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BAB II  

PEMAHAMAN TERHADAP  

OUTBOUND  
 

2.1 Tinjauan  Outbound 

2.1.1 Sejarah Outbound  

Proses mencari pengalaman melalui kegiatan di alam terbuka 

sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pendidikan melalui alam terbuka 

(outbound training) ini mulai dilakukan pada tahun 1821 saat didirikannya 

Round Hund School (Ewent, 1989 dan Ancok, 2013). Disinilah orang-

orang berumpul untuk belajar hal tentang segala hal dengan menggunakan 

kebebasan arena yang sangat mendukung berlangsungnya proses belajar.  

Secara sistematis, pendidikan melalui kegiatan outbound dimulai 

pada tahun 1941 di Inggris. Lembaga pendidikan outbound ini dibangun 

oleh seorang pendidik kebangsaan jerman bernama Kurt Hahn yang 

bekerjasama dengan seorang pedagang Inggris bernama Lawrence Holt. 

Kedua orang ini membangun pendidikan berdasarkan petualangan 

(andventure base education). Dalam kegiatan pendidikan tersebut 
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petualangan dilakukan dengan menggunakan kapal layar kecil disertai tim 

penyelamat untuk mendidik para pemuda pada zaman perang. Pendidikan 

bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dikalangan kaum muda bahwa 

tindakan mereka membawa konsekuensi dan menumbuhkan kebersamaan 

dan kasih sayang kepada orang lain (Ancok, 2013).  

Kisah ini berawal dari larinya Kurt Hahn ke Inggris pada tahun 

1933 karena berbeda pandangan politik dengan Adolf Hitler. Dengan 

bantuan Lawrence Holt, seorang pengusaha kapal niaga, Hahn memakai 

nama Outward Bound saat mendirikan sekolah di Aberdovey, Wales pada 

tahun 1941. Sekolah ini bertujuan untuk melatih fisik dan terutama mental 

para pelaut muda, untuk menghadapi ganasnya pelayaran di laut Atlantik 

pada saat berkecamuknya Perang Dunia II. Pelatihan ini memakai kegiatan 

mountaineering dan petualangan laut sebagai medianya. Kurt Hahn sendiri 

beranggapan bahwa kegiatan petualangan bukanlah semata-mata bertujuan 

menjadikan seseorang terampil dalam berpetualang, melainkan sebagai 

wahana berlatih anak-anak muda menuju kedewasaan. Mengingat media, 

metode dan pendekatan yang digunakan di Outward Bound, banyak ahli 

pendidikan yang mengklasifikasikan bentuk pelatihan ini sebagai 

Adventure Education atau Experiental Learning. Metoda pelatihan ini 

kemudian berkembang dan ditiru dibanyak tempat, bahkan hingga ke luar 

Inggris. Di Indonesia, metoda ini diketahui baru masuk pada tahun 1990, 

walau bukan berarti metoda ini belum pernah diterapkan sebelumnya. Di 

Indonesia kegiatan ini diberi nama Outward Bound Indonesia 

(https://yunikatour.com).  

 

2.1.2 Pengertian Outbound  

Outbound berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, 

yaitu out dan bound. Menurut asal katanya, out berarti keluar dan bound 

berarti bentuk. Jadi secara umum outbound dapat didefinisikan sebagai 

bentuk kegiatan yang dilakukan di luar atau ruang terbuka.  

Jadi arena outbound dapat diartikan sebagai ruang terbuka yang 

dirancang khusus sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
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edukatif berupa petualangan melalui penekanan pada upaya untuk 

memperkaya diri dengan pengalaman (experience learning metode).  

Outbound training adalah permainan yang dapat me-refresh 

pikiran dan menambah kecepatan kita, di situ terdapat pula konsep-

konsep, materi, dan tujuan tertentu yang harus kita lakukan dan harus 

dicapai (As‟adi Muhammad 2009).  

Outbound Training merupakan metode terbaru dalam menggugah 

kecerdasan kolektif sebuah tim kerja. Kecerdasan kolektif dibangun dari 

kematangan-kematangan individu, kemampuan koordinasi kilat, 

kepercayaan antar anggota tim dan semangatyang saling mendukung. 

Outbund adalah sebuah desain pelatihan yang dikemas untuk dilakukan 

diluar ruangan. Selain mendekatkan diri kepada alam, fungsi rekreatif dan 

edukatifnya lebih mengena di hati peserta (Risang Sutawijaya, 2008). 

Outbound training adalah kegiatan pelatihan di luar ruangan atau 

di alam terbuka (outdoor) yang menyenangkan dan penuh tantangan. 

Bentuk kegiatannya berupa simulasi kehidupan melalui perainan-

permainan (games) yang kreatif, rekreatif dan edukatif baik secara 

individual maupun kelompok, dengan tujuan untuk mengembangkan diri 

(personal development) maupun kelompok (team development). Melalui 

pelatihan outbound, diharapkan lahir pribadi-pribadi baru yang penuh 

motivasi, berani, percaya diri, berpikir kreatif, memiliki rasa kebersamaan, 

tanggung jawab, kooperatif, rasa saling percaya dan lain-lain (Badiatul 

muchlisin Asti 2009). 

Di dalam outbound terdapat beraneka ragam permainan yang 

menyenangkan sekaligus edukatif dan safety yang mengutamakan 

keselamatan, sehingga setiap peserta outbound dapat merasa senang dan 

nyaman. Adapun permainan-permainan dalam outbound merupakan 

perpauan antara permainan-permainan sederhana, permainan ketangkasan, 

olah raga dan disertai juga dengan petualangan-petualangan. Permainan 

yang disajikan dalam outbound disusun bukan hanya sebagai pengasah 

kemampuan psikomotorik (fisik) peserta, tetapi juga afeksi (emosi) dan 

kognisi (kemampuan berpikir) (http://www.peloporadventure.co.id). 
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Metode pelatihan di alam terbuka atau outbound juga telah 

digunakan untuk kepentingan terapi kejiwaan. Pendekatan ini digunakan 

untuk meningkatkan konsep diri anak-anak nakal, pecandu narkotika, dan 

kesulitan hubungan sosial. Metode yang sama juga digunakan untuk 

memperkuat hubungan keluarga yang bermasalah dalam program family 

therapy (Ancok, 2013). 

 

2.1.3 Tujuan Outbound 

Secara umum (seperti pada perusahaan, organisasi, dan lain-lain), 

tujuan kegiatan pelatihan pada outbound ini adlaah melatih para peserta 

untuk mampu menyesuaikan diri (adaptasi) terhadap perubahan yang ada 

dengan membentuk sikap profesionalisme para peserta yang didasarkan 

pada perubahan traits (sifat mendasar) dari individu. Perkembangan traits 

ini meliputi aspek trust, belief, dan komitmen, serta kinerja yang 

diharapkan akan semakin baik. Sikap dan perilaku profesionalisme seperti 

ini meliputi hal-hal berikut.  

1. Terbentuknya suatu komitmen (commitment) yang utuh dari 

setiap peserta melalui 4C. 

a. Competency, yaitu peningkatan kompetensi  

b. Conseption, yaitu pembentukan konsepsi dan pemikiran 

yang komprehensif 

c. Connection, yaitu terjadinya hubungan yang semakit erat 

diantara para pimpinan organisasi, khususnya relasi kerja 

antara bawahan dan atasan.  

d. Confidence, yaitu munculnya keyakinan dan kepercayaan 

diri akan kemampuan masing-masing peserta. 

Semua poin tersebut akan membentuk rasa saling memiliki (the 

owners) dan bukan sekedar menjadi karyawan. Perubahan ini 

akan terlibat dari tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam 

melakukan tugas di unit kerjanya masing-masing.  

2. Pola perilaku yang berkarakter dalam melakukan tugas-tugas 

kehidupan, berdisiplin, bertanggung jawab, berorientasi ke 
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masa depan, mengutamakan tugas dan pengabdian, memiliki 

sikap etika, dan etos kerta yang tinggi.  

3. Meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing, serta meningkatkan 

keberaninan peserta dalam mengambil resiko (risk taking) dari 

setiap tantangan yang dihadapi.  

4. Team building yang solid dan didasarkan pada saling 

pengertian, kerja sama, koordinasi, menghargai perbedaan, 

sikap mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan 

pribadi, dan meyakini bahwa keberhasilan merupakan buah 

dari kerjasama dan kebersamaan.  

5. Peningkatan kematangan Emotional Question (EQ), melalui 

program olah rasa yang menjadi porsi latihan outbound. 

Bahkan perhatiannya pada pengembangan Spiritual Question 

(SQ) akan sangat membantu peserta alam meningkatkan 

kemampuan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan saat 

menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi 

(http://bandungadvertiser.com) 

 

2.1.4 Manfaat Outbound Training  

Dari beragamnya tujuan yang telah disampaikan di atas, tentu 

outbound ini juga memiliki manfaat yang sangat besar. Secara umum 

manfaat manfaat dari kegiatan outbound ini adalah untuk meningkatkan 

keberaninan dalam bertindak maupun dalam berpendapat. Kegiatan 

outbound membentuk pola pikir kreatif, serta meningkatkan kecerdasan 

emosional dan spiritual dalam berinteraksi. Kegiatan ini akan menambah 

pengalaman hidup seseorang menuju sebuah pendewasaan diri. 

Pengalaman dalam kegiatan outbound memberikan masukan yang positif 

dalam perkembangan seseorang (As‟adi Muhammad 2009). 

Manfaat lainnya, outbound dapat dapat mengasah kemampuan 

dalam bersosialisasi. Karena pada saat tergabung dalam sebuah tim, 

peserta akan bertemu dan bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin 
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memiliki kepribadian yang berbeda dengan dirinya. Kondisi tersebut akan 

menjadikan peserta lebih menghargai perbedaan disekitarnya.  

Apapun jenisnya, outbound dengan berbagai jenis 

petualangan (adventure) dan permainan (games) yang biasa dijalankan 

sebenarnya memiliki manfaat yang beragam, diantaranya (Dzikron, 2011). 

(1)   komunikasi efektif (effective communication) 

(2)   pengembangan tim (team building) 

(3)   pemecahan masalah (problem sulving) 

(4)   kepercayaan diri (self confidence) 

(5)   kepemimpinan (leadership) 

(6)   kerja sama (sinergi) 

(7)   permainan yang menghibur dan menyenangkan (fun games) 

(8)   konsentrasi/fokus (concentration) 

(9)   kejujuran/sportivitas. 

Ragam manfaat tersebut bermuara pada tercapainya pengembangan 

diri (personal development) dan tim (team development) yang dapat 

dirasakan oleh para peserta. Karena sukses seseorang dalam 

kehidupannya, terutama dalam karier bisnis dan organisasi, sangat 

ditentukan oleh kepercayaan diri (self efficacy), kemampuan mengontrol 

emosi, dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Para pakar di 

bidang kecerdasan emosi berpendapat bahwa sukses dalam karier di 

perusahaan (juga di ranah kehidupan lainnya) lebih ditentukan oleh 

kecerdasan emosional dibandikan dengan kecerdasan intelektual. Oleh 

karena itu, upaya untuk mengembangkan kecerdasan emosional mendapat 

perhatian yang semakin besar. 

Ada beberapa ciri yang menandai apakah seseorang memiliki 

kecerdasan emosional yang baik. Ciri-ciri tersebut, antara lain, adalah 

sebagai berikut. 

a. Mentalitas Berkelimpahan (abundance Mentalitaty) 

Sifat kepribadian ini dimiliki oleh orang yang suka membagi-bagi 

apa yang dimiliki kepada orang lain. Orang yang demikian selalu meras 

bahwa dengan memberikan apa yang dia miliki kepeda orang lain akan 
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membuat dia merasa lebih kaya. Sifat ini adalah lawan dari mentalisasi 

yang pelit (scarcity mentality). Orang yang memiliki sifat pelit selalu 

ketakutan dan dia tidak akan mendapatkan sesuatu bila orang lain sudah 

mendapatkannya. 

b. Pikiran Positif pada Orang lain 

Bila seseorang memiliki sifat ini, dia akan melihat orang lain 

sebagai bagian dari kebahagiaan hidupnya sendiri. Selain itu dia selalu 

melihat sisi positiv hal-hal yang dilakukan dan dipikirkan oleh orang lain. 

Covey (1990) menggunakan istilah “seek first to understand than to be 

understood” (berusaha mengerti orang lain lebih dahulu baru diri sendiri 

dimengerti). Orang yang memiliki sifat kepribadian ini tidak akan segera 

menarik kesimpulan tentang apa yang dikatakan orang lain sebelum dia 

mengerti apa yang dipikirkan oleh orang lain. 

c. Kemampuan Berempati 

Sifat ini dimiliki oleh orang yang bisa merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain. Kepekaan perasaan yang dimilikinya membuat 

dia mudah merasakan kegembiraan dan kesusahan orang lain. Orang yang 

tidak memiliki kemampuan berempati biasanya sangat sulit untuk 

berhubungan baik dengan orang lain. Perasaannya tumpul dalam 

memahami kebutuhan orang lain. 

d. Komunikasi Transformasional 

Sifat ini dimiliki oleh orang yang selalu memilih kata-kata yang 

enak didengar telinga dalam berbicara pada orang lain, dia tetap memilih 

kata-kata yang menyejukan hati dan pikiran dalam menanggapi perbedaan 

tersebut. 

e. Berorientasi Sama-Sama Puas (Win-Win) 

Sifat ini dimiliki oleh orang yang dalam interaksinya dengan orang 

selalu ingin membuat orang lain merasa gembira dan dia juga gembira. 

Orang yang demikian memiliki rasa respek pada orang lain. 

f. Sifat Melayani (Serving Attitude) 

Orang yang memiliki sifat demikian ini sangat senang melihat 

orang lain senang dan sangat susah melihat orang lain susah. Sifat ini 
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adalah lawan dari sifat egois yang hanya mementingkan diri sendiri atau 

golongannya sendiri. Orang yang memiliki sifat melayani, kalau menjadi 

pemimpin, dia bukan minta dilayani tapi melayani kepentingan oranng 

yang dipimpinnya. 

g. Kebiasaan Apresiatif 

Orang yang memiliki sifat ini suka memberikan apresiasi pada apa 

yang dilakukan oleh orang lain. Apresiasi yang diberikan pada orang lain 

membuat orang lain merasa dihargai. 

Sifat-sifat diri itu memang tidak semua dapat tercapai “hanya” 

dengan sebuah kegiatan outbound yang hanya berlangsung dalam hitungan 

hari (1-4 hari). Tapi, kegiatan outbound, terutama yang dirancang khusus 

untuk tujuan-tujuan tertentu, bisa menjadi starting point (titik pijakan) 

bagi seseorang untuk menemukan konsep diri dan perilaku yang lebih baik 

pada hari-hari berikutnya. 

Dengan konsep-konsep interaksi antara peserta dan dengan alam, 

melalui kegiatan simulasi di alam terbuka, diyakini dapat memberikan 

suasana yang kondusif untuk membentuk sikap, cara berpikir, dan persepsi 

yang kreatif dan positif dari setiap peserta guna membentuk rasa 

kebersamaan, keterbukaan, toleransi, dan kepekaan yang mendalam, yang 

pada harapnya akan mampu memberikan semangat, inisiatif, dan pola 

pemberdayaan baru dalam kehidupannya. 

Melalui simulasi outdoor activies ini, peserta juga akan mampu 

mengembangkan potensi diri, baik secara individu (personal 

development) maupun dalam kelompok (team development) dengan 

melakukan interaksi dalam bentuk komunikasi yang efektif, manajemen 

konflik, kompetisi pemimipin, manajemen reksiko, dan pengambilan 

keputusan serta inisiatif. 

2.1.5 Jenis-jenis Outbound Training  

Adapun jenis-jenis outbound, yaitu outbound yang lebih 

menekankan terhadap kemampuan fisik (real outbound) dan outbound 

yang lebih ringan dan lebih mudah dilakukan (fun outbound).  
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1. Real Outbound 

Kegiatan outbound ini memerlukan suatu ketahanan dan fisik yang 

cukup besar. pada outbound ini, peserta akan melakukan suatu 

petualangan (adventure), yang penuh tantangan. Adapun kegiatan-

kegiatannya seperti; bertahan di hutan/jungle survival, mendaki gunung, 

arung jeram, panjat dinding atau panjat tebing, kegiatan di arena tali, dan 

lain sebagainya. Real outbound inilah yang merupakan kegiatan outbound 

aslinya, yang kegiatannya memerlukan suatu lokasi yang 

khusus/berpotensi untuk kegiatan ini. Selain itu perlengkapan maupun 

fasilitas yang dibutuhkan harus tepat, lengkap dan cukup rumit, yang juga 

harus didampingi oleh instruktur yang ahli dibidangnya, mengingat 

outbound jenis ini merupakan kegiatan beresiko tinggi.  

Setiap peserta outbound tidak hanya harus memiliki fisik yang 

kuat, tetapi juga kesiapan mental. Dengan persiapan yang matang tersebut, 

resiko-resiko terburuk kemungkinan besar dapat dihindari, sedangkan 

rintangan-rintangan yang ada dapat dilewati dan diatasi tanpa adanya 

masalah yang berarti.  

Kegiatan real outbound yang beresiko dan rumit ini, mengingatkan 

pada para peserta yang mengikutinya agar tetap waspada dan tidak 

melakukan hal-hal diluar prosedur kegiatan. Para peserta wajib untuk 

mengikuti segala peraturan yang telah dibuat agar kegiatan berjalan 

dengan lancer dan demi tercapainya tujuan pelatihan. Selain itu, dengan 

mentaati semua prosedur pelatihan, tentu para peserta dapat melewati 

rintangan tanpa adanya kesulitan dan gangguan, serta dapat terhindar dari 

kecelakaan yang fatal.  

Karena adanya resiko yang besar, beberapa pendapat mengatakan 

bahwa kegiatan outbound training ini adalah hal yang konyol untuk 

dilakukan. Namun melihat dari manfaat kegiatan ini, tentu banyak 

pendapat juga yang mengatakan kegiatan ini pantas di coba karena 

memiliki sangat banyak manfaat.  
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2. Fun Outbound 

Pada Fun Outbound  kegiatan di dalamnya tidak begitu 

menekankan pada kekuatan fisik pesertanya, sehingga banyak pendapat 

yang mengatakan bahwa fun outbound  bukanlah outbound yng 

sesungguhnya. Di dalam fun outbound, para peserta hanya terlibat dalam 

permainan-permainan ringan (games), tetapi sangat menyenangkan dan 

beresiko kecil, namun tetap mengandung manfaat yang besar terhadap 

pengembangan diri. Adapun manfaatnya adalah untuk meningkatkan 

keterampilan sosial, seperti membangun karakter, sifat-sifat kepimpinan, 

dan kemampuan kerjasama tim atau kelompok.  

Fun outbound dapat dilakukan di mana saya sesuai dengan 

kebutuhan dari games yang dimainkan. Beberapa dari games yang 

tergolong ke dalam fun outbound ada yang menggunakan peralatan, 

bahkan ada juga yang tidak menggunakan sama sekali.  

Jenis outbound seperti ini biasanya dilakukan oleh anak-anak 

sekolah hingga remaja, karena mereka yang mengikuti fun outbound tidak 

perlu memiliki kemampuan fisik seperti yang diperlukan dalam real 

outbound. Orang dewasa juga dapat menikmati, tergantung kondisi fisik 

serta jenis permainan yang dimainkan.  

 

2.1.6 Merancang Kegiatan Outbound yang Efektif 

Sebelum melaksanakan kegiatan  outbound, diperlukan 

perancangan dan persiapan sebaik mungkin agar diperoleh hasil yang baik 

(efektif). Secara umum ada beberapa hal yang dipersiapkan untuk menuju 

kegiatan outbound yang efektif, sesuai dengan apa yang diharapkan, 

sebagai berikut. 

1. Menetapkan Tujuan  

Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. 

Penetapan target sangat penting untuk mendesain setting kegiatan yang 

akan dilaksanakan, meliputi pemilihan lokasi/tempat pelaksanaan, 



 
Outbound di Desa Muncan, Karangasem 17 

  

merumuskan materi, dan jenis-jenis permainan (games) yang akan 

dilaksanakan pada kegiatan outbound tersebut.  

 

2. Menentukan Lokasi Kegiatan  

Setelah tujuan/target kegiatan telah ditentukan, maka setelah itu 

adalah menentukan tempat. Adakalanya kegiatan outbound dilaksanakan 

di dalam ruangan, dan difungsikan hanya sebagai pelengkap.  

3. Menyiapkan Alat yang Diperlukan  

Agar kegiatan outbound berjalan baik, segala keperluan 

menyangkut masalah perlatan yang dibutuhkan harus dipersiapkan. Untuk 

kegiatan fun outbound, umumnya tidak banyak membutuhkan peralatan 

rumit. Bahkan, biasa saja para peserta diminta membawa peralatan sendiri, 

tentu yang memungkinkan untuk bisa dibawa.   

4. Menyiapkan Tim Instruktur 

Tim instruktur merupakan suatu kunci keberhasilan dalam suatu 

kegiatan outbound, entah itu real outbound atau fun outbound. Tim 

instruktur harus terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman di 

bidangnya, terutama outbound yang memiliki resiko tinggi sehingga 

kegiatan outbound dapat berlangsung aman, nyaman dan menyenangkan.  

 

2.1.7 Bentuk Outbound Training 

Outbound merupakan suatu kegiatan yang mempunyai konsep dan 

tujuan tertentu. Menurut As‟adi Muhammad beberapa bentuk outbound 

sebagai berikut. 

1. Simulasi Permainan  

Maksud simulasi permainan ini adalah bahwa permainan yang 

dipilih dalam outbound training harus diambil dari kegiatan yang 

mendekati kenyataan seperti dalam kehidupan sehari-hari. Tidak penting 

bentuknya apa dan bagaimana, yang terpenting ialah sesuai dan memiliki 

kemiripan dengan kehidupan nyata. Dengan begitu jika permainan yang 

hendak dilakukan tidak menyerupai kehidupan nyata maka hal tersebut 

tidak efektif untuk dilanjutkan.  
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Dalam permainan simulasi, para peserta baik individu maupun 

kelompok diharapkan mampu menjadikan pengalaman dalam melakukan 

kegiatan tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Aktivitas Nyata  

Aktivitas nyata dari sebuah permainan dalam outbound training 

tidak hanya dapat menimbulkan reaksi-reaksi spontan, tetapi juga 

mendorong timbulnya support dan kreativitas seseorang dalam kehidupan 

ini. Itulah sebabnya dalam outbound ini peserta tidak akan disuguhi teori 

melainkan praktik nyata. Di dalam teori mungkin masih bisa salah karena 

tidak sesuai dengan praktik lapangan. Namun, dalam praktik nyata tidak 

akan terjadi kekeliruan seperti yang biasa terjadi di dalam teori, karena 

kita akan berhadapan langsung dengan suatu objek.  

3. Rangkaian Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Ketika sebuah permainan dalam outbound dilakukan secara tidak 

langsung kita dituntut untuk aktif dan mengeluarkan segala kemampuan 

yang kita miliki. Dari situ akan terlihat sikap dasar kita pada saat 

menghadapi masalah. Dengan kata lain dalam kegiatan yang membuat 

kondisi terpaksa, peserta akan mampu mengeluarkan kemampuannya 

dalam menyelesaikan masalah.  

Semua permainan dalam outbound pada dasarnya memang 

mengandung unsur pemecahan masalah (problem solving) dan berorientasi 

pada penemuan solusi dan pencapaian sasaran (http://www.indocina.net). 

4. Diskusi Kelompok (Group Disscussion) 

Diskusi kelompok biasanya dilakukan di akhir acara sebagai 

evaluasi dari permainan yang telah dimainkan. Pada saat melakukan 

diskusi kelompok terjadi sharing experience yang sengaja dilakukan untuk 

menambah pengalaman diri dengan pengalaman-pengalaman dari orang 

lain.  

 

2.1.8 Jenis Permainan Outbound  

Dilihat dari tujuannya outbound dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut. 
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a. Model Outbound untuk Perkenalan  

b. Model Outbound Untuk Kerjasama Team  

c. Model Outbound Untuk Mentalitas  

d. Model Outbound Untuk Kecerdasan  

e. Model Outbound Untuk Ice Breaker  

f. Model Outbound Untuk Anak (Games For Kids) 

Pengklasifikasian di atas didasari atas kebutuhan akan pelatihan 

yang akurat sehingga, apa yang menjadi tujuan dari pelatihan akan dapat 

dicapai secara maksimal. 

Menurut Ritonga (2011) materi Outbound dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Low Impact, bentuk permainan  

a. Spider Net (jarring laba-laba), dengan tujuan : 

1) Kerjasama team dan pertisipasi terpadu  

2) Membuat perencanaan matang  

3) Efisiensi waktu dan memacu produktifitas  

4) Menubuhkan tanggung jawab  

b. High Roof  merupakan kegiatan berjalan di atas jembatan yang 

terbuat dari  tali tambang ataupun bamboo dengan tujuan: 

1) Melatih keberanian mengambil resiko  

2) Meningkatkan rasa percaya diri  

3) Melatih kegigihan dalam mencapai tujuan  

4) Kemandirian  

c. Truss Fall  

Membangun rasa percaya diri maupun rasa percaya terhaap 

rekan  

d. Flying Fox 

1) Melatih keberanian mengambil resiko  

2) Meningkatkan rasa percaya diri  

e. Rappeling  

f. Kayak, mendayung sendiri perahu kecil  

1) Kemandirian  
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2) Keyakinan terhadap diri sendiri   

g. Panjat Dinding yaitu memanjat dinding ataupun jalinan tambang 

yang dibentangkan tegak seperti dinding dengan tujuan: 

1) Melatih keberanian  

2) Melatih mental  

3) Melatih kekuatan yang ada pada diri sendiri. 

 

Di lapangan ada berbagai kegiatan outdoor yang ditujukan sebagai 

kegiatan pemulihan kebugaran baik fisik maupun mental. Adapun 

beberapa kegiatan yang sering di lakukan di outdoor dan di golongkan 

menjadi kegiatan outbound antara lain:  

a.  Tree Top Team Building 

Tree Top Team Building merupakan kegiatan outbound treetop (di atas 

pohon) yang mengkombinasikan kegiatan fisik dengan kegiatan team 

building (pembentukan team) kegiatan outbound tree top dan team 

building ini sangat cocok bagi para penggemar kegiatan outbound. 

Kegiatan ini sangat cocok jika dilakukan oleh karyawan kantor, demi 

memperoleh motivasi dalam bekerja serta meningkatkan team work di 

suatu perusahaan.  

Kegiatan di atas pohon yang di lakukan biasanya berupa mengikuti 

beberapa sirkuit yang telah disediakan di tempat outbound dengan harapan 

setiap anggota team mampu menolong satu sama lain dan menguatkan rasa 

percaya diri di dalam masing masing team. (Lihat Gambar 2.1)  

 

Gambar 2.1. Bali Treetop Adventure Bedugul 

Sumber: observasi lapangan tanggal 11 oktober 2015 
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b. Paintball  

Wisata paintball tegolong ke dalam outbound, merupakan permainan 

simulasi peperangan dengan penggunaan senapan gas yang memakai 

peluru cat yang akan pecah saat mengenai sasaran dan akan menodai 

pakaian peserta. Atas dasar itu maka permainan ini dinamakan Paint Ball. 

Permainan paintball ini sangat cocok digunakan sebagai pilihan outing  

bersama group karena outing akan menjadi sangat seru dengan permainan 

paintball ini (Lihat Gambar 2.2). 

Di bali salah satu penyedia jasa Wisata Paintball adalah Bali Pertiwi 

Paintball di Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. 

 

 

c. Rafting 

Rafting berasal dari kata raft (rakit) sesuai dengan artinya, rafting 

merupakan kegiatan yang dilakukan di atas rakit dan berlangsung di 

sungai dengan aliran air yang relatif deras. Satu perahu (1 team) terdiri 

dari 6-8 orang, sudah termasuh instruktur. Kegiatan yang memacu 

adrenalin ini lebih popular dan terbilang lebih banyak peminat daripada 

kegiatan outbound lainnya. Selain melatih kekompakan dalam sebuah 

team, dengan melakukan rafting, para wisatawan juga bisa menikmati 

indahnya alam sekitar lintasan (Lihat Gambar 2.3). 

Gambar 2.2. Wisata Paintball di Bali  

Sumber: Bali Pertiwi Paintball „paintball service‟ (di unduh 5 Oktober 2015) 
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d. ATV Village Tracking 

   

 

 

ATV Village Tracking merupakan kegiatan traking di atas kendaraan 

serupa traktor yang mampu menjelajah medan offroad dengan rute touring 

mengeksplore keindahan desa-desa yang terdapat di Bali. Di Bali salah 

satu penyedia jasa ATV Village Tracking adalah Bali Taro Adventure Tour, 

yang menyuguhkan kegiatan berkeliling desa Taro Ubud sembari 

menikmati indahnya alam sekitar, selain itu sesekali para wisatawan akan 

dihadapkan pada medan yang memacu adrenalin (Lihat Gambar 2.4). 

 

Gambar 2.3. Wisata Rafting di Ayung River 

Sumber: Sobek Ayung Rafting (di unduh 5 Oktober 2015) 

Gambar 2.4. Wisata ATV Village Tracking  

Sumber: Bali Quad Discovery (di unduh 5 Oktober 2015) 
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2.2 Fasilitas Sejenis 

Studi banding dan tinjauan objek sejenis adalah pengkajian terhadap 

beberapa objek dengan potensi yang sama sebagai bahan perbandingan serta 

contoh. Studi banding yang dilakukan pada umumnya mengobservasi langsung ke 

lokasi dan melakukan pemilahan data terkait fasilitas dengan pendekatan fasilitas 

sejenis, kemiripan fungsi, serta kesamaan spesifikasi. Kajian proyek sejenis yang 

dipilih memiliki kesamaan sifat dalam hal bentuk serta kemiripan fungsi. Berikut 

ini beberapa studi banding dengan kemiripan massa sejenis: 

 

 

 

2.2.1 Outbound Bali 

Outbound  Bali merupakan fasilitas penyedia wisata outbound. Pada saat 

ini Outbound Bali memfokuskan layanan nya pada wisata outbound yang hanya 

berlangsung di sekitaran Ubud. Berlokasi di salah satu daerah terpadat di Gianyar, 

tepatnya di Jalan Singakerta, Ubud, Outbound Bali menjadi salah satu fasilitas 

outbound yang banyak di manfaatkan wisatawan yang sedang melakukan wisata 

di sekitaran gianyar. Akses mudah menjadi salah satu keunggulan bagi Outbound 

Bali.  

a. Fungsi Outbound Bali  

Seperti yang telah dipaparkan di atas, outbound Bali merupakan unit 

usaha yang memfokuskan layanannya pada wisata outbound. Tidak 

hanya menyediakan layanan secara langsung, namun outbound Bali 

juga bekerja sama dengan beberapa tempat outbound yang ada di 

daerah Bali dengan fasilitas yang tidak dapat bisa di hadirkan di 

Lokasi Outbound Bali. Adapun beberapa fasilitas outbound yang telah 

diajak bekerjasama dengan outbound bali diantaranya, Ayung Rafting 

bersama Sobek Adventure, Telaga Waja Rafting bersama Lapama, dan 

masih banyak lagi fasilitas lain yang untuk pemenuhan kebutuhan 

wisatawan masih bekerja sama dengan penyedia jasa lainnya.  
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b. Fasilitas  

Fasilitas yang tersedia pada Outbound Bali sebagai sarana pendukung 

kegiatan antara lain, 

 Parkir 

 Restourant 

 Toilet  

 Office management 

 Storage untuk perlengkapan outbound.  

c. Alur Kegiatan  

Berikut ini merupakan alur kegiatan wisatawan saat berkunjung ke 

Outbound Bali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Penataan Masa Bangunan  

Penataan masa bangunan di Outbound Bali, menggunakan pola masa 

cluster dengan jarak antar bangunan di dalam fasilitas masih terasa 

nyaman bagi wisatawan untuk melakukan sirkulasi di dalam maupun 

menuju bangunan yang lainnya.  

e. Konsep Desain Bangunan  

Desain bangunan yang ditemui di Outbound Bali, menggunakan gaya 

arsitektur Tropis dengan masih menunjukan kesan bangunan Bali. 

Penggunaan material alam yang bisa didaur ulang sebagai bahan 

struktur dan penutup atap. Seperti halnya pengaplikasian bambu pada 

Wisatawan  Datang 

Parkir 

Entrance Outbound 

Bali 

Briefing dan 

Pembekalan  

Front Office 

(konfirmasi ) 

Melakukan Aktifitas 

Outbound   

toilet  

Menuju Ke Lokasi 

outbound (di Luar 

Kawasan ) 

Parkir Wisatawan  pergi 

Gambar 2.5. Alur kegiatan wisatawan di  Outbound Bali  

Sumber: Observasi Lapangan tanggal 03 Oktober 2015 
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bagian kolom-kolom bangunan, serta pemanfaatan jerami sebagai 

bahan penutup atap memberikan nuansa etnik tradisional Bali, pada 

kawasan penyedia wisata outbound tersebut.  

Outboud Bali mulai beroperasi dari pukul  09.00 s/d 15.00 WITA. 

Pengunjung yang ingin melakukan wisata outbound dapat langsung melakukan 

booking dikantor yang terdapat di kawasan fasilitas. Selain itu outbound Bali juga 

mnyediakan jasa pelayanan terhadap konsumen dari luar Bali untuk melakukan 

pemesanan secara online lewat website (outboundbali.com).  

 

2.2.2 Bali Outbound and Farmstay 

Di lahan seluas 10 hektar, berlokasi di kawasan Bukit Melingkuh, Desa 

Baturiti, Tabanan, Bali dengan nuansa alam yang asri, Bali Outbound and 

Farmstay menyediakan fasilitas untuk keperluan acara dan rekreasi keluarga, 

sahabat dan perusaan, dengan kapasitas hingga 1500 orang.  

Tersedia: Paintball, Strawberry, Camping, ATV, 4WD Offroad, Cycling, 

Fun Trail Trip, Outing, Outbound, Flying Fox, Trekking, Fishing, dan Berkuda. 

Dengan pemandangan alam pegunungan yang indah, membuat para wisatawan 

akan memperoleh kesan yang mendalam, dan ingin untuk kembali berkunjung ke 

sana. 

a. Fasilitas  

Di Bali Outbound and farmstay terdapat beberapa unit fasilitas yang 

mendukung berlagsungnya kegiatan outbound yang di sediakan.  

 Parkir  

Parkir yang dimiliki Bali outbound dan Farmstay cukup luas 

dengan daya tampung hingga 5 bis dan 10 mobil, namun parkir 

belum tertata dengan baik dilihat dari parir karyawan dan 

pengunjung masih menjadi satu tempat. Di areal parkir juga tidak 

dilakukan perkerasan hanya ditutupi dengan materi.al alam seperti 

rumput (Lihat Gambar 2.5). 
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 Area Outbound  

Areal outbound di Bali outbound dan farmstay berupa lapangnan 

rumput luas yang bisanya difungsikan sebagai camp site dan 

melakukan aktifitas dengan jumlah peserta yang banyak yang 

memerlukan ruang yang luas. 

  

 Meeting Room 

Di Bali Outbound and Farmstay ini juga memiliki fasilitas meeting 

room yang bisa disewa oleh para wisatawan yang berkunjung, 

biasanya dilakukan reservasi beberapa hari sebelumnya untuk bisa 

memakai fasilitas ini. Atau ada kegiatan pra outbound (sebelum 

kelapangan) seperti briefing dan pelatihan mengenai apa saja 

kegiatan yang akan berlangsung di Bali Outbound dan Farmstay 

tersebut (Lihat Gambar 2.7). 

Gambar 2.6. Parkir Bali Outbound and Farmstay 

Sumber: Observasi Lapangan tanggal 03 Oktober 2015 
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 Area Bermain Anak  

Area bermain anak di Bali Outbound and Farmstay terletak 

bersebelahan dengan campsite yang ada di sana. Tidak begitu 

lengkap dengan pengamanan yang kurang memenuhi kriteria 

keselamatan yang seharusnya. (Lihat Gambar 2.8) 

 

 

 

 Restaurant 

Bali Outbound and Farmstay juga menyediakan wadah bagi para 

wisatawan untuk menikmati makanan. Restoran dapat di akses 

langsung dari semua fasilitas di areal Bali Outbound, sehingga 

memudahkan wisatawan untuk mencapainya (Lihat Gambar 2.9 

dan 2.10). 

Gambar 2.7. Ruang pertemuan di Bali Outbound and Farmstay 

Sumber: Observasi Lapangan tanggal 03 Oktober 2015 

Gambar 2.8. Tempat Bermain Anak di Bali Outbound and Farmstay 

Sumber: Observasi Lapangan tanggal 03 Oktober 2015 
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b. Alur Kegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Penataan Masa Bangunan  

Fasilitas antara 1 dengan yang lain di Bali Outbound namun berada pada 

masa bangunan yang berbeda beda (tipe cluster) 

d. Konsep Design Bangunan  

Design bangunan di Bali outbound and farmstay memadukan antara gaya 

arsitektur tropis lokal Bali dengan memberikan sentuhan etnik dibeberapa 

bagian interior bangunan, hal tersebut terlihat dari pengaplikasian material 

Gambar 2.9. Restoran di Bali Outbound and Farmstay 

Sumber: Observasi Lapangan tanggal 03 Oktober 2015 

 

Wisatawan  Datang 

Parkir 

Entrance Outbound Bali 
Briefing dan 

Pembekalan  

Front Office 

(konfirmasi ) 

Melakukan Aktifitas 

Outbound   

toilet  

Menuju Ke Lokasi 

outbound (di Luar 

Kawasan ) 

Parkir Wisatawan  pergi 

Gambar 2.10. Alur Kegiatan di Bali Outbound and Farmstay 

Sumber: Observasi Lapangan tanggal 03 Oktober 2015 
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kayu dan batuan alam, serta diletakkan beberapa aksen dekorasi tradisional 

lokal. 

 

2.2.3 Bali Tree Top Adventure Park  

Bali Tree Top Adventure Park merupakan salah satu penyedia jasa 

outbound tree top terbaik yang ada di Bali, berlokasi di kebun raya eka 

karya Bali di Bedugul, dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi 

tiap tahunnya. Kemudahan akses serta parker yang luas juga merupakan 

keunggulan dari lokasi wisata outbound ini. (Lihat Gambar 2.11) 

 

 

 

 

 

 

a. Fasilitas  

Di Bali Tree Top Adventure Park terdapat beberapa unit fasilitas yang 

mendukung berlagsungnya kegiatan outbound yang di sediakan, berikut 

ini fasilitas yang tersedia diantaranya. 

 Toilet 

Gambar 2.11. Lokasi Bali Tree Top Adventure Park 

Sumber: google.co.id/maps/ (di unduh 3 oktober 2015) 
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Toilet di Bali Tree Top Adventure Park di bagi menjadi dua, toilet 

untuk karyawan yang berada dalam satu bangunan dengan ruang 

pengelola dan front office. Dan toilet pengunjung yang terletak pada 

bangunan terpisah, dan terdiri dari 2 unit toilet bagi pengunjung wanita 

dan pria. 

 Restorant 

 

 

 

Bagi para wisatawan yang melakukan aktifitas di Bali Tree Top 

Adventure Park tidak perlu jauh jauh untuk bisa bersantap bersama 

keluarga, karena di sini telah tersedia restoran dengan kapasistas 

kurang lebih 50 orang. Tempat makan bernuansa Bali dengan bukaan 

pada setiap sisi bangunan memberikan view lingkungan sekitar yang 

masih hutan kepada pengunjung Bali Tree Top Adventure Park 

menjadikan daya Tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung 

(Lihat Gambar 2.12). 

 Administrasi dan penyimpanan alat 

Bali Tree Top Adventure menyediakan alat bagi para wisatawan yang 

akan melakukan aktivitas di tree top. Alat serta konstruksi di Bali tree 

top adventure telah mengikuti standar eropa, sehingga wisatawan akan 

merasa aman, serta instalasi wahana Tree Top tidak merusak 

lingkungan yang ada (Lihat Gambar 2.13). 

 

Gambar 2.12. Fasilitas Restorant di Bali Tree Top Adventure Park 

Sumber: Dokumentasi Pribadi tanggal 03 Oktober 2015 
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b. Pola masa bangunan  

Di bali tree top adventure park ini terdapat 3 masa bangunan dengan 

pembagian fungsi sebagai berikut, satu bangunan untuk restoran. Satu untuk 

managemen, satu lagi bangunan toilet bagi para wisatawan. Ketiga bangunan 

tersebut di bangun terpisah namun sirkulasi antar bangunan masih terbilang 

nyaman dan mudah dicapai.  

c. Konsep Design  

Dilihat dari tampilan bangunan yang ada di Bali Tree Top Adventure Park, 

terlihat jelas penggunaan material kayu, atap limasan dan beberapa aksen 

penggunaan unsur dekoratif tradisional bali, dimaksudkan untuk menciptakan 

Gambar 2.13. Fasilitas penyimpanan barang dan front office di Bali Tree Top 

Adventure Park 

Sumber: Dokumentasi Pribadi tanggal 03 Oktober 2015 

 



32     Outbound di Desa Muncan, Karangasem  

nuansa bangunan Bali di tengah kawasan Kebun Raya Eka Karya. Pembuatan 

bangunan hanya dengan satu lantai merupakan sesuatu keputusan desain yang 

bijaksana dari pengembang wahana tree top, demi untuk menciptakan kesan 

selaras, dan bangunan tidak mendominasi lingkungan. Dari ketiga objek 

sejenis, maka dapat dipilah sebagai berikut (lihat tabel 2.1)  

 

 

No. 
Aspek 

Tinjauan 

Objek Studi Banding 

Outbound Bali  
Bali Outbound and 

Farmstay 

Bedugul Tree Top 

Adventure 

1 Lokasi Jalan Singakerta, Ubud 
Bukit Melingkuh, Desa 

Baturiti, Tabanan 
Kebun Raya Bedugul  

2 Kepadatan 

Berlokasi di jalur dengan 

kepadatan wisatawan 

tinggi. 

Berlokasi di jalur 

dengan kepadatan 

wisatawan tinggi. 

Berlokasi di kawasan 

dengan kepadatan 

wisatawan tinggi. 

4 Fasilitas 

 Parkir kerndaraan  

 Front Office 

 ruang makan indoor 

 ruang makan outdoor 

 kasir, toilet, dapur, 

ruang management,  

 storage untuk 

perlengkapan 

outbound. 

 Parkir kerndaraan  

 Front Office 

 Tempat makan  

 kasir, toilet, 

dapur, ruang 

management, 

 storage untuk 

perlengkapan 

outbound. 

 Meeting room 

 Fish pond  

 Paint Ball arena 

 Parkir kerndaraan  

 Front Office 

 Tempat makan  

 kasir, toilet, 

dapur, ruang 

management, 

 storage untuk 

perlengkapan 

outbound. 

5 Akses 

 Terdapat 1 akses 

utama bagi 

pengunjung  

 akses untuk pegawai 

dari bagian belakang  

 Akses pegawai dan 

pengunjung sama  

 Hanya terdapat 1 

akses di depan 

(untuk karyawan 

dan pengunjung 

sama) 

6 Arsitektur 

Bentuk layout bangunan 

persegi, arsitektur yang 

digunakan arsitektur Neo-

vernacular. 

Bentuk layout 

bangunan persegi, 

arsitektur yang 

digunakan arsitektur 

Bentuk layout 

bangunan persegi, 

arsitektur yang 

digunakan arsitektur 

Tabel 2.1 Tinjauan Fasilitas Sejenis 

 

Tabel 2.1 Tinjauan Fasilitas Sejenis 
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Neo-vernacular. modern 

7 
Tampilan 

Bangunan 

Banguanan bertampilan 

bali dengan finishing batu 

alam dan paras, atap 

jerami.  

Banguanan bertampilan 

bali dengan cat putih, 

atap jerami.  

Banguanan bertampilan 

Bali dengan atap 

bermaterial jerami.  

  
Lantai 

Bangunan 

Didominasi oleh bangunan 

dengan hanya 1 lantai  

Hanya Restoran dan Ruang 

pengelola yang menjadi 1 

bangunan dengan 2 lantai  

Didominasi oleh 

bangunan dengan hanya 

1 lantai  

Restoran dan meeting 

room dengan 2 lantai 

Semua bangunan hanya 

memiliki 1 lantai 

9 
massa 

bangunan 
Banyak massa   Banyak massa  Banyak massa  

10 
Penataan 

Interior 

Interior terdapat akses 

public dan akses privat 

Interior terdapat akses 

public dan akses privat 

Interior terdapat akses 

public dan akses privat 

11 
Keunikan 

Site  
Site tidak datar 

Luas dan memiliki 

kemiringan  

site mempunyai banyak 

vegetasi dan luas 

 

2.2.4 Kesimpulan Fasilitas Sejenis 

Dari tinjauan objek sejenis dapat disimpulkan untuk pengadaan Tempat 

Rekreasi Outbound memerlukan lokasi dengan lahan luas, memiliki daya  tarik 

alam yang baik,  yang kunjungan wisatawan pertahunya tinggi, akses kendaraan 

mudah serta memiliki lahan parkir yang memadai. Diperlukan juga fasilitas 

penunjang yang menunjang kenyamanan para wisatawan dalam melakukan 

aktifitas di areal outdoor seperti restoran, office, storage, dan toilet. Tampilan 

bangunan haruslah menyesuaikan dengan lingkungan sekitar sehingga akan 

timbul keselarasan antara bangunan dengan lingkungan.   
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2.3 Spesifikasi Umum Tempat Rekreasi Outbouond 

2.3.1 Pengertian  

Outbound berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu out 

dan bound. Menurut asal katanya, out berarti keluar dan bound berarti bentuk. 

Jadi secara umum outbound dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan yang 

dilakukan di luar atau ruang terbuka.  

Jadi arena outbound dapat diartikan sebagai ruang terbuka yang dirancang 

khusus sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan edukatif berupa 

petualangan melalui penekanan pada upaya untuk memperkaya diri dengan 

pengalaman (experience learning metode).  

 

2.3.2 Fungsi  dan Fasilitas  

Fungsi serta fasilitas yang akan diterapkan pada bangunan Tempat Rekreasi  

Outbound sebagai berikut:  

 

a. Fungsi yang dihadirkan : 

1. Sebagai media perkemahan  

2. Olah raga  

3. Media Pertemuan  

4. Sarana Rekreasi  

5. Pemenuhan Kebutuhan Kuliner  

6. Perkebunan  

7. Menejemen 

b. Fasilitas yang direncanakan : 

Dari fungsi yang telah dijabarkan maka fasilitas yang dimunculkan 

antara lain : 

1) Camp Site  

2) Meeting Room dan Hall 

3) Wahana Permainan  

4) Restoran dan  food Court 

5) Villa dan Cottage  
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6) Management Office  

7) Areal parkir  

 

2.3.3 Tujuan dan Sasaran  

Dari kajian pustaka dan studi banding, didapat tujuan dan sasaran sebagai 

berikut. 

a. Tujuan  

1. Wadah bagi para wisatawan penggemar kegiatan outdoor untuk 

menyalurkan minatnya.   

2. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan tingkat pendapatan asli 

daerah. 

b. Sasaran  

Sasaran dalam Fasilitas Outbound ini adalah masyarakat dan wisatawan 

penikmat wisata di Bali sebagai sarana dalam menunjang dan memenuhi 

keinginan akan jasa pelayanan wisata dengan suguhan materi yang berbeda. 

 

2.3.4 Lingkup Pelayanan   

Lingkup pelayanan dari Outbound ini adalah sebagai berikut. 

1. Melayani aktivitas outdoor para wisatawan penikmat wisata outdoor    

2. Melayani aktivitas penunjang yaitu meeting dan rekreasi bagi para 

wisatawan.

2.3.5 Sistem Pengelolaan  

Pengelola Outbound ini sepenuhnya akan dikelola oleh pihak swasta. Dalam 

pengelolaan Outbound ini dibagi menjadi dua yaitu pengelolaan secara 

administrasi dan pengelolaan dalam kegiatan wisata outbound.  

 

 

 

2.3.6 Lokasi  

Sesuai dengan kajian pustaka dan studi banding, dalam perencanaan suatu 

Tempat Rekreasi Outbound harus mempertimbangkan seperti : 
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1) Transportasi sekitar site. 

Transportasi sudah terdapat fasilitas untuk sarana transportasi seperti jalan 

yang lebar, fasilitas penunjang seperti SPBU, Bengkel, dan lain-lain.  

2) Jaringan utilitas 

Jaringan utilitas yang diperlukan adalah listrik, air, drainase dan penanganan 

terhadap kondisi darurat. 

3) Potensi pelanggan yang akan melewati area tersebut, terkait dengan 

kedatangan wisatawan ke objek wisata tertentu yang terdekat. 

4) Keamanan lingkungan perlu diperhatikan terkait dengan kenyaman 

konsumen nantinya. 

5) Keadaan demografi dari wilayah, terkait dengan potensi jumlah kedatangan 

tamu. 

6) Luas lahan yang cukup serta memiliki potensi alam yang baik, seperti 

topografi, vegetasi, dan view di sekitaran site.  

 


