
 

 

 

 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi Penelitian 

The Dome Sports Arena merupakan gelanggang futsal yang pertama didirikan di 

Provinsi Lampung, yakni pada awal bulan Februari 2008. Didirikannya The 

Dome Sports Arena ini menanggapai keiginan masyarakat yang haus akan 

bermain futsal dan minimnya lapangan yang memenuhi syarat untuk berolah raga 

futsal. 

 

 

The Dome Sport Arena berlokasi di Jl. Pulau Morotai no. 53 Jagabaya III, 

Sukabumi Bandar Lampung. The Dome Sports Arena di bangun dengan 

mengedepankan konsep performance yang stylish, modern, entertainment dan 

dibangun semenarik mungkin sehingga para pengunjung merasa tidak seperti 

memasuki gelanggang olah raga tetapi merasa memasuki sebuah bangunan yang 

diperuntukkan untuk hiburan keluarga.  

 

 

Pada gelanggangnya sendiri, The Dome Sports Arena sangat memperhatikan 

kenyamanan para pemain futsal yang bermain atau berlatih futsal di The Dome 

Sports Arena dengan menggunakan rumput sintetis yang bersertifikat FIFA, 

sekat terbuka, tidak tertutup di kelilingi tembok sehingga membuat sirkulasi 
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udara terasa nyaman, tidak panas dan pencahayaan yang cukup sehingga 

membuat para pemain merasa betah dan tidak gerah dalam bermain futsal.  

Visi dan misi The Dome Sport Arena adalah menjadi pelopor dan sarana olahraga 

futsal yang modern dan eksklusif di Lampung. Sebagai wadah silaturahmi bagi  

para olahragawan futsal, menciptakan prestasi olahraga, melahirkan bibit-bibit 

olahragawan futsal daerah yang handal dan profesional serta mengembangkan 

kemajuan daerah Lampung di bidang olahraga. 

 

B. The Dome Sunday League 2009 

The Dome Sunday League adalah agenda event kompetisi futsal yang 

diselenggarakan setiap tahun oleh The Dome Sport Arena. Event Sunday League 

berlangsung selama enam bulan, dengan jadwal kompetisi hanya pada hari 

Minggu.  

 

Kompetisi tersebut bertemakan “Make a better community through the sport”.  

Tujuannya adalah untuk menciptakan komunitas futsal profesional, sekaligus 

membentuk citra dalam mempertahankan eksistensi The Dome Sport Arena  

sebagai gelanggang olahraga futsal pertama di kota Bandar Lampung 

(Mukri,2009). 

 

The Dome Sunday League 2009 diselenggarakan pada tanggal 7 Juni – 6 

Desember. Kompetisi tersebut diikuti oleh 32 tim futsal. Pada pelaksanaannya 

kali ini The Dome Sport Arena menggandeng beberapa perusahaan seperti; Rabo 



Bank, Bank Panin, Bank BNI ,Bank ekonomi dan PT. Pelabuhan Indonesia 

sebagai sponsor yang memberikan hadiah-hadiah berikut ini: 

 Juara I (Champions), tabungan dari Bank Eka  Rp. 20.000.00 + medali. 

 Juara II , tabungan dari The Dome Sport Arena Rp. 15.000.000 + medali 

 Juara III, tabungan dari Bank Panin dan The Dome Sport Arena Rp. 

10.000.00 + medali 

 Juara IV, uang tunai dari PT.PELINDO Rp. 5.000.000 

 Golden Boots, tabungan dari Rabo Bank Rp. 1.500.000 

 Penjaga gawang terbaik, tabungan dari Rabo Bank Rp. 1.500.000 

 Pendukung tim terbaik, 1 (satu) set home theather 

 Pemain terfavorit via sms, tabungan dari Rabo Bank Rp.1.500.000 

 Pemenang polling sms, tabungan dari Bank BNI @Rp.1.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Struktur Organisasi  

 Sebagai perusahaan swasta yang profesional, The Dome Sport Arena juga 

mempunyai struktur organisasi managemen. Adapun bagan struktur organisasi 

dan penjelasan tugas dan tanggung jawab divisi-divisinya adalah sebagai berikut: 

 

Struktur Organisasi The Dome Sport Arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan 2. 

Presiden Direktur  

(Rommy Pramono) 

 

 

 

 

(Pemilik Perusahaan) 

 

Manager 

(Hendra Mukri) 

  

 

 

 

(Pengelola) 

 

General 

Affair 

(JB. Geovanni) 

Marketing 

Public Relation 

(Hendra Mukri) 

Accounting 

(Angga 

Permana) 

HRD 

(Lenny Tobing) 

Karyawan 



Sumber: The Dome Sport Arena, 2010 

 

 

1. Presiden Direktur  (pemilik perusahaan), mempunyai tugas dan kewenangan 

sebagai berikut: 

a. Mengeluarkan aturan dan kebijakaan perusahaan. 

b. Memantau dan mengawasi sistem kerja perusahaan dan kinerja karyawan. 

c. Menjamin kesejahteraan karyawan 

 

2. Manager (pengelola perusahaan) mempunyai tugas dan kewenangan sebagai 

berikut: 

a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh 

seluruh karyawan. 

b. Menjalankan kebijakan umum perusahaan, pembinaan, pengarahan serta 

meningkatkan mutu perusahaan dan karyawan. 

c. Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan utama/ presiden direktur. 

 

3. General Affair (bagian umum) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan perbekalan dan inventarisasi kebutuhan sesuai dengan anggaran. 

b. Membeli barang-barang investatasi dan menghitung biaya penyusutan. 

c. Mengelola dan menjaga aset-aset perusahaan. 

d. Membuat surat-menyurat, serta menyimpan arsip dan dokumen. 



 

 

4. Accounting (bagian keuangan) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

a. Mengajukan rancangan anggaran belanja perusahaan. 

b. Mengelola keuangan perusahaan. 

c. Mengurus pembayaran atau pembiayaan perusahaan serta mengurangi resiko 

atas pembiayaan yang diberikan. 

d. Memberikan gaji karyawan. 

 

5. HRD (Human Resource Departement) atau bagian sumber daya manusia, 

mempunyai tugas dan  tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan bagi karyawan. 

b. Memberikan pertimbangan dalam hal kenaikan gaji dan pengkat karyawan. 

c. Membuat daftar hadir karyawan, surat izin dan surat tugas. 

d. Membuat daftar gaji, kartu identitas dan  jaminan sosial bagi karyawan. 

 

6. Marketing Public Relation ( pemasaran dan kehumasan) mempunyai tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Menyusun strategi promosi perusahaan. 

b. Melakukan publikasi media cetak dan elektronik. 

c. Melakukan pendekatan dan kerjasama dengan perusahaan lain. 



d. Menciptakan berita dan membangun image atau citra. 

e. Menarik konsumen sebanyak-banyaknya. 

f. Berperan serta dalam aktifitas sosial. 


