
ABSTRAKSI 

 

 Event organizer merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

usaha jasa yang menangani segala keperluan pemakai jasa untuk 

mengorganisasikan seluruh rangkaian acara. Banyaknya event organizer yang 

berdiri dan berkembang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan klien dalam 

mengemas acara sesuai apa yang diinginkan, salah satunya adalah Prima 

Autosport Enterprise. Dalam kegiatannya, Prima Autosport Enterprise 

menyediakan jasa menangani suatu event yaitu event olahraga offroad. Event 

tahunan yang digagas Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk 

pengenalan akan potensi alam Jawa Timur yang indah dan masih alami serta 

sebagai Visit East Java 2011. Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur memilih 

Prima Autosport Enterprise sebagai event organizernya karena memiliki 

kemampuan yang handal dibidangnya. Sehingga penelitian ini difokuskan pada 

penanganan event wisata offroad Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang 

Penanganan Event Adventure Offroad Dinas Pariwisata yang ditangani oleh Prima 

Autosport Enterprise. 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini peneliti menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Ini artinya adalah peneliti yang berusaha mendeskripsikan data – data 

yang diperoleh berupa kata – kata dan bukan menggunakan angka – angka. Data 

tersebut diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dan pengamatan. Sedangkan 

wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terbuka dan wawancara tak 

terstruktur, sehingga orang yang diwawancarai mengerti bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu, 

sedangkan pewawancaranya ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam 

lagi pada seorang subjek tertentu. Selain itu peneliti juga menggunakan metode 

observasi berperan serta dimana peneliti menjadi anggota resmi dari kelompok 

yang diamatinya sehingga dapat diperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan, 

termasuk yang dirahasiakan sekalipun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prima Autosport Enterprise, dalam 

menangani event wisata offroad Prima Autosport dalam menangani event offroad 

tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur agar event tersebut dapat 

terlaksana dengan baik dan lancar mempunyai lima divisi yang saling koordinasi 

dengan tiap – tiap divisi dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Divisi tersebut 

adalah divisi perlengkapan, divisi lapangan, divisi publikasi, divisi acara, dan 

divisi perizinan. Adapun tugas dari masing – masing divisi : Divisi perlengkapan 

bertugas menyewa panggung, tenda dan mencari hadiah. Divisi lapangan bertugas 

melakukan survei rute dan scrutineering. Divisi publikasi bertugas mencari 

sponsor pendukung, menyebarkan brosur ke komunitas – komunitas offroad, 

mempromosikan melalui media masa dan situs internet. Divisi acara bertugas 

mengadakan daftar ulang peserta, melakukan kontrak dengan pengisi acara dan 

membuat roundown event serta mengatur jalannya event. Divisi perizinan 

bertugas mengajukan proposal perizinan pada penyelenggara (Disparprov Jatim), 

Pemerintah Daerah yang akan dilalui, Indonesian Offroad Federation (IOF), 

Ikatan Motor Indonesia (IMI), serta pihak Kepolisian dan Medis.  
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Kendala – kendala yang sering ditemui dilapangan pada saat event offroad 

adalah kesulitan mencari sponsor pendukung, dan cuaca tidak menentu. Keadaan 

seperti ini sering terjadi untungnya kendala tersebut bisa teratasi semua.  
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