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BAB IV 
 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
 
 
 

4.1 SEJARAH PERUSAHAAN 
 

Objek wisata Batu Seribu adalah sebuah objek wisata alam yang 

berada di Kabupaten Sukoharjo. Letak Objek wisata ini tepatnya berada di 

Desa Gentan Kecamatan Bulu kabupaten Sukoharjo. Objek wisata Batu 

Seribu berdiri pada tahun 1992 berawal dari sebuah tempat yang berada 

dibawah gunung Gajah Mungkur yang mempunyai sumber mata air yang 

keluar dari dalam tanah. Sumber air ini digunakan oleh warga sekitar 

untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk keperluan irigasi pada sawah. 

Namun sejak mulai tahun 1992 pemerintah membeli tanah tersebut dari 

penduduk dan kemudian tempat itu dikembangkan menjadi sebuah objek 

wisata alam yang sangat menarik.  

 Objek wisata ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 

Kabupaten Sukoharjo, dan Para pegawai diobjek wisata ini juga berstatus 

sebagai Pegawai Negeri sipil. pada perkembangannya objek wisata ini 

mempunyai beberapa fasilitas yang disediakan untuk kenyamanan dan 

kesenangan para pengunjung, seperti kolam renang, gardu pandang, arena 

untuk bermain anak-anak dan juga tempat untuk panjat tebing. Pada hari-

hari tertentu objek ini ramai dikunjungi oleh wisatawan untuk berekreasi 

misal pada hari libur dan hari raya. Disini juga tersedia tempat yang dulu 

sering digunakan sebagai tempat latihan oleh Prajurit TNI. Letak objek 

wisata Batu Seribu sendiri juga memberikan daya tarik tersendiri bagi para 
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wisatawan karena berada dibawah gunung yang  pemandangannya sangat 

indah. 

 

4.2 LOKASI PERUSAHAAN 

  Objek wisata Batu Seribu berada di bawah kaki gunung Gajah 

Mungkur dan letaknya di bagian selatan Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di 

Desa Gentan, Kecamatan Bulu, kabupaten Sukoharjo. 

 

4.3 SRUKTUR PERUSAHAAN 

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan 

segenap tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Karena Objek wisata Batu Seribu berada 

dibawah pengelolaan instansi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten 

Sukoharjo yang berada dibawah struktur organisasi dari Dinas Pemuda, 

Olahraga, Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo maka gambar 

struktur organisasi yang dipakai adalah merupakan struktur organisasi 

yang membidangi pariwisata. Dalam operasionalnya kekuasaan dan 

tanggung jawab ada di satu pimpinan yaitu Kepala Dinas secara langsung. 

Segala perintah dari pimpinan tertinggi mengalir melalui garis lurus 

kepada bawahan yang paling rendah. 

Adapun gambar struktur organisasi yang membidangi Pariwisata  

adalah sebagai berikut: 
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           Gambar 1. Struktur organisasi Sub Dinas Pariwisata  

 

Adapun struktur organisasi Batu Seribu yang berada dibawah koordinasi 

Kasi Objek Wisata Alam Dinas Pariwisata Kabupaten sukoharjo, yang 

berfungsi untuk operasional Batu Seribu  yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

        

 

 

 

Gambar 2. struktur organisasi untuk operasional objek wisata Batu Seribu. 

4.4 DISKRIPSI TUGAS 

4.4.1 Kasubdin Pariwisata 
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1. Melakukan fungsi tugas manajemen usaha di objek wisata Batu 

Seribu. 

2. Bertanggung jawab atas kemajuan usaha. 

3. Bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan baik kedalam 

maupun keluar. 

4. Bertanggung jawab atas pembagian kerja yang disesuaikan dengan 

kecakapan dan kemampuan masing-masing personal. 

5. Sebagai kepala Dinas yang bertugas memimpin Dinas pariwisata dan 

kebudayaan. 

 

4.4.2  Kasi OW Alam 

 Tugas dan kewajiban : 

1.  Sebagai kepala seksi objek wisata alam yang bertanggungjawab atas 

pengelolaan dan operasional objek wisata alam yang ada di 

kabupaten Sukoharjo.  

2. Mengawasi dan membina para karyawan untuk bisa melaksanakan 

tugas sesuai dengan tugas masing-masing. 

3. Memberikan laporan kepada kepala sub dinas mengenai kinerja dari 

objek wisata alam dan merencanakan sistem kerja kedepan untuk 

mengembangkan objek wisata. 

 

4.4.3 Staf  Seksi  Objek Wisata Alam 

Tugas dan Kewajiban : 
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1. Mengawasi dan membawahi karyawan seperti Penjaga loket, Petugas 

kebersihan, Petugas parkir, dan juga petugas pemeliharaan sarana 

dan prasarana. 

2. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan tugas para Petugas di 

objek wisata. 

3.   Bertanggung jawab terhadap operasional secara keseluruhan di objek 

wisata Batu Seribu dan bertugas mengkoordinasikan penerimaan 

pendapatan setiap minggunya. 

 

4.4.4 Petugas Retribusi 

Tugas dan Kewajiban : 

1. Membantu Administrasi dengan memungut retribusi, mengelola 

penerimaan  dan penggunaan dana serta melaksanakan kegiatan-

kegiatan objek wisata. 

2. Melaksanakan pemeriksaan saldo kas pendapatan dari retribusi setiap 

hari. 

3. Menyusun pedoman yang diperlukan bagi penyusunan rencana 

anggaran. 

4. Mengalokasikan biaya untuk kegiatan kerja. 

5. Mengawasi dan memastikan para petugas penarik retribusi bekerja 

dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

4.4.5  Petugas Kebersihan 

 Tugas dan Kewajiban : 
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1. Membersihkan fasilitas-fasilitas ataupun tempat umum yang ada 

diobjek wisata. 

2. Bertugas menjaga dan juga merawat fasilitas yang ada agar tetap bisa 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

4.5 ATURAN BISNIS 

4.5.1  Para pengunjung diwajibkan harus membeli tiket masuk area terlebih 

dahulu sebelum masuk ke Objek Wisata dan harus membeli tiket 

masuk wahana sebelum masuk ke wahana rekreasi yang tersedia, bagi 

pengunjung yang kedapatan tidak memiliki tiket masuk area ataupun 

tiket masuk wahana maka diwajibkan untuk membeli di loket 

penjualan tiket. 

4.5.2   Kehilangan / Kerusakan / Tertukarnya barang-barang adalah tanggung 

jawab para pengunjung sendiri. 

4.5.3    Dilarang membawa binatang apapun, barang-barang yang mudah 

            meledak, narkoba,  senjata tajam dan sejenisnya. 

4.5.4   Pegawai atau petugas objek wisata berhak memeriksa para pengunjung 

yang mencurigakan dan terbukti berbuat kekisruhan.  

4.5.5  Tiket yang telah dibeli, berarti pengunjung menyetujui semua syarat 

yang tertulis pada Tiket. 

4.5.9   Demi ketertiban dan keamanan pengunjung maka setiap pengunjung 

wajib mematuhi dan mentaati semua peraturan yang ada di objek 

wisata Batu Seribu. 
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4.5.10 Demi kenyamanan pengunjung bila ada petugas yang melakukan   

pungutan liar atau tidak melayani pengunjung dengan baik maka harap 

dilaporkan kepada pihak manajemen. 

4.5.11 Tiket hanya dijual di loket penjualan tiket resmi yang berada di objek   

wisata Batu Seribu. 

4.5.12 Adapun tarif yang berlaku di objek wisata Batu Seribu sesuai dengan 

Perda kabupaten Sukoharjo yaitu sebagai berikut : 

 - Tarif masuk area objek wisata berdasarkan peraturan  

daerah : Rp  750,00 

 - Tarif masuk Wahana yaitu:  

    a.Kolam Renang : Rp 2.000,00 

    b. Permainan Anak : Rp 2.500,00 

 - Untuk pengunjung yang datang rombongan (Minimal 20 orang),            

         untuk membeli tiket masuk mendapatkan diskon 25 %. 

 - Bagi anak- anak maupun orang dewasa dalam membeli tiket tidak       

      dikenai tarif yang berbeda. 

 - Tarif pada hari-hari tertentu ketika ada suatu event atau hari raya,bagi     

      pengunjung dikenai tarif tiket masuk sebesar Rp 2500,00 

 - Tarif parkir bagi pengunjung sesuai dengan peraturan yang berlaku :  

    Sepeda motor sebesar Rp 500,00 

    Mobil sebesar Rp 1000,00 
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4.6 KASUS 

1.  Ada pengunjung datang ke objek wisata dengan rombongan sebanyak 20 

orang dan menggunakan satu buah mobil, dan mereka diwajibkan membeli 

Tiket Masuk dengan harga Tiket per buah yaitu  Rp 750,00. Membayar 

parkir sebesar Rp 1.000,00 untuk mobil, maka besarnya biaya yang harus 

mereka keluarkan  adalah : 

      - Biaya tiket masuk   yaitu Rp 750,00 x 20  =   Rp 15.000,00 

            - Karena datang dengan rombongan maka mendapatkan diskon biaya tiket    

            masuk sebesar 25 % x Rp 15.000,00  = Rp 3.750,00 

 - Biaya parkir Rp 1.000,00 

 Rincian biaya : 

      - Biaya tiket masuk  Rp 750,00 x 20  =   Rp 15.000,00 

 - Potongan biaya tiket masuk  =   Rp   3.750,00- 

- Biaya tiket masuk =   Rp 11.250,00 

      - Biaya untuk parkir  Rp 1.000,00 =   Rp   1.000,00 +  

      - Total biaya                                                            Rp  12.250,00 

      

       

     Jadi pengunjung tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar :  

     Rp 12.250,00. 

 

2. Ada pengunjung datang ke objek wisata ketika ada suatu event yang 

bertepatan dengan hari raya dengan rombongan sebanyak 20 orang dan 
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menggunakan satu buah mobil, dan mereka diwajibkan membeli Tiket 

Masuk dengan harga Tiket per buah yaitu  Rp 2.500,00. Membayar parkir 

sebesar Rp 1.000,00 untuk mobil, maka besarnya biaya yang harus mereka 

keluarkan  adalah : 

      - Biaya tiket masuk   yaitu Rp 2.500,00 x 20  =   Rp 50.000,00 

            - Karena datang dengan rombongan maka mendapatkan diskon biaya tiket    

            masuk sebesar 25 % x Rp 50.000,00  = Rp 12.500,00 

 - Biaya parkir Rp 1.000,00 

 Rincian biaya : 

      - Biaya tiket masuk  Rp 2.500,00 x 20  =   Rp 50.000,00 

 - Potongan biaya tiket masuk  =   Rp 12.500,00- 

- Biaya tiket masuk =   Rp 37.500,00 

      - Biaya untuk parkir  Rp 1.000,00 =   Rp   1.000,00 +  

      - Total biaya                                                            Rp 38.500,00 

      

       

     Jadi pengunjung tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar :  

     Rp 38.500,00. 

 

 


