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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 

 

A. Deskripsi Objek Wisata Lembah Hijau 

Lembah Hijau adalah taman wisata yang berorientasi lingkungan yang 

memadukan antara rekreasi bernuansa kesegaran alam, lembah nan hijau dan 

pengetahuan. Taman wisata Lembah Hijau terletak dipusat Kota Bandar 

Lampung. Taman wisata Lembah Hijau berdiri diatas kawasan lembah seluas 

15 Ha di Jalan Raden Imba Kusuma Ratu, Kelurahan Sukadana Ham Tanjung 

Karang Barat Bandar Lampung. “Fresh and Natural”, demikian motto objek  

wisata Lembah Hijau ini yang sejalan dengan kondisi lingkungan yang bersih, 

sehat, nyaman, aman dan alami dimana 80 % area berupa area terbuka hijau 

dan hanya 20% berupa bangunan.  

Objek wisata Lembah Hijau diresmikan 26 April 2007. Berbagai wahana 

rekreasi menarik terdapat di Lembah Hijau, diantaranya pengunjung 

berkesempatan naik kuda, onta, rute jogging, tempat santai keluarga, fasilitas 

permainan mulai dari wahana air, OutBound, Camping Ground, hingga 

wahana rekreasi bernuansa pengetahuan alam, mulai dari koleksi satwa-satwa 

sekaligus penangkarannya, yang di persembahkan untuk memanjakan saat-

saat santai bagi masyarakat pengunjung sehingga membuat pengunjung 

semakin enjoy dan betah menikmati musim liburan. 

 



56 

 

B. Deskripsi Fasilitas Lembah Hijau 

 

Sebagai objek wisata yang terletak di tengah kota, Lembah Hijau berusaha 

menyuguhkan berbagai daya tarik menarik bagi para wisatawan baik 

nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk dating ke Lembah Hijau. 

Berbagai fasilitas tersebut antara lain sebagai berikut; 

 

1. Waterboom 

Sejak awal diresmikan 26 April 2007 Taman Wisata Lembah Hijau 

menyiapkan kolam waterboom sebagai salah satu wahana andalan rekreasi 

bernuansa air. Kolam waterboom terdiri dari 5 buah kolam seluas 1,3 ha 

dengan kedalaman 50 cm sampai 150 cm, berbagai fasilitas pendukung 

disiapkan di 5 kolam ini, berbagai fasilitas tersebut adalah water splash, 

gelas tumpah, kolam arus, water canon, spiral slide serta torpedo slide 

yang dapat memanjakan keluarga, ditambah dengan kebersihan dan debit 

air yang senantiasa terjaga sepanjang waktu karena system sirkulasi dan 

penyaringan yang maksimal. 

 

Sebagai tempat wisata terkemuka di Lampung, Taman Wisata Lembah 

Hijau selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. 

Salah satunya dibuktikan dengan menghadirkan wahana Twins 

Boomerang. Twins Boomerang menyuguhkan sensasi ketegangan luar 

biasa di wahana ini, dengan 2 jalur slide sanjang 160 meter, dan tower 

setinggi 32 meter. Lintasan slide yang meliuk berbentuk terowongan 

spiral, turunan curam yang menukik naik di ujung lintasan benar-benar 

membuat jantung berdebar.  
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2. Restoran 

Restoran Lembah Hijau menyajikan aneka menu special dengan cita rasa 

masakan yang menggugah selera, tercipta dari tangan-tangan professional 

chef andalan restoran ini. Restoran Lembah Hijau memiliki fasilitas yang 

berarsitektur kayu dengan pemandangan alam yang menarik ataupun tipe 

lesehan untuk melengkapi kenyamanan suasana santai anda di dalam 

restoran. 

 

3. Cottages  

Pengunjung dapat bermalam di Lembah Hijau pihak Lembah Hijau 

menyiapkan fasilitas cattages dengan pemandangan hamparan hijau alami 

dengan arsitektur bercita rasa tinggi sehingga tercipta suasana nyaman, 

hangat, dan santai. 5 tipe cottages disiapkan, dengan total 11 kamar tidur 

yang leluasa dan semuanya dilengkapi TV, AC, kulkas, meja makan, dan 

kursi ruang tamu. 

 

4. Meeting Room 

Bagi pengunjung yang ingin melakukan acara pertemuan dengan nuansa 

yang berbeda Lembah Hijau menyiapkan meeting room dua lantai dengan 

kapasitas maksimum 220 tempat duduk yang dilengkapi fasilitas meeting 

(infocus projector, screen, microphone, sound system, white board, 

flipchart, memopad, pencil, dan mineral water). 
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5. Outbound  

Mendukung program pelatihan outbound seperti team building, outing 

berdasarkan experiental learning, company gathering, outdoor leadership 

program, achievement motivation training dan lain-lain melalui games-

games menantang dan tentu saja berbau petualangan. Serta salah satu 

fasilitas outbound yang dimiliki Lembah Hijau yaitu flying fox dengan 

sensasi meluncur dari ketinggian 30 meter yang didukung kapasitas tim 

yang berpengalaman.  

 

6. Paint Ball & Air Soft Guns 

Untuk melatih sebuah kerjasama tim yang baik dan bias diandalkan tidak 

ada salahnya jika mencoba fasilitas word game mengguanakan air 

softguns dengan perangkat sebanyak 10 senapan untuk 2 tim. Selain 

melatih kemahiran mengatur scenario bertempur, secara tim permainan ini 

juga dijamin dapat memberikan keceriaan tersendiri disela penatnya 

aktivitas sehari-hari.  

 

7. Camping  Ground  

Dengan camping ground, jangan sia-siakan suasana kebersamaan bersama 

keluarga rekan atau kelompok sejawat di Lembah Hijau pada malam hari. 

Fasilitas camping ground seluas 1 ha yang terletak hanya beberapa 

langkah dari pintu masuk taman wisata Lembah Hijau ini bisa menjadi 

bagian berpetualang di taman wisata Lembah Hijau, tak perlu khawatir, 

untuk memudahkan pengunjung, Lembah Hijau menyiapkan 20 unit tenda 
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dome dan perlengkapan api unggun untuk menambah semangatnya 

suasana kebersamaan dimalam hari. 

 

8. Taman Satwa 

Sebagai tempat wisata yang berorientasi terhadap lingkungan dan 

pengetahuan, Lembah Hijau menghadirkan berbagai aneka wahana dari 

taman satwa, taman burung, aquarium, dan koleksi flora. Di tempat ini 

pengunjung dapat mengenal berbagai jenis satwa, burung, tanaman dan 

ikan langka yang berasal dari lokal maupun luar negeri. 

 

9. Panggung Utama 

Rasa lelah pengunjung setelah berkeliling aneka wahana dan fasilitas 

menarik akan kembali ternetralisir dengan panggung live music yang 

tersedia setiap saat. Bukan sebatas menikmati lantunan lagu dari penyanyi 

yang ada, pengunjung juga dapat menyalurkan hasrat dan bakat 

bersenandung dengan diiringi pemusik professional dengan lagu-lagu 

sesuai pilihan. 

 

10. Wahana Permainan 

Lembah Hijau menyuguhkan berbagai wahana permainan yang terdiri 

dari: 

a. Wahana 4 Dimensi, wahana dengan luas ruangan 5 meter x 3 meter ini 

memiliki daya tampung 6 orang. Ketika kacamata dikenakan penonton 

akan ambil bagian dalam petualangan yang menegangkan dari film 

yang diputar. Penonton seolah-olah berpetualang diatas roller coaster 

berkecepatan tinggi melewati banyak rintangan.  
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b. Boom-Boom Car, wahana ini memiliki 10 mobil untuk dimainkan, 

setiap unit mobil bisa dinaiki 2 orang. Dengan arena yang cukup luas 

30 meter x 30 meter yang tentunya dapat memuaskan dan memberikan 

keceriaan. 

c. Rumah Hantu, wahana rumah hantu ini menggunakan system mekanis 

dilengkapi enam kereta atau tempat duduk yang dapat mengantarkan 

pengunjung menjelajahi ruang-ruang gaib serta terdapat efek tata 

suara, lampu, gerakan tokoh hantu yang juga dapat bersuara membuat 

pengunjung serasa dialam gaib.  

d. Mini train & carousel merupakan wahana permainan anak yang 

berbentuk kereta mini dan permainan berputar yang tentunya sangat 

digemari oleh putra putri.  
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STRUKTUR ORGANISASI PT. LEMBAH HIJAU 

 

 
 

Kepeer Satwa 

 

 

 

 

Rapat Umum Pemegang 

Saham 

(RUPS) 

DEWAN KOMISARIS : 

1. M. Irwan Nasution (KomisarisUtama) 

2. M. Rizal Nasution, S.E. (Komisaris) 

Ir. M. Erwin Nasution 

DIREKTUR 

 

Ir. Dharma Andarini 

Adm & Finance  

Manager 

 

 

Yudi Indra Irawan, S.T. 

Marketing Manager 

 

 

Ardiansyah, S.P. 

HRD Manager 

 

Agung Nugroho, S.T. 

Engineering &  

Maintenance Manager 

 

Wayan Nurjane 

Waterboom 

Manager 

 

Heriyus Isandi, A,Md 

Resto & Cottage  

Manager 

 

 

M. Farid Indra Cahya 

Agrowisata & Satwa 

Manager 

 

Liza Savitri, SE 

Accounting 

 

STAFF 

MARKETING 

 

Novilianti 

Sales 

 

House Keeping 

 

Koko Windarto 

Cottage Spv 

 

Waiters 

 

Agus Haryadi 

Resto Spv 

 

Kepeer Satwa 

 

Rasyid Ibransyah 
Kesehatan Satwa 

 

Petugas 

 

Rojali 
Agrowisata Spv. 

 

Rusevel Septiawan 

Inventory 

Dede Haryadi 

Purchase 

 

Siam Wulandari 

Finance 

 
Budi Irawan 

Danru Security 

 

Didi Haryadi 

Wahana 

Permainan 

 

CLEANING 

SERVICE 

 

Ade Irawan 

Machine 

 

Masduki 

Electrical 

AMD HRD 

Fajar 

Electronic 

 
Abu Hasan 

Civil 

 
Vacum Kolam 

 

Koko Windarto 

Kepala Vacum 

 

Life Guard 

 

Firmansyah 

Kepala Kolam 
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