokasi Dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian ini diambil di Pancasan Dream Land Park di desa 

Pancasan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas berbatasan dengan 

kabupaten Brebes di utara, kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara, 

dan kabupaten Kebumen di timur serta kabupaten Cilacap di sebelah selatan 

dan barat, sasaran penelitian yaitu merupakan keseluruhan elemen yang akan 

diteliti. Sasaran penelitian ini adalah General Manajer, Koordinator bidang 

keuangan dan perlengkapan serta pengunjung, manajemen wahana outbound di 

pancasan dream land park kabupaten Banyumas yang meliputi: Planning, 

organizing,actuating, controlling. 

3.3. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, (2006:149), instrument penelitian adalah 

alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti ini lebih 

mudah diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

metode observasi, wawancara (interview), dokumentasi data pelengkap. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purbalingga
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarnegara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kebumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cilacap


30 
 

 

Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan bahwa wawancara sendiri 

dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan di Pancasan Dream Land 

Park.  

Peneliti melakukan wawancara dengan secara sadar, terarah, fokus, 

selalu bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan. 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti telah 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada 

informan. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara 

Proses/ 

Tahapan 

Pertanyaan 

Planning 1. Kapan dibangunya wahana outbound di Pancasan Dream 

Land Park ini? 

2. Apa yang melatarbelakangi outbound di Pancasan Dream 

Land Park ini? 

3. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam membangun outbound 

di Pancasan Dream Land Park ini? 

4. Bagaimanakah system perencanaan yang digunakan dalam 

outbound di Pancasan Dream Land Park ini? 

5. Bagaimana minat masyarakat dengan dengan wahana yang 

ada? 

6. Apakah ada inovasi tiap tahunya atau berapa periode 

terhadap fasilitas wahana? 

Organizing  1. Bagaimanakah struktur organisasi dalam outbound di 
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Pancasan Dream Land Park ini? 

2. Bagaimanakah system pembagian tugas dalam struktur 

kepengurusan ? 

3. Selama ini ada kendala apa saja di dalam manajemen 

outbound di Pancasan Dream Land Park ini? 

4. Apa bentuk kerjasama yang dilakukan Pancasan Dream 

Land Park dengan pihak Pemda 

5. Apakah kontribusi adanya wahana outbound di Pancasan 

Dream Land Park dalam penerimanan pendapatan warga 

desa sekitar dan pendapatan daerah? 

6. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain dalam 

pengembangan Pancasan Dream Land Park? 

7. Untuk wahana outbound, dalam hal ini jet sky, perahu 

naga, flying fox, water park bagaimana proses 

perawatanya? 

8. Apa fasilitas pendukung yang ada di tempat ini? 

9. Program apa sajakah yang dilakukan dalam proses 

perawatan fasilitas-fasilitas di tempat ini? 

10. Bagaimana minat pengunjung dengan fasilitas yang ada 

disini, trutama pada wahana seperti jet sky, perahu naga, 

flying fox, water park? 

11. Apakah ada struktur organisasinya dalam pengelolaan 

fasilitas di tempat ini? 

Actuating 1. Bagaimana peranan general manajer dalam melakukan 

kordinasi dengan staf-stafnya? 
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2. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada konsumen 

yang ada di Pancasan Dream Land Park? 

3. Adakah kendala yang dihadapi dalam perawatan fasilitas 

wahana? 

4. Bagaimana usaha yang dilakukan dalam mensikapi 

kendala yang dihadapi? 

5. Bagimana garis kordinasi bagian pengelolaan fasilitas 

dengan pengelola secara keseluruhan? 

Controlling  1. Sudah berapa kali anda datang ke Pancasan Dream Land 

Park? 

2. Darimana anda mendapat informasi tentang adanya 

Pancasan Dream Land Park ? 

3. Apa yang membuat anda tertarik melakukan kunjungan di 

Pancasan Dream Land Park ? 

4. Manfaat apa yang anda peroleh setelah berkunjung di 

Pancasan Dream Land Park? 

5. Wahana apa yang anda sukai seperti jet sky, perahu naga, 

flying fox, water park di Pancasan Dream Land Park ? 

6. Bagaimana perasaan anda setelah mencoba wahana 

tersebut? 

7. Menurut anda bagimana pelayanan yang di berikan oleh 

pihak pengelola Pancasan Dream Land Park? 

8. Menurut anda bagaimana dengan pelayanan yang 

diberikan oleh operator wahana tersebut? 

9. Menurut anda bagaimana fasilitas yang di berikan oleh 



33 
 

 

pihak Pancasan Dream Land Park? 

Menurut anda masukan apa yang perlu diberikan kepada pihak 

pengelola wahana outbound di Pancasan Dream Land Park 

 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan sumber informasi yang berupa keterangan yang 

mendukung penelitian. menurut Lofland dan Lofland mengemukakan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di sini diperoleh dari kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain, Moleong, ( 2002:112). 

Data merupakan sumber informasi yang berupa keterangan yang 

mendukung penelitian. menurut Lofland mengemukakan teknik pengumpulan 

data dalam penelitian kualitatif di sini diperoleh dari kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, L. 

J., 2002:112). 

Dalam teknik pengumpulan data langkah awal yang dilakukan adalah 

menyesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan informasi yang diperlukan. 

Kemudian menentukan fokus masalah yang akan diulas dalam penelitian.  

Setelah itu yang dilakukan adalah menentukan dan melakukan penjadwalan 

wawancara, observasi obyek penelitian, dan pengambilan dokumentasi 

informasi yang dibutuhkan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah 

berupa : 

3.3.2.1 Kata-kata dan Tindakan (Wawancara)  

Kata-kata dan tindakan diperoleh dari proses wawancara yang 

dilakukan peneliti di lapangan. Wawancara sendiri adalah dialog yang 
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dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(Arikunto Suharsimi, 2006 :155). 

Peneliti melakukan wawancara dengan menggabungkan tiga kegiatan 

sekaligus yaitu melihat, mendengar, dan berbicara. Ketiga kegiatan itu 

dilakukan dengan secara sadar, terarah, fokus, selalu bertujuan untuk 

memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Wawancara yang digunakan 

adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. 

3.3.2.2 Observasi  

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. 

Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang 

digambarkan akan terjadi. 

3.3.2.3 Dokumentasi atau Foto 

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Bogdan dan Biklen menyatakan foto menghasilkan data deskriptif 

yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi 

subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif, ada dua kategori foto 

yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif yaitu foto yang dihasilkan 

orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri (Moleong, L.J., 2002: 114) 

3.4. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan hal yang penting dalam penelitian 

kualitatif, karena merupakan jaminan kepercayaan dalam pemecahan 

permasalahan yang diteliti.  
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Agar data yang diperoleh terjamin kepercayaannya, maka peneliti 

menggunakan empat kriteria terkait dengan keabsahan data yaitu : 1) 

credibility (derajat kepercayaan), 2) transferability (derajat keteralihan), 3) 

dependability (derajat kebergantungan), dan 4) confirmability (derajat 

kepastian). 

3.1.1 Derajat Kepercayaan (Credibility) 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengecekan 

kredibilitas data, yaitu 1) ketekunan pengamatan, 2) triangulasi, 3) diskusi 

teman sejawat, dan 4) pengecekan anggota. 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci. 

Diskusi teman sejawat ditempuh peneliti sebagai salah satu cara 

untuk memeriksa keabsahan data. Teknik ini dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk 

diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Diskusi sejawat ini perlu dilakukan 

peneltian dengan cara membicarakan data atau informasi dan temuan-temuan 

dalam penelitian kepada teman-teman sejawat untuk membicarakan 

keabsahan data serta temuan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

fokus penelitian.   

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses 

pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. 

Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, 

penafsiran, dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakilirekan-
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rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan 

dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh 

peneliti. 

3.1.2 Keteralihan (Transferability) 

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara uraian rinci (thick description). Dengan teknik ini peneliti melaporkan 

hasil penelitian secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat 

penelitian diselenggarakan. 

3.1.3 Kebergantungan (Dependability) 

Dependabilitas adalah criteria untuk menilai apakah proses penelitian 

bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat 

dilakukan peneliti adalah menyatukan dependabilitas dengan konfirmabilitas.  

3.1.4 Kepastian (confirmability) 

Lincoln dan Guba (Moleong, 2010:173) menjelaskan bahwa 

konfirmabilitas berkaitan dengan masalah kebenaran naturalistik yang 

ditunjukan dengan dilaksanakannya proses alur pemeriksaan audit trail. Trail 

artinya jejak yang dapat dilacak atau ditelusuri, sedangkan audit artinya 

pemeriksaan terhadap ketelitian yang dihasilkan sehingga timbul keyakinan 

bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar apa adanya.   

3.5. Analisis Data 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif yaitu menggambarkan secara lengkap dan tepat data yang diperoleh 

dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data kualitatif 

(Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
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dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2011:248) 

Analisis data menurut Patton (1980), adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang 

signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari 

hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Bogdan dan Taylor (1975) 

mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara 

formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti 

yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan        

bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. (Moleong, 2011:280) 

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan model analisis 

yang dikemukakan oleh Glaser & Strauss yaitu Metode Perbandingan Tetap 

dan proses analisis datanya mencakup: reduksi data kategorisasi data, 

sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja. 

1) Reduksi Data  

a) Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasikan adanya satuan 

yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna 

bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. 

b) Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. 

Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap „satuan‟, agar 

supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber 

mana. 
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2) Kategorisasi  

Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah satiap 

satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. 

3) Sintesisasi  

Mensintesiskan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan 

kategori lainnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Pancasan Dream Land Park yang 

terletak di kabupaten Banyumas tepatnya di desa Pancasan kecamatan 

Ajibarang yang  merupakan wahana rekreasi dan outbound yang menarik. 

Berbeda dengan tempat wisata rekreasi lainnya, Pancasan Dream Land Park 

juga memiliki konsep kolam renang yang terasering (bertingkat) menambah 

keindahan yang tersaji di tempat wisata air tersebut, karena kolam renang 

sekarang bukan hanya dijadikan tempat olahraga, melainkan dipadu menjadi 

wahana wisata air. Berbagai fasilitas memanjakan pengunjungnya untuk 

berlama-lama menikmati semua wahana yang disediakan. Tidak hanya 

menyajikan wisata rekreasi air saja, namun di Pancasan Dream Land Park  juga 

terdapat taman reftil yang di dalamnya berisi berbagai jenis ular, dari mulai ular 

terkecil sampai ular yang terbesar, dan terdapat juga berbagai jenis unggas 

yang terletak di susunan terasering bagian paling atas yang menghiasi 

Pancasan Dream Land Park, dan disini pengujung disediakan beraneka fasilitas 

yang menarik, Kolam Seribu Air, Water Fall, Kolam Arus, Kolam Terapi Ikan, 

Water Boom, Water Park, Flying Fox, Taman Pasir, Taman Batu, Wisata Kuliner, 

Arum Jeram, Taman Burung, Speedboot, dan Ikan Raksasa. 

Dream Land adalah tempat yang strategis untuk melepas penat yang 

dikelilingi perbukitan dan danau buatan indah menawan hanya dengan bermodal 

tiket sebesar Rp 15.000,- pengunjung dapat menikmati wahana air ala Dream 
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Land dan juga wahana lain seperti taman reptil, kolam ikan, taman unggas serta 

kolam arus, taman anak dan memiliki gua buatan yang didalamnya mengalir air 

yang sangat jernih. Dengan menambahkan uang sebesar Rp 75.000,- 

pengunjung bisa menikmati olahraga ekstrim air seperti jet sky yang berada di 

samping kolam, yaitu pada danau buatan dan ada juga wahana outbond lain 

yang turut mendukung kelengkapan objek wisata air Dream Land seperti perahu 

naga dan flying fox, flying fox merupakan wahana favorit bagi para pengunjung, 

karena flying fox salah satu wahana yang ekstrim dan menantang. Bagi 

pengunjung berkeluarga mapun para muda-mudi sangat cocok untuk 

menghilangkan lelah dan mencari kesenangan dan termasuk hiburan murah 

dengan fasilitas yang sangat baik dan letaknya yang sangat strategis dari jalan 

raya Banyumas. Semua kelebihan dan kenyamanan yang di tawarkan oleh 

Pancasan Dream Land Park tidak lepas dari manajemen yang baik, dengan 

manajemen yang baik semua perencanaan dan konsep-konsep yang ada akan 

tercapai.  

Pancasan Dream Land Park berada di kawasan Banyumas, yaitu sebuah 

daerah kabupaten yang dari segi geografis sember alam terbatas dan jauh dari 

daerah pesisir sehingga tidak memungkinkan memiliki keleluasan dalam 

pengembangan pabrik-pabrik besar industri. Menyadari hal itu pemda 

memaksimalkan potensi yang sumber alam yang ada. Selama ini Banyumas 

dalam industri jasa terfokus pada Baturaden sehingga bermilyar-milyar dana 

APBD mengucur deras ke wahana wisata unggulan Banyumas. Sebagai 

penghasil terbesar devisa di bidang jasa sudah sewajarnya dana APBD terus 

menerus mengucur ke tempat rekreasi yang telah menasional itu. Namun 

sangatlah disayangkan kalau Pemda hanya berkutat pada satu lokasi pendulang 
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devisa sedang potensi-potensi yang ada di sekitar Banyumas memang ada dan 

layak untuk di explore dan dikembangkan seperti potensi alam yang ada di 

Pancasan kecamatan Ajibarang. 

Pancasan sejak dulu merupakan salah satu desa yang memiliki potensi 

alam dengan sumber airnya di Pancasan ada pabrik air mineral terbesar di 

Banyumas, sebagai sumber air bersih PDAM kecamatan Wangon dan 

sekitarnya, belum puluhan perusahaan air swasta untuk desa di kecamatan 

Ajibarang bagian selatan. Pancasan juga memiliki kolam renang tirta alami yang 

telah melegenda sejak jaman kolonial Belanda dulu. 

Pembangunan Pancasan Dream Land Park dimulai pada tanggal 24 

Februari tahun 2011 dan operasionalnya tanggal 29 Agustus 2011 dilatar 

belakangi oleh investor dan pemilik yaitu bapak Wastam, melihat sangat paham 

kurangnya wahana rekreasi yang ada di Banyumas, serta melihat potensi 

sumber daya alam yang ada di Pancasan ketika melihat banyak asset yang 

masih dapat dikembangkan yang telah lama mati dan terbengkalai, puluhan 

sumber jernih yang belum dimaksimalkan kemanfaatannya. Terinspirasi dari 

keadaan yang ada maka bapak Wastam membangun Pancasan Dream Land 

Park  yang diharapkan akan menjadi wahana wisata pilihan warga Banyumas 

dan sekitarnya yang telah mendapat lampu hijau dari Bupati, diharapkan juga 

akan menambah income perkapita khususnya warga sekitar pembangunan 

pusat jasa rekreasi di Banyumas Barat tersebut, dengan manajemen dan 

pengelolaan yang baik maka Pancasan Dream Land Park menjadi wahana 

rekreasi yang menarik bagi warga Banyumas sendiri maupun dari luar 

Banyumas hal ini bisa dilihat dari tahun ke tahun Pancasan Dream Land Park 
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memiliki pengunjung yang bertambah serta pengembangannya menjadi lebih 

pesat. 

4.1.2 Manajemen Wahana Outbound di Pancasan Dream Land Park 

5) Manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasaan, terhadap 

bagian-bagian yang telah ditetapkan dan bagian-bagian tersebut memiliki 

hubungan serta saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya 

yang dilaksanakan oleh orang-orang organisasi atau bagian-bagianya 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pengelolaan wahana 

outbound Pancasan Dream Land Park menerapkan fungsi manajemen 

sebagai berikut: 1) Perencanaan (Planning), 2) Pengorganisasian 

(Organizing), 3) Pengarahan (actuating), 4) Pengawasan (Controlling). 

4.1.2.1 Perencanaan (Planning) 

Didalam manajemen ada tahap perencanaan yang cukup menetukan 

dalam pencapaian keberhasilan. Perencanaan yang baik akan memudahkan 

proses berlangsungnya tahapan-tahapan selanjutnya. Pancasan Dream Land 

Park tentunya mempunyai perencanaan yang matang untuk menjaga eksistensi 

dalam wahana outbound, air dan rekreasi di Pancasan Dream Land Park. 

. Kekuatan atau kelebihan yang dimiliki Pancasan Dream Land Park ialah 

pesona alam yang indah dan air yang melimpah dan kolam renang yang 

bertingkat serta terdiri dari berbagai wahana, baik wahana outbound seperti 

flying fox, jet sky, perahu naga, serta water park yang memang kondisi dari 

wahana tersebut baik, karena perawatan dan pemeliharaannya yang rutin, serta 

wahana outbound tersebut masih baru, wahana air wahana edukasi, udara yang 

sejuk bebas dari polusi udara. Akses transportasi yang mudah menjadikan 
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Pancasan Dream Land Park banyak dikunjungi masyarakat, karena memang 

dekat dengan jalan raya utama kabupaten Banyumas. Pancasan Dream Land 

Park serta memiliki keunggulan air yang melimpah serta jernih, setiap sore air 

selalu di ganti agar air tetap bersih. Pancasan Dream Land Park sangat cocok 

untuk kegiatan olahraga maupun rekreasi, Pancasan Dream Land Park sendiri 

telah memiliki fasilitas yang sangat lengkap, diantaranya kolam seribu air, water 

fall, kolam arus, kolam terapi ikan, water boom, water park, flying fox, taman 

pasir, taman batu, wisata kuliner, arum jeram, taman burung, speedboot, jet sky, 

perahu naga, bioskop tiga dimensi dan ikan raksasa. Serta tiap hari minggu atau 

akhir pekan ada lomba-lomba anak dan penampilan-penampilan tari khas 

Banyumasan serta hiburan live music serta tiap bulan sekali diadakan lomba 

memancing, fashion show anak serta pernah dilaksanakan lomba perahu naga 

pada hari jadi kabupaten Banyumas. 

Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh Pancasan Dream Land Park 

diantaranya mengenai wahana outbound cendrung belum ada kelemahan 

dikarenakan wahana outbound yang ad adalah belum masih baru dan sangat 

layak, untuk keamanannyapun masih baik, namun untuk segi letak atau 

kelengkapan tambahan seperti belum adanya pusat jajanan atau oleh-oleh yang 

tentunya harapan pengunjung dari luar. Menyikapi hal seperti itu pihak pengelola 

sudah mulai menyusun dan merencanakan untuk pusat oleh-oleh atau jajanan 

khas dari Pancasan Ajibarang selaku daerah yang di tempati oleh Pancasan 

Dream Land Park Saat ini. Pancasan Dream Land Park ingin menjadi sarana 

rekreasi dan olahraga yang bisa dinimati oleh semua kalangan baik dari 

lingkungan Banyumas sendiri maupun dari pengunjung luar Banyumas, hal ini 

terbukti dengan banyaknya pengunjung yang datang dari seluruh masyarakat 
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Jawa tengah maupun dari luar Jawa tengah seperti dari Jawa barat dan 

sekitarnya sehingga sudah banyak pengunjung yang tahu akan adanya 

Pancasan Dream Land Park. 

Dari konsep tersebut maka pembangunan wahana outbound di Pancasan 

Dream Land Park melakukan sebuah perencanaan dengan melakukan observasi 

terlebih dahulu. Obsevasi dilakukan dengan melihat proses perawatan dan 

pengelolaan wahana outbound yang ada, setiap wahana dikelola dan di rawat 

oleh petugas, dan setiap wahana memiliki penanggung jawab yang ahli di 

bidangnya, dalam perawatannya sangat efesien karena petugas hanya 

mengelola bidang wahana yang ada, dan selain itu peluang dari segi sumber 

daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Dari segi sumber daya 

manusianya sangat baik peluangnya, karena masyarakat desa Pancasan 

mendukung adanya Pancasan Dream Land Park banyak tenaga kerja yang 

hampir 70% bekerja di Pancasan Dream Land Park secara tidak langsung 

Pancasan Dream Land Park membuka lapangan kerja bagi warga daerah 

sekitar, dan memberikan kesempatan kepada warga sekitar dan warga tersebut 

bisa menjadi pegawai yang professional serta kios-kios yang ada di luar yaitu 

milik warga sehingga dapat menghasilkan pendapatan warga, setiap bulan pajak 

dari Pancasan Dream Land Park masuk ke pemda kabupaten Banyumas. 

Kemudian peluang dari segi sumber daya alamnya adalah letak geografis 

Pancasan Dream Land Park yang sangat strategis baik dari Banyumas sendiri 

maupun dari luar kabupaten Banyumas seperti Brebes, Cilacap, Purbalingga dan 

Banjarnegara. Pancasan Dream Land Park memiliki beberapa fasilitas-fasilitas 

penunjang yang di butuhkan untuk mewujudkan tujuan utama manajemen dalam 
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mengembangkan olahraga wisata air dan mengembangkan wisata Kabupaten 

Banyumas pada umumnya. 

4.1.2.2 Pengorganisasian (Organizing ) 

Dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi 

maka seorang pimpinan perusahaan harus dapat mengatur organisasi dengan 

baik. pengorganisasian dimaksudkan sebagai fungsi yang menyusun kerangka 

pembagian kerja dan masisng-masing bagian maupun karyawan. Dengan 

kerjasama yang harmonis ini akan membuat tugas dan pekerjaan berjalan lancar 

dan teratur serta mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dalam pengorganisasiannya dalam bidang wahana outbound manajemen 

Pancasan Dream Land Park menggunakan system pengorganisasian wahana 

yang baik dikarenakan tiap wahana outbound di percayakan oleh ahli dalam 

bidangnya serta manajemen Pancasan Dream Land Park secara keseluruhan 

sangat sederhana yaitu mengutamakan sistem kekeluargaan, namun walaupun 

demikian pengorganisasian tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh 

jajaran kepengurusan yang ada di Pancasan Dream Land Park di bawah 

naungan Bapak Agus Suprihadi selaku General manager Berikut adalah personil 

manajemen Pancasan Dream Land Park beserta tugas dan tanggung jawabnya : 

4.1.2.2.1  Owner 

Owner disini orang yang menjadi donatur atau penyandang dana tetap 

owner sendiri  yaitu bapak Wastam. 

4.1.2.2.2 General Manager 

Sebagai seorang yang memegang kekuasaan tertinggi dan juga penentu 

kebijakan yang di pegang oleh bapak Agus Suprihadi, di bawah naungan  

General manager yaitu ada bagian  keuangan, Rescue, bagian kebersihan dan 
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cafe, berikut ini bidang-bidang yang ada dalam operasional beserta tugas dan 

tanggung jawabnya. 

4.1.2.2.3 Bidang Keuangan 

Yang menjadi kordinator bidang keuangan di Pancasan Dream Land 

Park adalah ibu Desi, di dalam bidang keuangan semua kebutuhan 

perlengkapan yang berkaitan dengan akomodasi atau keuangan yang 

dibutuhkan untuk operasional kerja. Pengadaan alat-alat atau perlengkapan 

lainya, mengelola pemasukan kas dari semua oprasional, sementara di bidang 

keuangan bagian wahana juga di kelola oleh ibu Desi, mulai dari perawatan 

kolam, perawatan perahu, perawatan flying fox, jet sky,perahu naga dan 

wahana-wahana yang lainnya. 

4.1.2.2.4 Bidang SAR/rescue 

Kordinator bidang SAR/rescue dipercayakan kepada Bapak Jarot. 

Rescue adalah sebuah kelompok penyelamat yang diterjunkan saat 

pengarungan, orang yang selalu mengawal perahu-perahu pengunjung supaya 

siap siaga menolong apa bila ada perahu pengunjung yang mengalami kesulitan 

atau kecelakaan. Sebelum pengarungan biasanya team rescue melakukan 

survei sungai terlebih dahulu untuk mengetahui besarnya debit sungai dan 

memahami jeram-jeram yang akan dilewati serta rescue yang ada di kolam, 

setiap kolam air atau water park yang ada di Pancasan Dream Land Park  

memiliki pengamanan yang baik dan terjaga karena di setiap kolam atau water 

park  memiliki 3 orang rescue yang mengamankan tiap kolamnya. 

4.1.2.2.5 Bidang kebersihan 

Kordinator bidang kebersihan dipercayakan kepada Bapak Azhar, bidang 

kebersihan juga dibagi beberapa tugasnya dari berbagai wahana ada petugas 
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kebersihan yang bertugas, terutama fokus pada kebersihan kolam, halaman, 

taman, serta kebersihan yang ada di sekeliling Pancasan Dream Land Park. Di 

Pancasan Dream Land Park sangat mengutamakan kebersihan yang sangat 

terjaga hal ini dibuktikan dengan adanya petugas-petugas kebersihan di tiap 

wahana atau tempat yang selalu siap dan mengelola sekitar Pancasan Dream 

Land Park hal ini menjadi nilai tambah Pancasan Dream Land bagi pengunjung. 

4.1.2.2.6 Bidang Cafe 

Di Pancasan Dream Land Park terdapat cafe atau food court area yang 

memang cafe tersebut di kelola dalam satu manajemen yaitu manajemen 

Pancasan Dream Land Park, bidang cafe di kordinatori oleh bapak Sunggoro, 

pengelolaannya sangat rapi karena setiap kios itu menjual barang atau 

dagangan yang berbeda yang variatif sehingga bisa di kontrol dengan baik, serta 

pengunjung bisa memilih sesuai kebutuhan yang di hendaki dan memberikan 

kemudahan bagi pengunjung, untuk harganya pun standar normal hal ini dapat 

memberikan kepuasan pengunjung dalam melaksanakan transaksi dan 

berbelanja. 

Struktur Organisasi Pancasan Dream Land Park 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pancasan Dream Land Park 
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4.1.2.3 Pengarahan (Actuating) 

Proses pengarahan dalam manajemen yang ada di Pancasan Dream 

Land Park dilakukan sesuai dengan prosedur pengarahan yang ada dalam 

manajemen. Semua prosedur pengarahan dilakukan oleh seorang general 

manager dalam Pancasan Dream Land Park. General manager atau pimpinan 

dari manajemen Pancasan Dream Land Park menggunakan prosedur 

pengarahan terhadap staf dan koordinator dalam segala bidang sebagai berikut: 

1) General manager sebagai pengambil keputusan 

2) Memberikan arahan terhadap staf 

3) Memberi motivasi dan dorongan untuk bekerja dengan baik 

4) Meningkatkan rasa tali kekeluargaan antara general manager dan staf nya. 

5) Adanya koordinasi antara general manager dengan koordinator bidang 

 Dalam  proses pengarahan dapat berupa motivasi yang dilakukan setiap 

hari, mengontrol staf, seorang general manager setiap saat mendatangi staf 

ahlinya untuk menanyakan apakah ada masalah kerja, kemudian disaat itu 

seorang manager atau pimpinan memberikan pengarahan secara langsung 

kepada staf ahlinya. Semua proses pengarahan dilakukan dengan baik karena 

mengingat pentingnya proses pengarahan dalam sebuah organisasi untuk 

menjaga eksistensi dan keberlangsungan Pancasan Dream Land Park 

kabupaten Banyumas. 

4.1.2.4 Pengawasan (Controlling) 

Kaitannya dengan  pengawasan atau controlling seorang general manger 

Bapak Agus Suprihadi harus mengetahui keadaan yang ada dilapangan, proses 

pengawasan dalam manajemen Pancasan Dream Land Park dilakukan langsung 
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oleh seorang general manager. Hal ini dikarenakan salah satu tugas dari 

seorang general manager adalah mengontrol semua kegiatan di dalam. Dalam 

manajemen Pancasan Dream Land Park proses pengawasan dilakukan dengan 

cara setiap hari seorang manager mendatangi staf ahlinya untuk berkomunikasi 

mengenai tugas dan tanggungjawab dari masing-masing staf ahli dalam 

mencapai tujuan Pancasan Dream Land Park. Kemudian setiap tahunya seorang 

manager mendapatkan laporan pembukuan kas dari koordinator keuangan dan 

cafe. Kaitanya dengan peran sebagai pengawas, general manager berhak untuk 

memberikan masukan dan evaluasi tentang hasil yang sudah dicapai oleh pihak 

manajemen agar terciptanya manajemen yang berhasil dan baik bagi Pancasan 

Dream Land Park, selain itu Bapak Agus Suprihadi selalu memberikan nasihat 

dan motivasi secara dekat terhadap karyawan-karyawannya baik di bidang 

wahana, dan bidang lainnya.  

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa manajemen Pancasan Dream Land Park telah 

melaksanakan proses manajemen berdasarkan fungsi manajemen yang 

dilakukan secara sistematis dan runtut. Hal ini dapat dilihat dari proses-proses 

manajemen yang telah berlangsung di Pancasan Dream Land Park sebagi 

berikut : 

4.2.1 Perencanaan (Planning) 

Fungsi manajemen yang pertama sebagai penentu arah pembangunan 

manajemen Pancasan Dream Land Park adalah perencanaan. Perencanaan 

adalah sebuah dasar dari pelaksanaan yang akan dikerjakan dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Pancasan Dream Land Park sudah mempunyai 

perencanaan program kerja yang baik dan jelas yang disusun oleh pihak 
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manajemen untuk mengembangkan wahana outbound sesuai dengan tujuannya 

yaitu menjadikan Pancasan Dream Land Park sebagai wisata air baik untuk 

rekreasi maupun olahraga. Sebelum melakukan proses perencanaan, pihak 

manajemen melakukan observasi terlebih dahulu, dengan cara menganalisi 

kekuatan dan kelemahan yang ada di Pancasan Dream Land Park. Kekuatan 

atau kelebihan yang dimiliki Pancasan Dream Land Park ialah pesona alam 

yang indah dan air yang melimpah dan kolam renang yang bertingkat serta 

terdiri dari berbagai wahana, baik wahana outbound seperti flying fox, jet sky, 

perahu naga, serta water park yang memang kondisi dari wahana tersebut baik, 

karena perawatan dan pemeliharaannya yang rutin, serta wahana outbound 

tersebut masih baru, wahana air wahana edukasi, udara yang sejuk bebas dari 

polusi udara. Akses transportasi yang mudah menjadikan Pancasan Dream 

Land Park banyak dikunjungi masyarakat, karena memang dekat dengan jalan 

raya utama kabupaten Banyumas. Pancasan Dream Land Park serta memiliki 

keunggulan air yang melimpah serta jernih, setiap sore air selalu di ganti agar air 

tetap bersih. Pancasan Dream Land Park sangat cocok untuk kegiatan olahraga 

maupun rekreasi, Pancasan Dream Land Park sendiri telah memiliki fasilitas 

yang sangat lengkap, diantaranya kolam seribu air, water fall, kolam arus, kolam 

terapi ikan, water boom, water park, flying fox, taman pasir, taman batu, wisata 

kuliner, arum jeram, taman burung, speedboot, jet sky, perahu naga, bioskop 

tiga dimensi dan ikan raksasa. Serta tiap hari minggu atau akhir pekan ada 

lomba-lomba anak dan penampilan-penampilan tari khas Banyumasan serta 

hiburan live music serta tiap bulan sekali diadakan lomba memancing, fashion 

show anak serta pernah dilaksanakan lomba perahu naga pada hari jadi 

kabupaten Banyumas. 
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Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh Pancasan Dream Land Park 

diantaranya mengenai wahana outbound cendrung belum ada kelemahan 

dikarenakan wahana outbound yang masih baru dan sangat layak, untuk 

keamanannya pun masih baik, namun untuk segi letak atau kelengkapan 

tambahan seperti belum adanya pusat jajanan atau oleh-oleh yang tentunya 

harapan pengunjung dari luar. Menyikapi hal seperti itu pihak pengelola terus 

meningkatkan mutu dan pelayanan kepada pengunjung dalam memberikan 

layanan di bidang wahana outbound dan mengenai pusat jajanan atau oleh-oleh 

pihak manajemen Pancasan Dream Land Park sudah mulai menyusun dan 

merencanakan untuk pusat oleh-oleh atau jajanan khas dari Pancasan Ajibarang 

selaku daerah yang di tempati oleh Pancasan Dream Land Park Saat ini. 

Pancasan Dream Land Park ingin menjadi sarana rekreasi dan olahraga yang 

bisa dinimati oleh semua kalangan baik dari lingkungan Banyumas sendiri 

maupun dari pengunjung luar Banyumas, hal ini terbukti dengan banyaknya 

pengunjung yang datang dari seluruh masyarakat Jawa tengah maupun dari luar 

Jawa tengah seperti dari Jawa barat dan sekitarnya sehingga sudah banyak 

pengunjung yang tahu akan adanya Pancasan Dream Land Park. 

Pihak manajemen mulai merencanakan dan meningkatkan mutu dan 

pelayanan kepada pengunjung dalam memberikan layanan di bidang wahana 

outbound serta strategi-strategi untuk membangun Pancasan Dream Land Park 

agar lebih maju. Untuk menutupi kelemahan yang dimiliki Pancasan Dream Land 

Park, pihak manajemen kedepannya akan membangun pusat oleh-oleh 

Pancasan Dream Land Park agar pengunjung dapat nyaman serta memberikan 

nilai tambah bagi Pancasan Dream Land Park , Seiring berjalannya waktu 

Pancasan Dream Land Park sudah mulai mengembangkan wahana rekreasi 
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yang memadukan konsep laut, dengan melakukan pembangunan kolam ombak. 

Pihak manajemen mulai merencanakan untuk menambah fasilitas pendukung 

dan perencanaan berbagai strategi pemasaran untuk pemasaran pihak 

manajemen telah bekerjasama dengan pihak biro wisata baik yang ada di Jawa 

tengah maupun luar Jawa tengah. 

Perencanaan yang dilakukan oleh manajemen Pancasan Dream Land 

Park juga diarahkan untuk mengembangkan wahana outbound dan rekreasi 

khususnya di Pancasan Dream Land Park sebagai wahana wisata outbound dan 

wisata air yang berbeda dengan tempat-tempat wisata yang ada, dalam hal ini 

Pancasan Dream Land Park memberikan pelayanan yang baik. Hal tersebut 

merupakan tujuan dari Pancasan Dream Land Park yaitu menjadi wahana 

outbound, rekreasi serta edukasi yang  berkualitas. 

4.2.2 Pengorganisasian (Organizing) 

Erat kaitannya dengan manajemen dan Fungsi manajemen yang kedua 

yaitu pengorganisasian. Dalam manajemen Pancasan Dream Land Park 

keorganisasiannya sudah melaksanakan dasar-dasar sebuah organisasi yang 

baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kesatuan komando dari seorang 

general manager kepada staf ahlinya untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya masing-masing demi mencapai tujuan utama manajemen 

Pancasan Dream Land Park. Setiap kordinator selalu melaporkan tugas dan 

kewajiban setiap bulanya kepada general manager. Hal tersebut membuktikan 

bahwa garis kordinasi sudah jelas dan berjalan dengan baik serta adanya sistem 

kontrol yang baik antara koordinator besrta general manager . Dalam 

pembagaian tugas dan kewajiban di sesuaikan dengan keahlian setiap orangnya. 

Dan dasar organisasi yang terakhir yaitu departemenisasi. Dalam manajemen 
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Pancasan Dream Land Park sudah dibagi menjadi empat departemenisasi 

dengan tugas dan kewajiban yang berbeda. Yang pertama ada bagian 

keuangan, yang kedua bagian rescue, yang ketiga bagian kebersihan, dan yang 

ke empat bagian administrasi cafe. Semua departemen memiliki tugas dan 

wewenang yang berbeda dari sebuah manajemen hal ini akan berdampak baik 

bagi sebuah manajemen, dan akan tertata rapi sehinggag tugas dari masing-

masing bidang atau departemen fokus dan mudah. 

4.2.3 Pengarahan (Actuating) 

Fungsi manajemen yang ketiga yaitu pengarahan. Proses pengarahan 

dalam manajemen Pancasan Dream Land Park banyak sudah dilaksanakan 

dengan baik dan pengarahan dalam manajemen Pancasan Dream Land Park 

dilakukan sesuai dengan prosedur pengarahan yang ada. Semua prosedur 

pengarahan dilakukan oleh seorang general manager dalam Pancasan Dream 

Land Park. Proses  pengarahan berupa motivasi yang dilakukan setiap hari, 

mengontrol staf , seorang general manager setiap saat mendatangi staf ahlinya 

untuk menanyakan kendala dan solusi yang baik bagi kinerja staf nya. 

4.2.4 Pengawasan (Controlling) 

Fungsi manajemen yang terakhir yaitu pengawasan. Sistem pengawasan 

yang dilakukan oleh manajemen Pancasan Dream Land Park dilakukan langsung 

oleh general manager sehingga semua hal yang berkaitan dengan manajemen 

dapat terkontrol dengan baik dan tertata rapi untuk proses yang lebih baik.  

Proses pengawasan dalam manajemen Pancasan Dream Land Park 

dilakukan langsung oleh seorang general manager. Hal ini dikarenakan salah 

satu tugas dari seorang general manager adalah mengontrol semua kegiatan di 

dalam. Dalam manajemen Pancasan Dream Land Park proses pengawasan 
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dilakukan dengan cara setiap hari seorang manager mendatangi staf ahlinya 

untuk berkomunikasi mengenai tugas dan tanggungjawab dari masing-masing 

staf ahli dalam mencapai tujuan Pancasan Dream Land Park. Untuk pengawasan 

dalam wahana outbound setiap wahana memiliki petugas yang selalu 

memberikan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap wahana yang ada 

dan selain itu  setiap tahunya seorang general manager mendapatkan laporan 

pembukuan kas dari koordinator keuangan dan cafe. Kaitanya dengan peran 

sebagai pengawas, general manager berhak untuk memberikan masukan dan 

evaluasi tentang hasil yang sudah dicapai oleh pihak manajemen agar 

terciptanya manajemen yang berhasil dan baik bagi Pancasan Dream Land Park.  

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa manajemen dari segi wahana 

outbound dan umum yang ada di Pancasan Dream Land Park sudah 

sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dari mulai proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hal tersebut dibuktikan 

dengan berjalannya proses manajemen dengan baik  dari semua bidang yang 

ada, bidang pengelolaan wahana outbound dan pelayanan mutu kualitas serta 

hasil yang dicapai secara maksimal. Baik dari kepuasan dan minat pengunjung 

terhadap wahana outbound yang ada hal ini berdampak terhadap pemasukan 

kas yang setiap taunnya meningkat dan bertambahnya fasilitas-fasilitas wahana 

outbound, rekreasi dan edukasi yang ada di Pancasan Dream Land Park. 

Dengan pengelolaan dan metode pemasaran yang baik membuat bertambahnya 

pengunjung yang datang baik dari daerah Banyumas sendiri, maupun dari Jawa 

tengah serta dari luar Jawa tengah yang telah berkunjung di Pancasan Dream 

Land Park. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Dari pembahasan di atas dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Proses perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen Pancasan 

Dream Land Park sudah berjalan sesuai dengan fungsi manajemen.  

2) Pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak manajemen Pancasan 

Dream Land Park sudah berjalan dengan melaksanakan dasar-dasar 

sebuah organisasi yang baik.  

3) Proses pengarahan yang dilakukan manajemen Pancasan Dream Land 

Park dilakukan oleh seorang General manager. Setiap pengarahan 

dilakukan dalam rapat kordinasi baik koordinasi dengan koordinator 

bidang maupun dengan staf.  

4) Pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen Pancasan Dream 

Land Park sudah berjalan sesuai dengan fungsinya.  

  Berdasarkan pembahasan diatas mulai dari proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan bahwa manajemen 

wahana outbound di Pancasan Dream Land Park kabupaten Banyumas 

tahun 2013  baik dan manajemen telah melaksanakan fungsi dan 

proses sebagaimana mestinya, hal ini bisa dilihat dari proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang 

memiliki tahapan dan keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan 

dari Pancasan Dream Land Park kabupaten Banyumas. 
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5.2  Saran  

Berdasarkan  pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memberikan 

saran-saran untuk pihak manajemen Pancasan Dream Land Park sebagai 

berikut: 

5.2.1 General Manager Pancasan Dream Land Park  

1) Perencanaan, menyusun program-program yang lebih menarik  dalam 

rencana pengembangan wahana outbound, rekreasi, wahana air dan 

edukasi. 

2) Pengorganisasian, hendaknya dalam struktur organisasi memiliki 

koordinator bidang wahana, agar lebih fokus dalam pengelolaan wahana 

serta meningkatkan berbagai wahana outbound yang ada. 

3) Pengarahan, dalam pengarahan seorang General manager harus lebih 

intensif lagi dan meningkatkan pengarahan secara langsung kepada 

stafnya baik secara struktural maupun personal. 

4) Pengawasan, Hendaknya tetap menjaga mutu dan pelayanannya 

terhadap pengunjung sehingga pengunjung akan datang kembali dan 

senang berkunjung di Pancasan Dream Land Park. 

5.2.2 Koordinator bidang keuangan dan kelengkapan 

Menyusun berbagai program perencanaan dan pengelolaan wahana  

outbound, rekreasi, wahana air dan edukasi agar dalam pengelolaan dan 

perawatan wahana terprogram. 

5.2.3 Koordinator bidang rescue 

 Meningkatkan dan tetap menjaga keselamatan pengunjung baik wahana 

outbound di darat maupun wahana air. 
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5.2.4 Koordinator bidang kebersihan 

 Tetap menjaga dan mengutamakan kebersihan area Pancasan Dream 

Land Park, yang dimana keunggulan Pancasan Dream Land Park salah satunya 

dari bidang kebersihan. 

5.2.5 Koordinator bidang Cafe 

Hendaknya Pancasan Dream Land Park memiliki pusat jajanan atau 

pusat oleh-oleh khas dari Banyumas atau khas dari Pancasan Dream Land Park. 
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Lampiran 1 

Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 2 

Surat Izin Penelitian 

 

 



63 
 

 

Lampiran 3  

Surat Telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 4  

Struktur Organisasi Pancasan Dream Land Park 
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Lampiran 5 

Kisi-Kisi Observasi 

 

Pedoman 

observasi 

Kegiatan 

Persiapan  a. Memiliki litelatur untuk gambaran melakukan observasi. 

b. Menentukan terlebih dahulu fokus penelitian yang ada di 

Pancasan Dream Land Park yang akan diobservasi. 

c. Membuat surat pengantar untuk melaksanakan observasi 

observasi/studi lapangan dengan mengisi form yang biasa 

telah disediakan oleh bag. Akedemik, dan meminta tanda 

tangan dari Pembantu Dekan bagian akademik melalui 

petugas yang ada di Jurusan. 

d. Memberikan surat observasi tersebut pada pengelola 

Pancasan Dream Land Park yang diobservasi 

Pelaksanaan  a. Memperkenalkan diri dengan pengelola dan 

mengutarakan maksud dan tujuan kunjungan dengan 

simpatik, yang tentunya akan melaksanakan observasi di 

Pancasan Dream land park. 

b. Berdiskusi  dengan pengelola tentang  bagaimana 

manajemen Pancasan Dream Land Park secara umum 

dan  mengevaluasi lain-lain yang terkait dengan 

manajemen di Pancasan Dream land park. 
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Lampiran 5 

 

 c. Meminta  beberapa dokumen atau file mengenai Pancasan 

Dream Land Park secara umum yang ada di bagian 

pengelola. Kembalikan dokumen yang telah anda 

kopi/pinjam. 

d. Melakukan observasi lapangan dengan membuat catatan-

catatan kecil dan mendokumentasikan onjek-objek apa 

saja yang berkaitan dengan observasi 

Penyusunan a. Mengumpulkan  berbagai dokumen dan hasil observasi 

yang telah dilakukan. 

b. Memilah dan membuat seluruh ringkasan dari hasil 

observasi 

c. Menyusun dan membuat kerangka. 

d. Memulai penyusunan pembuatan proposal mengenai 

Manajemen Wahan Outbound di Pancasan Drem Land 

Park Kabupaten Banyumas. 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

Lampiran 6 

Kisi-Kisi Wawancara 

Proses/ 

Tahapan 

Pertanyaan 

Planing 7. Kapan dibangunya wahana outbound di Pancasan Dream 

Land Park ini? 

8. Apa yang melatarbelakangi outbound di Pancasan Dream 

Land Park ini? 

9. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam membangun outbound 

di Pancasan Dream Land Park ini? 

10. Bagaimanakah system perencanaan yang digunakan 

dalam outbound di Pancasan Dream Land Park ini? 

11. Bagaimana minat masyarakat dengan dengan wahana 

yang ada? 

12. Apakah ada inovasi tiap tahunya atau berapa periode 

terhadap fasilitas wahana? 

 

 

organizing 

12. Apakah kontribusi adanya wahana outbound di Pancasan 

Dream Land Park dalam penerimanan pendapatan warga 

desa sekitar dan pendapatan daerah? 

13. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain dalam 

pengembangan Pancasan Dream Land Park? 

14. Untuk wahana outbound, dalam hal ini jet sky, perahu 

naga, flying fox, water park bagaimana proses 

perawatanya? 
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15. Apa fasilitas pendukung yang ada di tempat ini? 

16. Program apa sajakah yang dilakukan dalam proses 

perawatan fasilitas-fasilitas di tempat ini? 

17. Bagaimana minat pengunjung dengan fasilitas yang ada 

disini, trutama pada wahana seperti jet sky, perahu naga, 

flying fox, water park? 

18. Apakah ada struktur organisasinya dalam pengelolaan 

fasilitas di tempat ini? 

19. Bagimana garis kordinasi bagian pengelolaan fasilitas 

dengan pengelola secara keseluruhan? 

 

Controlling  10. Sudah berapa kali anda datang ke Pancasan Dream Land 

Park? 

11. Darimana anda mendapat informasi tentang adanya 

Pancasan Dream Land Park ? 

12. Apa yang membuat anda tertarik melakukan kunjungan di 

Pancasan Dream Land Park ? 

13. Manfaat apa yang anda peroleh setelah berkunjung di 

Pancasan Dream Land Park? 

14. Wahana apa yang anda sukai seperti jet sky, perahu naga, 

flying fox, water park di Pancasan Dream Land Park ? 

15. Bagaimana perasaan anda setelah mencoba wahana 

tersebut? 

16. Menurut anda bagimana pelayanan yang di berikan oleh 

pihak pengelola Pancasan Dream Land Park? 

17. Menurut anda bagaimana dengan pelayanan yang 

diberikan oleh operator wahana tersebut? 

18. Menurut anda bagaimana fasilitas yang di berikan oleh 

pihak Pancasan Dream Land Park? 

19.  Masukan apa yang perlu diberikan kepada manajemen? 
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Lampiran 7 

HASIL WAWANCARA 

1. Wawancara dengan General Manager 

Pembangunan Pancasan Dream Land Park dimulai pada tanggal 

24 Februari tahun 2011 dan mulai operasi pada tanggal pada tanggal 29 

Agustus 2011 yang melatarbelakangi berdirinya Pancasan Dream Land 

Park Banyumas yaitu masih kurangnya tempat rekreasi ketika pihak 

pemilik melihat ada kemungkinan untuk mengembangkan rekreasi di 

Pancasan ini maka dibuatlah Pembangunan Pancasan Dream Land 

Park, serta untuk mengisi kekurangan tempat rekreasi di kabupaten 

Banyumas. Tujuan dengan berdirinya Pancasan Dream Land Park 

karena perusahaan swasta yaitu pro fit dan tujuan lainnya 

mengembangkan kabupaten Banyumas secara keseluruhan khususnya 

dibidang pariwisata serta mengisi tempat rekreasi di kabupaten 

Banyumas sehingga tercipta Pancasan Dream Land Park, tidak ada 

hambatan dalam pembangunannya dikarenakan masyarakat Pancasan 

sangat mendukung terhadap keberadaan Pancasan Dream Land Park, 

sistem perencaanaan yaitu mengutamakan konsep dasar keunggulan 

alam yaitu air, air yang melimpah serta jernih yang ada di Pancasan 

Dream Land Park. Struktur organisasinya yaitu di Pancasan Dream Land 

Park ada owner, general manajer, koordinator bidang keuangan, bidang  

SAR, bidang kebersihan, bidang cafe, namun tidak ada bidang wahana. 

Semua di Pancasan Dream Land Park adalah program unggulan 

dikarenakan Pancasan Dream Land Park sendiri masih baru, dan tiap 

bulan sekali diadakan lomba anak-anak, sistem pembagian 
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Lampiran 7 

tugas di serahkan kepada setiap koordinator bidang yang dibawahnya 

terdapat staf-staf yang ada sehingga memudahkan dalam koordinasi. 

Peran General manager yaitu menerapkan sistem manajemen 

kekeluargaan, dalam hal ini hanya mengawasi dan memberikan motivasi, 

cara general manager dalam mengontrol kinerja sifat-sifatnya selalu 

mengontrol keliling lapangan dan memberikan masukan jika terjadi 

kekuarangan, untuk kendala sendiri belum ada karena mengkoordinir 

dengan garis koordinasi dengan bidang koordinator sehingga jarang ada 

kendala. Tidak ada kerjasama antara pihak manajemen Pancasan 

Dream Land Park dengan Pemda hanya saja Pemda sebagai fasilitator 

seperti izin dan mengawasi, kontribusi terhadap penerimaan warga desa 

dan daerah tentunya ada yaitu tenaga lapangan seluruhnya hampir 70-

80% dari Pancasan jelas meningkatkan pendapatan, sedangkan untuk 

pemasukan daerah pemerintah kabupaten Banyumas pemasukan pajak 

daerah tiap bulan. Dalam pengembangan adanya kerjasama dibidang 

teknis seperti kerjasama dengan tim ancol guna membuat kolam ombak 

dari pihak tim ancol yang mendesain, untuk minat masyarakat sendiri 

sangat bagus dimana Dream Land yang baru berdiri baru sudah 

menyerap lebih dari cukup, hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

pengunjung yang ada, serta sudah dikenal di daerah-daerah sekitar 

seperti Brebes, Slawi, Tegal, Pekalongan dan seluruh daerah yang ada 

di Jawa Tengah. 

 

 



71 
 

 

Lampiran 7 

2. Wawancara dengan Bagian keuangan dan kelengkapan wahana 

Fasilitas yang diberikan Pancasan Dream Land Park ada 

beberapa wahana flying fox, rumah perahu, perahu naga, jet sky, arung 

jeram menggunkan sungai. Proses perawatan kolam setiap hari di kuras 

yang memang menggunakan air alami dan jernih dan flying fox 

perawatan setiap minggu sekali mulai dari perawatan keamanan dan 

kelancaran flying fox, jet sky perawatan setiap minggunya dan perahu 

juga yang memang tiap hari di rawat dan pengelolaannya yang rutin 

serta penggantian oli. Fasilitas pendukung yaitu berbagai wahana serta 

ada diskon untuk pengunjung dan beberapa wahana tersebut, untuk 

programnya tidak ada namun perawatan memang sudah rutinitas, untuk 

kendala belum ada, untuk inovasi belum karena memang wahana di 

Pancasan Dream Land Park masih baru, garis koordinasi bagian 

pengelolaan sudah dibagi tiap koordinator wahana, minat pengunjung 

bagus, untuk harga tiket pun sangat terjangkau masyarakat umum, 

struktur organisasi secara teknis ada dan sudah terbagi secara rapi, 

terutama di bidang pengelolaan wahana. 

3. Wawancara dengan Pengunjung 

a. Wawancara dengan pengunjung ibu Fazah pengunjung asal dari 

Semarang yang bekerja di Brebes. 

Datang pertama kali ke Pancasan Dream Land Park dan mendapatkan info 

Pancasan Dream Land dari sekolahannya tempat mengajar, yang 

membuat  
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tertarik yaitu karena kolam renang atau water park yang bersih, untuk 

manfaatnya sendiri lebih ke rekreasi dan mempererat tali persaudaraan 

guru dan karyawan tempat ibu Fazah bekerja. Wahana yang disukai 

yaitu water park atau taman kolam yang memang disukai dari pada 

pantai atau laut, perasaan setelah mencoba wahana rekreasi kolam 

water park yaitu senang dan tenang bila berada di kolam, untuk 

pelayanannya puas, dan kebersihan nya pun terjaga namum disini di 

Pancasan Dream Land Park susah kalo mencari oleh-oleh. 

b. Wawancara dengan pengunjung ibu evi pengunjung asal dari  

Cilacap. 

Ibu Evi dan keluarga sudah berkunjung ke Pancasan Dream Land Park 

sebanyak tiga kali dan mendapatkan Informasi dari marketing 

Pancasan Dream Land Park dan dari mulut ke mulut, tertarik karena 

udara yang masih segar ada juga beberapa wahana seperti jet sky, 

flying fox dan water park, manfaat yang dirasakan setelah 

berkunjung, dari segi kepuasan ada kepuasaan setelah rekreasi serta 

senang bisa berkumpul dan media pengenalan air kepada anaknya, 

wahana yang di sukai yaitu jet sky dan flying fox, perasaan setelah 

mencoba flying fox dan jet sky senang dan puas bisa mencoba 

wahana tersebut , untuk pelayanannya dari pihak manajemen 

pelayanan yang ramah dan informasinya jelas. 
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c. Wawancara dengan pengunjung mas wahyu pengunjung asal dari  

Banyumas. 

Kunjungan mas Wahyu di Pancasan Dream Land Park sudah berkunjung 

empat kali, mendapat informasi dari baliho dan papan reklame, yang 

membuat ketertarikan karena kebersihannya dan air yang jernih, 

untuk manfaatnya sendiri yaitu olahraga dan rekreasi dan wahana 

yang paling di minati  dan sering mencoba yaitu flying fox, dan 

perasaannya setelah mencoba wahana flying fox dapat menguji 

adrenalin dan pertama kali mencoba flying fox di Pancasan Dream 

Land Park serta medan lintasan yang Panjang. Pelayanan yang 

diberikan oleh manajemen dari Pancasan Dream Land Park bagus 

ramah karyawannya sopan serta keamanan yang terjaga dengan 

baik. 
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Dokumentasi Wawancara 

  

Wawancara dengan Bapak Agus 

Suprihadi General Manajer 

Wawancara dengan Ibu Desi Bagian 

keuangan dan kelengkapan 

  

Wawancara dengan Ibu Fazah  

 Pengunjung asal dari Cilacap  

Wawancara dengan Ibu Evi 
Pengunjung asal dari Semarang 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Wahyu Asal 
Banyumas 
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Wahana Outbound 

  

Gambar Water park Flying Fox 

 
 

Perahu Naga Arung Jeram 

 



76 
 

 

Lampiran 10 

Fasilitas Pendukung yang ada di Pancasan Dream Land Park 

  

Kolam Terapi Ikan Aquarium Edukasi 

  

  

Taman Rekreasi Gua buatan 
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Fasilitas Pendukung yang ada di Pancasan Dream Land Park 

  

Danau Buatan Mini zoo 

  

Taman Kolam Anak Taman Asri 

 

 

 

 

 


