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BAB IV 

PERENCANAAN JASA DAN OPERASIONAL 

 

A. Deskripsi Rencana Operasi 

Berikut ini adalah rencana Operasi Milky Way Futsal: 

1. Survey Lokasi 

Survey Untuk mencari lokasi yang sangat strategis untuk menjalankan usaha yang 

akan di jalankan. 

2. Mencari Kontraktor 

Memilih dan mempertimbangkan kontraktor mana yang akan dipilih untuk 

membangun lapangan futsal yang sesuai dengan design yang di inginkan dengan luas 

lahan yang dipilih. 

3. Menyewa Lahan Kosong 

Lokasi usaha merupakan unsur yang penting bagi Perusahaan, maka lokasi atau 

tempat harus sudah ada sebelum usaha berjalan. 

4. Pendaftaran IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 

Untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan harus melakukan pendaftaran 

perizinan. Menurut PERDA nomor 03 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan, Prosedur yang harus di jalankan adalah: 

a. Mengisi formulir Permohonan 

b. Fotocopy KTP 

c. Fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir 

d. Fotocopy surat kepemilikan atas tanah 

e. Gambar rencana pembangunan 

f. Gambar perhitungan Konstruksi bangunan bertingkat lebih dari dua lantai 

g. Surat kuasa jika pengurusan izin dikuasakan  
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h. Proses Perizinan memakan waktu kira-kira 14 hari 

5. Pendaftaran NPWP 

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai penghasilan atas 

PTKP (penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan 

Pajak (KPP). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu 

melalui internet di situs Department pajak. Selanjutnya dapat mengirimkan Print-

Outnya melalui pos ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 

kedudukan Wajib Pajak. 

Menurut PERDA No.12 Tahun 2002, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk 

mendapatkan SIUP bagi usaha perorangan melampirkan: 

a. Fotocopy surat Pendirian Perusahaan / Akta Notaris 

b. Fotocopy KTP pemilik 

c. Fotocopy NPWP 

d. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) dari PEMDA perdagangan bagi 

kegiatan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) 

e. Neraca Perusahaan 

6. Mendaftarkan Perusahaan 

Pendaftaran Perusahaan (Kian Goenawan, 2008: 32) dilakukan oleh setiap 

perusahaan di suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II selaku Kantor 

Pendaftaran Perusahaan (KPP) Tingkat II ditempat kedudukan perusahaan , dengan 

cara mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotocopy surat-surat yang 

diperlukan dan membayar biaya administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

7. Membangun Lapangan Futsal 

8. Menghubungi Perusahaan yang menyediakan jasa pemasangan Karpet Futsal 
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9. Menghubungi Supplier dan membeli Barang dari Supplier tersebut 

10. Mencari sponsor 

11. Opening 

Gambar 4.1 

Jadwal Kerja Milky Way Futsal 

       Sumber : Penulis 
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B. Bangunan Fisik 

Bangunan Fisik Milky Way Futsal dengan Luas 60 m x 58 m yang akan dibuat 

bangunan sebagai berikut : 

Gambar 4.2 

Layout Milky Way Futsal 

 Sumber : Penulis 

Keterangan : 

Luas bangunan 60 x 58 

A : Receptionist dan Kasir 

B : Ruang tunggu 

C : Counter minuman 

D : Shower room, Locker room, dan WC 

E1, E2, E3, E4,E5 : Lapangan Futsal 

F : Lahan Parkir 
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C. Proses Pelayanan 

Proses pelayanan jasa yang diberikan oleh Milky Way Futsal merupakan 

standar pelayanan yang diberikan oleh jasa penyewaan lapangan futsal lainya. Di Milky 

Way Futsal juga menyediakan sistem member dan sistem biasa. Milky Way Futsal 

memberikan fasilitas counter minuman untuk para konsumen membeli minuman setelah 

bermain futsal, menunggu antrian bermain, duduk - duduk istirahat dan berbincang-

bincang sebelum dan sesudah bermain. Milky Way Futsal adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang pemberian jasa, sehingga sudah seharusnya Milky Way Futsal terus 

meningkatkan kualitas dalam melayani konsumenya. 

Proses jasa yang ada di Milky Way futsal tidaklah rumit. Konsumen yang 

datang dapat melakukan registrasi terlebih dahulu, untuk memastikan adanya lapangan 

futsal yang kosong dan dapat di sewakan. Apabila lapangan yang disewakan tersedia, 

konsumen dapat langsung menyewa dan melakukan permainan. Disamping itu, apabila 

semua lapangan di Milky Way Futsal tersewakan, konsumen juga dapat menggunakan 

jasa Counter Minuman di Milky Way Futsal sambil berbincang-bincang dengan para 

pemain yang hobi futsal. Counter minuman di Milky Way Futsal menyediakan berbagai 

jenis minuman dari air mineral hingga minuman penambah ion dan aneka jus yang baik 

bagi olahragawan. Setelah itu para konsumen dapat melakukan pembayaran di kasir. 

Waktu operasional Milky Way Futsal sebagai berikut: 

1. Senin - Jumat    08.00 - 23.00 WIB 

2. Sabtu dan Minggu  06.00 - 24.00 WIB 
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D. Alur jasa 

      Proses Pelayanan jasa Milky Way Futsal dapat di gambarkan seperti gambar 

dibawah ini: 

Gambar 4.3 

Alur Jasa Milky Way Futsal 

 

Sumber : Penulis 

Proses pelayanan jasa diawali dengan pemesanan lapangan futsal oleh 

Konsumen. Pemesanan lapangan dapat dilakukan dengan 2 cara, antara lain : 

konsumen datang langsung ke Milky Way Futsal atau Konsumen menghubungi Milky 

Way Futsal. Setelah itu, pihak Milky Way Futsal akan melakukan pengecekan 

ketersediaan lapangan futsal tersedia, konsumen dapat melakukan pemesanan 

I

• Konsumen datang / menghubungi ke Milky 
Way Futsal

II
• Melakukan pemesanan lapangan Futsal

III

• Melakukan pengecekan ketersediaan 
lapangan futsal

IV
• Melakukan pemesanan dan permainan

V

• Melakukan pembayaran layanan lapangan 
futsal

VI

• Konsumen menggunakan fasilitas Shower 
room
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(booking) lapangan futsal. Kemudian konsumen yang telah melakukan pemesanan 

lapangan dapat melakukan permainan futsal sesuai dengan jadwal pemesanan 

lapangan. Setelah selesai melakukan permainan konsumen melakukan pembayaran 

lapangan futsal. Selanjutnya konsumen dapat menikmati layanan lain seperti makanan 

yang tersedia, minuman, dan shower room. 

 

E. Nama Pemasok 

Pemasok merupakan salah satu mata rantai penting dalam “sistem 

penyampaian nilai” kepada seluruh pelanggan perusahaan. Pemasok menyediakan 

sumber daya yang di perlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Dibawah ini adalah nama-nama pemasok bagi Milky Way Futsal:  

1. Pemasok Counter Minuman  

a. Hypermart 

b. Carrefour 

2. Pemasok peralatan Counter Minuman, Peralatan Kasir dan Peralatan Kantor 

a. Ace Hardware 

b. Gramedia 

c. Bhinneka 

3. Pemasok Peralatan Futsal 

a. Saudara Sport 

b. Dunia Bola 

4. Pemasok Perlengkapan Milky Way Futsal 

a. Gramedia 

b. Saudara Sport 

c. Carrefour 
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F. Teknologi 

Teknologi adalah sarana yang mendukung kegiatan Milky Way Futsal karena 

jasa yang di tawarkan oleh Milky Way Futsalmembutuhkan teknologi. Teknologi-

teknologi yang digunakan Milky Way Futsal adalah: 

1. Teknologi alas karpet karet yang aman dan nyaman digunakan karena terdapat alas 

lapangan yang kualitasnya standar internasional yaitu alas vinyl. 

2. Teknologi Komputer yang merupakan sarana utama untuk melayani konsumen 

dalam melakukan Pembayaran, reservasi, dan penyimpanan database konsumen. 

3. Teknologi komunikasi seperti penggunaan telepon dan sarana komunikasi lainya 

untuk berhubungan dengan supplier dan konsumen. 

4. Teknologi multimedia dengan menggunakan CCTV untuk mengontrol kegiatan yang 

terjadi di sekitar Milky Way Futsal. 

 

 

 

 

 


