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BAB I 

PENDAHULUAN  

A.  Gagasan Awal 

 Pariwisata yang semakin berkembang sesuai perkembangan jaman 

menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu industri andalan 

penting bagi negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. 

Indonesia seringkali mempromosikan potensi wisata dan budaya yang 

dimiliki kepada dunia sebagai langkah untuk meningkatkan sektor 

ekonomi negara. Menurut Kementerian Pariwisata (2018) kontribusi 

sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional semakin besar. Hal ini 

terasa ketika perekonomian nasional menghadapi krisis global, sektor 

pariwisata mengalami peningkatan kontribusinya dari 10% menjadi 17% 

dari total ekspor barang dan jasa Indonesia.  

Menurut Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2018) 

menempatkan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian bangsa, 

di tahun 2019 industri pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi 

penghasil devisa terbesar, USD 24 Miliar, melampaui sektor Migas, 

Batubara dan Minyak Kelapa Sawit. Pariwisata menjadi prioritas 

nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

periode 2015-2019 dengan data pada tabel yang memperlihatkan bahwa 

pariwisata merupakan penghasil Devisa peringkat empat terhadap 

sepuluh ekspor barang terbesar tahun 2013 – 2015: 
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TABEL 1 

Ranking Devisa Pariwisata Terhadap Sepuluh Ekspor Barang Terbesar 

Tahun 2011 – 2015  

Sumber: Pusdatin Kemenparekraf (2018) 
 

TABEL 1 

Ranking Devisa Pariwisata Terhadap Sepuluh Ekspor Barang Terbesar 

Tahun 2011 – 2015 (Lanjutan) 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Pusdatin Kemenparekraf(2018) 

 



3 
 

Sejak tahun 2011 sektor pariwisata telah berhasil dengan konsisten 

menyumbang devisa pada Indonesia sehingga dapat mepertahankan 

peringkat yang sama hingga tahun 2015 dan nominal yang terus 

meningkat. Perkembangan industri pariwisata juga dapat dilihat dari 

pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui 

19 pintu utama pada tahun 2016 – 2017: 

TABEL 2 

Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Datang Menurut 20 Pintu Masuk 

Utama Tahun 2017 - 2018

 
Sumber: BPS (2019)  

 

 

Berdasarkan data yang tertera pada tabel, jumlah wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Indonesia melewati pintu masuk 

utama, memperlihatkan peningkatan dalam jumlah wisatawan. Menurut 

data yang diperoleh dari Pusdatin Kemenparekraf 2018, pertumbuhan 

wisatawan mancanegara dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami 

kenaikan sebanyak 21,88%. Tidak hanya wisatawan mancanegara, tetapi 

pariwisata dalam negeri pun ikut meningkat. Data jumlah wisatawan 
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nusantara di Indonesia pada tahun 2015 – 2018  diperlihatkan dalam tabel 

berikut: 

TABEL 3 

Perkembangan Wisatawan Nusantara di Indonesia  

Tahun 2015 – 2018  

 Sumber: BPS (2019) 

 

Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan nusantara, tentu 

pendapatan dalam negeri juga akan meningkat. Hal yang sama juga 

terjadi dengan wisatawan mancanegara, semakin tinggi jumlah 

wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia, semakin tinggi 

pula devisa negara Indonesia. Peningkatan pendapatan dalam negeri 

maupun devisa dikarenakan oleh hasil penerimaan dari pengeluaran 

Wisatawan mancanegara (wisman) dan Wisatawan Nusantara (wisnus) di 

Indonesia. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan maka Indonesia 

secara gencar melakukan promosi atas potensi wisata yang dimiliki. 

Seperti yang dikutip Rahmadsyah (2016) Kementerian Pariwisata 

Indonesia berharap dapat menarik banyak wisatawan lokal maupun 

mancanegara untuk mengunjungi obyek-obyek wisata yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Menteri Pariwisata, Arief Yahya menyatakan, 

Wisatawan mancanegara (wisman) tertarik berkunjung ke Indonesia 

Tahun Perjalanan Rata-rata 

Perjalanan 

(Kali) 

Pengeluaran 

PerPerjalanan 

(ribu Rp) 

Total 

Pengeluaran 

2015 234,377 1.92 641.76 150.41 

2016 234,377 1.94 679.58 160.89 

2017 236,752 1.98 704.68 172.85 

2018 245,290 2.02 711.26 177.84 
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karena potensi yang dimiliki Indonesia berupa alam (nature) (35%), 

budaya (culture) (60%), dan buatan (manmade) (5%). Pembangunan 

Kepariwisataan berdasarkan potensi yang dimiliki Indonesia memerlukan 

keterlibatan peran serta masyarakat dan diarahkan untuk memacu 

peningkatan daya saing global dan pemasukan devisa.  

Dari beragam potensi wisata yang dimiliki Indonesia, potensi 

wisata olahraga merupakan salah satu yang dapat memacu keterlibatan 

peran serta masyarakat guna meningkatkan daya saing global dan devisa. 

Sebelum membahas mengenai pariwisata olahraga, ada baiknya 

memahami pengertian pariwisata. Menurut UU RI No. 10 Tahun 2009 

Pasal 1 Ayat 3 tentang Kepariwisataan, pariwisata merupakan berbagai 

macam kegiatan wisata yang didukung dengan fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah 

daerah dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan 

alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan.  

Setelah memahami pengertian pariwisata kemudian dilanjutkan 

dengan pemahaman mengenai wisata olahraga (sport tourism). Menurut 

Utama (2017) wisata olahraga adalah wisata yang memadukan kegiatan 

olahraga dan kegiatan wisata. Kegiatan dalam wisata ini dapat berupa 

kegiatan olahraga aktif yang mengharuskan wisatawan melakukan gerak 

olah tubuh secara langsung. Kegiatan lainnya dapat berupa kegiatan 
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olahraga pasif dan wisatawan tidak melakukan gerak olah tubuh, 

melainkan hanya menjadi penikmat dan pencinta olahraga saja.  

Menurut Utama (2017) Wisata olahraga saat ini menjadi topik 

perbincangan dalam acara-acara televisi maupun di media sosial. Wisata 

olahraga sudah menjadi hobi bagi beberapa kalangan masyarakat 

khususnya generasi milenial yang memiliki hobi berolahraga. Tak sedikit 

acara-acara besar yang melibatkan banyak orang seperti Asian Games 

2018 Jakarta-Palembang yang diadakan sebagai bentuk semakin 

berkembang pesatnya dunia pariwisata khususnya di bidang wisata 

olahraga. Menyinggung tentang wisata olahraga, terdapat jenis kegiatan 

wisata olahraga yang cukup menantang namun tetap mengedepankan sisi 

yang mengasyikan dalam melakukannya yaitu Roller Sports (Skateboard 

dan Inline Skate).  

Perkembangan permainan Roller Sports (Skateboard dan Inline 

Skate) di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun belakangan 

ini. Hal ini dapat dilihat sebagai fenomena yang menggejala di kalangan 

muda dan remaja maupun kalangan dewasa hampir di setiap kota besar di 

Indonesia. Sebagai buktinya, semenjak keputusan Dewan Olimpiade Asia 

(OCA) untuk menambahkan 1 cabang dalam Asian Games 2018 Jakarta-

Palembang yaitu Roller Sports seperti yang dikutip oleh Ariandono 

(2017) cabang olahraga ini semakin diminati oleh banyak kalangan. 

Menurut Dewan Olimpiade Asia Roller Sports perlu diselenggarakan 

karena untuk persiapan Olimpiade Tokyo 2020 yang akan menampilkan 
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skateboard dan inline Skate yang akan ditampilkan pada Youth Olimpic 

2019, Argentina.  

Menurut Ariandono (2017) ada beberapa hal yang menjadi faktor 

cepatnya pertumbuhan cabang Roller Sports di Indonesia, di antaranya 

adalah bahwa permainan ini mengekspresikan kebebasan dari si pemain 

(skater). Skater bebas melakukan apa saja dalam bentuk gerakan ataupun 

trik dalam permainan Roller Sports. Ini juga yang menjadi alasan 

mengapa hampir seluruh skater berasal dari golongan muda dan remaja. 

Hal tersebut dikarenakan remaja identik dengan kebebasan dan penuh 

semangat untuk mengekspresikan diri sendiri tanpa harus menjadi orang 

lain. Dengan kata lain Roller Sports mewakili kebebasan berpikir dan 

bertindak dalam sebagian sisi kehidupan kalangan muda dan remaja.  

Menurut Ariandono (2017) di Jakarta, perkembangan dan 

pertumbuhan permainan Roller Sports sangat terasa dan signifikan. Hal 

ini dapat dilihat dari munculnya beberapa komunitas skateboard dan 

inline skate di beberapa wilayah Jakarta. Pertumbuhan komunitas 

skateboard di Indonesia semakin meningkat setelah adanya asosiasi resmi 

skateboard Indonesia atau ISA (Indonesia Skateboarding Assosiation). 

ISA didirikan pada akhir tahun 1999 dengan membuka dua pusat kantor 

regional di Jakarta dan Bandung. Berikut daftar beberapa komunitas 

skateboard dan inline skate yang ada di Jakarta: 
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TABEL 4 

Daftar Komunitas Skateboard dan Inline Skate 
No Nama Komunitas Jumlah Anggota 

1 Komunitas Skate Board Jakarta 6.893 Anggota 

2 Puri Indah Skateboarding 

 

180 Anggota 

3 Skateboard of Jakarta 1.519 Anggota 

4 Twilo Skate Corner 420 Anggota 

5 Jakarta Inline Skate Community 2.381 Anggota 

6 Fun Skate 324 Anggota 

7 Veni Vidi Vici 1.502 Anggota 

Sumber: Hasil Olahan Data (2019) 

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa di DKI Jakarta 

terdapat beberapa komunitas yang mendukung perkembangan Roller 

Sports di Indonesia khusunya di Jakarta. Kebanyakan dari komunitas ini 

didirikan oleh beberapa kalangan muda yang memiliki hobi sama. 

Masing-masing komunitas tersebut mewakili para anggota skater di 

Jakarta yang tidak dapat dijelaskan dengan pasti berapa jumlah masing-

masing komunitas tersebut. Hal ini di tambah dengan banyaknya 

komunitas skater underground yang tidak menampilkan kuantitas 

komunitas mereka seperti layaknya komunitas yang terbuka.  

 DKI Jakarta sudah memiliki skatepark area yang disediakan untuk 

para komunitas skater maupun komunitas skater underground. Dari 

beberapa komunitas resmi yang ada, para skater tersebut dapat ditemui di 

beberapa skatepark area di wilayah DKI Jakarta, sebagai berikut: 
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TABEL 5 

Daftar Skatepark area di DKI Jakarta 
NO Nama 

Ruang 

Publik 

Alamat Fasilitas Harga 

Tiket 

Masuk 

Pengelola 

1 Green 

Skatepark 

Jl. Taman 

Mini Indonesia 

Indah, 

Samping 

Teater IMAX 

Keong Mas, 

Cipayung, 

Jakarta Timur 

Arena Skate, 

Safety 

Kit(Helm, 

pelindung 

siku, 

pelindung 

lutut), Skate 

Shop 

 

Rp. 10.000 

(tiket 

masuk 

TMII) 

Rp.15.000 

(tiket 

masuk  

Skatepark) 

 

 

 

Perorangan 

(Anthony 

Adam 

Caya) 

2 Puink 

Skatepark 

Jl. Budi Mulya 

No. 54 RT 

11/RW 11, 

Ancol, 

Pademangan, 

Jakarta Utara 

Arena Skate, 

Skateshop, 

Café dan 

area parkir 

Rp. 20.000/ 

individu 

Perorangan 

(Alan) 

3 Kalijodo 

Skatepark 

Jalan Bidara 

Raya No.18, 

RT.4/RW.5, 

Pejagalan, 

Pejaringan, 

Angke – 

Tambora, 

Jakarta Utara. 

14450 

Arena Skate, 

ruang 

serbaguna, 

PKK-Mart, 

toilet umum 

dan difabel,  

perpustakaan

. 

Gratis 
Pemerintah 

 

4 UBL 

Skatepark 
Jl. Ciledug 

Raya, 

Petukangan 

Utara, 

Pesanggrahan

Kota Jakarta 

Selatan, 

Jakarta 12260 

Arena Skate 

di kawasan 

pendidikan 

Universitas 

Budi Luhur. Gratis 

Swasta 

(Yayasan 

Pendidikan 

Budi 

Luhur) 

 

     Sumber: Ramdina (2018) 
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TABEL 5 

Daftar Skatepark area di DKI Jakarta (Lanjutan) 

NO 

Nama 

Ruang 

Publik 

Alamat Fasilitas 

Harga 

Tiket 

Masuk 

Pengelola 

5 Dunia 

Inline 

Skate 

Ceger, 

Cipayung, 

Kota 

Jakarta 

Timur, 

13820 

Arena Skate, 

Instruktur 

bersertifikat, 

tempat 

penyewaan 

inline skate, 

Safety Kit. 

Rp.30.000/ 

individu 

Rp.50.000-

Rp.70.000 

(Tiket 

masuk, 

sewa inline 

skate  

instruktur) 

Perorangan 

(Bpk. Utomo 

Sugiarto) 

6 Life, La 

Piazza 

Skate 

Jl Boulevard 

Kelapa 

Gading 

Blok M, 

Jakarta 

Utara 

Arena Skate, 

Shopping 

Centre, 

Restaurant 

dan fasilitas 

lainnya 

Rp.15.000/ 

Individu 

Swasta 

(PT. 

Summarecon 

Agung) 

7 Twilo 

Skatepark 

Jl. Kemang 

Raya No. 8B, 

Kemang, 

Jakarta 

Selatan. 

Arena Skate, 

Private 

Course, 

Tempat 

penyewaan 

skateboard, 

Safety kit 

Rp. 50.000/ 

Individu 

(sewa 

skateboard 

dan safety 

kit Rp. 

100.000) 

 

Perorangan 

(Komunitas 

Twilo 

Skatepark) 

Sumber: Ramdina (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat DKI Jakarta sudah memiliki 

beberapa skatepark area namun hanya di beberapa wilayah administrasi 

kota Jakarta. Skatepark area ada yang dikelola oleh pemerintah, swasta 

dan perseorangan secara baik. Meskipun sudah ada beberapa skatepark 

area yang dapat ditemui pada wilayah Jakarta, namun masih banyak para 

skater yang terlihat bermain Roller Sports di luar area seharusnya. Seperti 

yang dikutip oleh Vidiatmoko (2017) Kurangnya jumlah skatepark di 

Jakarta juga diakui oleh Tony Sruntul, seorang professional skater 

Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Perbandingan jumlah komunitas 

roller sports beserta jumlah skater dengan luas wilayah Jakarta yang 

hanya memiliki sedikit skatepark area saja. Lebih lanjut Tony Sruntul 



11 
 

menyatakan adanya beberapa rencana untuk membangun sebuah 

skatepark lagi untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya dalam waktu dekat 

ini. Diharapkan dari adanya penambahan jumlah skatepark baru, maka 

perkembangan skateboard di Indonesia, khususnya di Jakarta akan lebih 

signifikan.  

Menurut Borden (2019), bahwa dengan adanya skatepark dapat 

memberikan nilai positif terhadap lingkungan sekitar. Nilai positif yang 

diberikan adalah berupa dampak sosial terhadap komunitas lingkungan 

dan berkumpulnya masyarakat (para remaja) pada satu kegiatan yang 

bernilai positif. Berdasarkan pemikiran yang telah dijabarkan, penulis 

memiliki ide untuk membangun sebuah skatepark area dengan nama 

Roller Maze. Skatepark area ini akan berisikan arena skate, tempat 

penyewaan skateboard, inline skate dan safety kit, Skate Shop dan 

fasilitas umum seperti toilet, loker untuk tempat penyimpanan barang 

pengunjung, mushola serta lahan parkir. Bentuk dari skatepark area ini 

adalah tertutup (Indoor). Konsep dari Roller Maze ini adalah arena skate 

dengan nuansa seperti labirin dan memiliki beberapa jalur rintangan 

untuk para skater tingkat newbie, beginner, intermediate hingga Advance. 

Selain itu, Roller Maze juga akan menyediakan pelatih profesional untuk 

private course Roller Sports. 

Roller Maze akan berlokasi di Jakarta Barat. DKI Jakarta terdiri 

dari 6 wilayah administrasi yaitu Jakarta Pusat (8 Kecamatan), Jakarta 

Utara (6 Kecamatan), Jakarta Selatan (10 Kecamatan), Jakarta Barat (8 

Kecamatan), Jakarta Timur (10 Kecamatan) dan Kepulauan Seribu (2 



12 
 

Kecamatan). Berikut merupakan data tabel yang menunjukkan jumlah 

pendudukan di DKI Jakarta beserta dengan laju pertumbuhan 

penduduknya:  

TABEL 6 

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Pendudukan DKI Jakarta 

Menurut Pembagian Wilayah Tahun 2016, 2017 dan 2018 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Penduduk (ribu) 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk per 

Tahun 

2016 2017 2018 
2016-

2017 

2017-

2018 

1 2 3 4 5 6 

1 
Kepulauan 

Seribu 
21.414 23.011 23.340 1,74 1,43 

2 
Jakarta 

Selatan 
2.071.628 2.164.070 2.185.711 1,08 1,00 

3 
Jakarta 

Timur 
2.705.818 2.817.994 2.843.816 1,00 0,92 

4 
Jakarta 

Pusat 
895.371 910.381 914.182 0,42 0,42 

5 
Jakarta 

Barat 
2.292.997 2.430.410 2.463.560 1,45 1,36 

6 
Jakarta 

Utara 
1.653.178 1.729.444 1.747.315 1,11 1,03 

DKI Jakarta 9.640.406 10.075.310 10.177.924 1,09 1,02 

     Sumber: BPS DKI Jakarta (2019)  

Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa mulai tahun 2016 hingga 

tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Dari 

pemikiran penulis dan data yang sudah didapat, DKI Jakarta memiliki 

potensi yang unggul di Indonesia karena selain sebagai ibukota negara 

Indonesia dan kota metropolitan yang besar, Jakarta merupakan tempat 

berkumpulnya berbagai macam orang yang berasal dari segala lapisan 

masyarakat dari seluruh daerah di Indonesia. Kemudian dilihat dari data 

tabel di atas, laju pertumbuhan penduduk yang paling besar terdapat pada 

kota administrasi Jakarta Barat. Hal ini menunjukan bahwa Roller Maze 

yang dilokasikan di Jakarta Barat menjadi pilihan yang baik dan 
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memiliki peluang positif karena berada pada lokasi yang memiliki pasar 

yang bertumbuh setiap tahunnya. Kemudian data yang menunjukkan 

semakin bertumbuh pula jumlah wisatawan Nusantara dan Mancanegara 

di DKI Jakarta menjadi peluang pangsa pasar Skatepark Roller Maze. 

Berikut gambaran jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara di DKI 

Jakarta: 

GAMBAR 1 

Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di  

DKI Jakarta 

 
Sumber: BPS DKI JAKARTA (2019) 

Selain itu, di lihat dari tabel daftar skatepark di Jakarta, pada wilayah 

administrasi kota Jakarta Barat masih belum memiliki skatepark yang 

memadai. Menurut Hartati (2015) Salah satu komunitas di Jakarta Barat 

yaitu Puri Indah Skateboarding (PIS) yang diprakarsai oleh Sulaiman 

Fajri mengungkapkan masih membutuhkan tempat latihan yang layak 

karena komunitas ini masih berlatih di jalan umum. Oleh karena itu, hal 

ini mendukung di bangunnya skatepark Roller Maze di daerah Jakarta 

Barat.   
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B. Tujuan Studi Kelayakan 

Sebelum menjalankan suatu bisnis perlu dilakukan adanya suatu 

studi untuk mengetahui jika bisnis tersebut bisa dijalankan ataupun tidak 

dapat dijalankan dan untuk mengetahui hambatan dan peluang yang 

terdapat di pasar. Adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis ini terbagi 

menjadi dua tujuan, yaitu tujuan utama (Major Objectives) dan sub 

tujuan (Minor Objectives).  

Tujuan utama (Major Objectives) dari studi kelayakan bisnis ini 

sebagai berikut: 

a. Menganalisa layak tidaknya rencana bisnis Roller Maze yang dapat 

dilakukan sebagai pendoman untuk perencanaan bisnis di masa yang 

akan datang. Aspek-aspek yang terkait seperti: 

1) Aspek Pemasaran 

Menganalisa target pasar yang dituju, permintaan, penawaran yang 

diberikan oleh pesaing, strategi pemasaran yang sesuai untuk 

digunakan dan melihat kondisi politik, ekonomi, social maupun 

lingkungan dalam target pasar yang dituju. 

2) Aspek Operasional 

Menganalisa kegiatan, fasilitas, pemilihan lokasi, dan teknologi 

yang digunakan pada operasional Roller Maze. 

3) Aspek Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Menganalisa persyaratan perekrutan tenaga kerja, struktur 

organisasi, deskripsi pekerjaan, program pelatihan dan 

pengembangan bagi karyawan. 



15 
 

4) Aspek Keuangan 

Menganalisa jumlah dana yang dibutuhkan dan sumber dana, 

membuat proyeksi biaya operasional dan pendapatan serta laporan 

keuangan, break-even point, analisa investasi dan manajemen 

risiko pada Roller Maze. 

b. Menganalisa kelayakan rencana usaha Roller Maze dengan studi 

kelayakan bisnis ini yang dapat memengaruhi keberhasilan pembuatan 

bisnis ini.  

Sub tujuan (Minor Objectives) dari studi kelayakan bisnis ini 

sebagai berikut: 

a. Membantu meningkatkan ekonomi daerah melalui bidang Sport 

Tourism. 

b. Membuka lapangan kerja baru. 

c. Memberikan wadah bagi para penggemar Roller Sports yaitu 

skateboard dan inline skate  di wilayah DKI Jakarta. 

d. Menjadikan Roller Maze menjadi sebuah kawasan Roller Sports dan 

juga bisa difungsikan sebagai ruang terbuka untuk membangun 

hubungan yang harmonis dengan berinteraksinya masyarakat di 

dalamnya. 

e. Sebagai wadah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan 

masyarakat sekitar.  

f. Memberikan pengaruh positif untuk kalangan muda dengan 

melakukan kegiatan Roller Sport.    
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C. Metodologi 

Menurut Sekaran & Bougie (2016, hal. 36) untuk mendukung studi 

kelayakan bisnis ruang terbuka publik ini maka akan dilakukan 

pengumpulan data yang bertujuan untuk membantu proses analisis studi 

kelayakan bisnis yang akan dijalankan. Metode pengumpulan data berupa 

wawancara langsung, wawancara melalui telepon, wawancara melalui 

komputer, kuesioner yang disebar secara personal, dikirim melalui pos, 

atau melalui alat elektronik, observasi langsung dengan atau tanpa 

rekaman gambar atau suara. Untuk analisa studi kelayakan bisnis Roller 

Maze ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 38): 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, pertama kali 

oleh peneliti untuk variabel kepentingan dari tujuan sebuah penelitian. 

Data primer yang diperoleh untuk studi kelayakan bisnis ini 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode survei dengan kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 142-143), definisi dari 

kuesioner adalah  sebuah alat untuk pengumpulan data yang efisien 

ketika penulis ingin mengetahui apa yang diperlukan dan 

bagaimana cara mengukur variabel-variabel kepentingan. 

Kuesioner berupa serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disusun tertulis berdasarkan tinjauan teoritis dan tertutup yang telah 
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diformulasikan sebelumnya untuk diberikan kepada responden. 

Kuesioner memiliki kegunaan lain yaitu dapat menyediakan 

informasi data demografis responden seperti usia, pekerjaan, 

tempat tinggal dan lainnya untuk mengetahui bagaimana kondisi 

Roller Maze yang sesuai keinginan responden. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 247), sampel merupakan 

bagian dari populasi. Populasi merupakan anggota secara 

menyeluruh, sedangkan sampel merupakan beberapa anggota dari 

seluruh populasi, maka dapat dikatakan sampel hanyalah elemen 

dari populasi. Target populasi dari studi kelayakan bisnis ini adalah 

WNI di DKI Jakarta yang berusia 7–50 tahun, baik laki-laki 

maupun perempuan yang gemar dalam bidang olahraga Roller 

Sports. Sample frame dari studi kelayakan bisnis ini adalah para 

skater yang sedang bermain Roller Sport di wilayah Jakarta Barat 

seperti komunitas skater yang masih bermain di jalan. Selain itu 

sample frame dari studi kelayakan bisnis ini adalah para pelajar dan 

mahasiswa di DKI Jakarta khususnya wilayah Jakarta Barat. 

Terdapat dua cara untuk menentukan teknis sampling, yaitu 

probability sampling dan non-probability sampling, sebagai 

berikut: 

1) Probability Sampling 

Probability Sampling dilaksanakan bila elemen-elemen dari 

populasi sudah diketahui dan setiap anggota memiliki 

kesempatan yang sama rata untuk terpilih sebagai subyek dari 
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sampel. Terdapat empat metode sampling dalam probability 

sampling yaitu: 

a) Simple Random Sampling 

Metode ini merupakan metode sampling yang memberikan 

kesempatan yang sama pada setiap elemen dari populasi 

untuk dipilih sebagai sampel. 

b) Systematic Sampling 

Metode sampling ini dilakukan dengan cara acak pemilihan 

elemen dari populasi antara 1 dan n, kemudian dipilih nomor 

berikutnya dengan jarak yang sama. 

c) Stratified Random Sampling 

Stratified random sampling merupakan metode yang 

dilakukan dengan memilih sampel dari setiap sub-populasi 

yang terpilih dari metode simple random sampling dan 

systematic sampling. 

d) Cluster Sampling 

Metode ini merupakan metode dengan cara mengelompokkan 

sampel ke dalam unit-unit sampel, namun memiliki 

karakteristik homogen antara setiap kelompok unit elemen. 

2) Non-Probability Sampling 

Sebaliknya dari probability sampling, non-probability sampling 

merupakan metode sampling di mana elemen-elemen dari 

populasi yang diambil tidak memiliki kesempatan yang sama 

rata untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini diambil ketika 



19 
 

jumlah populasi tidak tersedia jumlah yang pasti atau tidak dapat 

dihitung secara pasti. Tersedia dua metode dalam non-

probability sampling ini, yaitu: 

a) Convenience Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 247), metode ini 

merupakan metode sampling yang mudah diperoleh bagi 

peneliti karena elemen populasi yang diambil tidak terikat 

dengan tujuan tetapi bebas dan tidak terbatas sehingga dapat 

dibilang metode ini adalah metode sampel yang paling cepat 

dan murah. 

b) Purposive Sampling 

Sekaran dan Bougie (2016, hal. 247), menyatakan bahwa 

pemilihan sampel dalam purposive sampling terikat dan harus 

berdasarkan tujuan dari penelitian dan informasi sampel yang 

dibutuhkan harus diperoleh dari orang yang tertentu. Untuk 

besar sampel yang diambil pun harus lebih besar dari 30 dan 

lebih kecil dari 500 orang supaya dapat digunakan dalam 

penelitian. Jumlah yang responden yang mengisi kuesioner 

adalah sepuluh kali dari jumlah variabel yang diteliti. 

Untuk memperoleh data primer, Roller Maze menggunakan 

metode penyebaran kuesioner dengan personally administered 

questionnaires untuk melihat permintaan pasar. Pengambilan 

sample yang digunakan dalam studi kelayakan bisnis ini adalah 

dengan teknik non-probability sampling dengan metode 
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convenience sampling, di mana metode ini mengumpulkan 

informasi melalui populasi yang bersedia menyediakan informasi 

tersebut (Sekaran dan Bougie, 2016, hal 247). Setelah metode 

sampling telah ditentukan, maka penulis akan menyebakan 

kuesioner kepada para responden potensial, seperti masyarakat 

yang tinggal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, selain itu 

responden potensial lainnya adalah penduduk daerah Tangerang 

yang sering berkunjung ke wilayah DKI Jakarta karena jarak 

tempuh yang tidak terlalu jauh sehingga memungkinkan banyak. 

Penulis memiliki 38 indikator variabel sehingga minimal sampel 

yang di ambil untuk penelitian ini adalah jumlah indikator variabel 

dikalikan 10 (Sekaran dan Bougie 2016, hal 247). Berdasarkan hal 

ini, penulis memutuskan untuk menyebar kuesioner minimal 380 

kuesioner kepada  responden.  

b. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 220), validitas adalah 

sebuah tes yang mengukur seberapa tepat instrument yang 

digunakan pada suatu konsep. Terdapat tiga tipe validitas yaitu:  

1) Content Validity  

Validitas yang berkaitan dengan kemampuan suatu instrument 

mengukur isi (content) instrument dan memastikan bahwa item 

skala yang digunakan sudah memenuhi keseluruhan isi konsep 

atau kesesuaian item. 

2) Criterion-related Validity  
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Validitas suatu instrumen dengan membandingkannya dengan 

instrumen-pengukuran lainnya yang sudah valid dan reliabel 

dengan cara mengkorelasikannya, bila korelasinya signifikan 

maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Terdapat 

dua bentuk criterion-related validity yaitu: 

a) Concurrent Validity adalah kemampuan suatu instrumen 

pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat 

sekarang kemudian dibandingkan dengan instrumen 

pengukuran lain untuk konstruk yang sama. 

b) Predictive Validity adalah kemampuan suatu instrumen 

pengukuran memprediksi secara tepat dengan apa yang 

akan terjadi di masa datang. 

3) Construct Validity  

Validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur 

dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. 

Terdapat dua bentuk dari construct validity yaitu: 

a) Convergent Validity adalah adalah validitas yang terbukti jika 

skor yang diperoleh oleh dua instrumen yang mengukur 

konsep yang sama, atau mengukur konsep dengan metode 

berbeda memiliki korelasi yang tinggi. 

b) Discriminant Validity adalah validitas yang merujuk kepada 

derajat ketidaksesuaian antara atribut-atribut yang seharusnya 

tidak diukur oleh alat ukur dan konsep-konsep teoretis 

tentang variabel tersebut. 
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Reliabilitas menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 221) adalah 

sebuah pengukuran yang mengindikasikan seberapa jauh tidak 

adanya penyimpangan dan kesalahan dari hasil pengukuran, serta 

memastikan pengukuran tetap yang konsisten sepanjang waktu. 

Dengan kata lain, reliabilitas merupakan sebuah pengukur yang 

mengindikasikan stabilitas dan konsistensi alat ukur konsep dan 

membantu menilai ketepatan dari pengukur.  

1) Stability of Measures   

Reliabilitas yang mengukur sudah baik atau konsisten  

mengenai tanggapan responden dalam pengukuran 

menggunakan suatu tes. Terdapat dua mekanisme dari stability 

of measures untuk memeriksa reliabilitas yaitu: 

a) Test-retest Reliability adalah pengukuran dua kali dengan 

menggunakan suatu tes yang sama pada waktu yang berbeda. 

b) Parallel-form Reliability adalah pengukuran yang dilakukan 

dengan dua kelompok item yang setara pada saat yang sama. 

2) Internal Consistency of Measures  

Reliabilitas yang mengukur satu kelompok item dalam satu kali 

pengukuran, sehingga dari hasil pengukuran hanya diperoleh 

satu kelompok data. Terdapat dua mekanisme dari Internal 

consistency of measures  untuk memeriksa reliabilitas yaitu: 
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a) Inte ritem Consistency of Measures adalah pengukuran 

konsistensi kelompok item yang dilakukan terhadap 

tanggapan responden. 

b) Split Half Reliability adalah pengukuran yang dilakukan 

dengan membagi tes menjadi dua bagian yang relatif sama 

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 37), data sekunder memiliki 

definisi sebagai: 

Data yang merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber 

yang ada. Data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber lain 

yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu dengan tujuan 

penelitian yang berbeda dan dapat diperoleh dalam bentuk statistic, 

publikasi pemerintah, informasi yang di publikasi maupun tidak 

terpublikasi yang tersedia dari dalam maupun di luar organisasi, 

perusahaan, situs daring dan internet.  Data sekunder yang diperoleh 

dan digunakan untuk mendukung studi kelayakan bisnis Skatepark ini 

berasal dari informasi yang dikumpulkan dari buku-buku literatur, 

beberapa referensi seperti karya-karya ilmiah yang telah dibuat oleh 

peneliti lain yang data dan informasinya dapat dipakai kembali oleh 

peneliti, internet atau website berupa artikel, jurnal serta data statistik 

yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik, dan sumber lainnya yang 

dapat dipercaya. Selain itu terdapat data sekunder juga di dapat dari 

Federation Internationale  de  Roller Sports (FIRS) yang merupakan 

asosiasi cabang olahraga Roller Sports.  
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D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Definisi Pariwisata  

a. Menurut Sachdeva dan Ganai (2017) pariwisata merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang–orang dengan melakukan 

perjalanan dan menetap di suatu tempat di luar lingkungan sehari–

hari seperti tempat tinggal dan tempat kerja dan berdurasi tidak 

lebih dari 1 tahun lebih berturut–turut dengan tujuan untuk wisata, 

bisnis dan tujuan lainnya. 

b. Menurut UU No. 10 Tahun 2009 pasal 1 Ayat 3, Pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan pariwisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah.  

2. Jenis-Jenis Wisata Menurut Tujuan Wisata 

Menurut Utama (2017) ada berbagai jenis wisata yang dikelompokan 

berdasarkan tujuan wisatanya, yaitu: 

a. Wisata Budaya (Cultural Tourism). Contoh: Mengunjungi tempat 

wisata peninggalan nenek moyang atau terdapat benda kuno. 

b. Wisata Kesehatan (Recuperational Tourism). Contoh: Tujuan 

wisata untuk menyembuhkan penyakit. 

c. Wisata Bisnis (Commercial Tourism). Contoh: Terdapat suatu 

kegiatan seperti expo, fair, dan exhibition di negara tujuan wisata.  

d. Wisata Olahraga (Sport Tourism). Contoh: Olimpiade Olahraga, 

Pertandingan Sepak Bola. 
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e. Wisata Politik (Political Tourism). Contoh: Mengunjungi 

Kemerdekaan suatu negara seperti 1 Mei di Tiongkok. 

f. Wisata Sosial (Social Tourism). Contoh: Study Tour, Youth 

Tourism (Pariwisata Remaja) 

g. Wisata Rohani (Religion Tourism). Contoh: Ibadah Haji (Umrah),  

Ziarah Holy Land.  

3. Pengertian Sport Tourism 

Menurut Singh, Dash dan Vaskho (2016) Sport Tourism adalah 

salah satu segmen industri perjalanan dan pariwisata terbesar dan 

paling cepat berkembang. Sport Tourism didefinisikan sebagai semua 

bentuk keterlibatan aktif dan pasif dalam kegiatan olahraga, 

berpartisipasi secara biasa maupun dengan cara yang terorganisir 

untuk alasan non-komersial, komersial atau bisnis yang memerlukan 

perjalanan jauh dari rumah dan tempat kerja. Sport Tourism juga 

memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi 

dan lalu lintas wisata di kota maupun wilayah daerah.  

4. Manfaat Sport Tourism 

a. Menurut Marsudi dan Raharyu (2016, hal 43-46) Sport tourism 

telah menjadi pasar yang menguntungkan mengingat potensi 

destinasi di dunia dan keberagaman jenis olahraga. Sebagai 

penggerak ekonomi, sektor ini berkembang dan pengelola akan 

mulai memanfaatkan area ini, khusus kontribusi terhadap 

pembangunan wilayah. Penyelenggaraan event olahraga secara 

umum memiliki konstribusi atau sumbangan terhadap tingkat 
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pendapatan penduduk sekitar. Manfaat pertama menciptakan 

pekerjaan dan pendapatan. Manfaat kedua adalah mendatangkan 

manfaat bagi perusahaan lokal. Manfaat ketiga, menambah pajak 

pendapatan. Manfaat keempat, menaikkan jumlah investasi dalam 

infrastruktur dan fasilitas olahraga. Wisata olahraga membawa 

manfaat ekonomi yang positif lebih besar daripada dampak negatif 

dari lingkungan atau sosial bagi penduduk lokal. 

b. Menurut Njoroge, Atieno dan Nascimento (2017), manfaat Sport 

Tourism di samping implikasi ekonomi yang sering dipublikasikan 

dengan pariwisata olahraga dan penyelenggaran acara, manfaat 

berkelanjutan lainnya adalah untuk pengembangan jangka panjang 

dari komunitas ekonomi lokal. Misalnya, sport tourism sering 

mengarah pada pencarian secara cepat tentang pembangunan 

infrastruktur umum, dan penciptaan fasilitas rekreasi dan olahraga, 

yang pada gilirannya, dapat menarik investasi di industri 

penginapan dan katering untuk daerah setempat. 

5. Pengertian Lapangan Skate 

Menurut McAlister (2019) Skatepark adalah lingkungan rekreasi 

yang dibuat khusus untuk skateboard, BMX, skuter, kursi roda, dan 

inline skate. Sebuah arena luncur dengan berbagai macam jalur 

rintangan seperti half-pipes, quarter pipes, spine transfers, handrails, 

funboxes, vert ramps, pyramids, banked ramps, full pipes, pools, 

bowls, snake runs, stairsets dan sejumlah objek lainnya. 
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6. Klasifikasi Skatepark 

Menurut Perkasa, Rukayah dan Murtini (2015) Skatepark 

diklasifikasikan dalam bentuk dan sifat ruangnya menjadi tiga jenis 

yaitu:  

a. Indoor Skatepark 

Indoor merupakan skatepark dengan fasilitas bermain berada 

dalam sebuah ruangan, dan seluruh bangunan utama merupakan 

bangunan indoor. Dilihat dari segi strukturnya, bangunan skatepark 

indoor merupakan bangunan dengan struktur bentang lebar. Hal ini 

dikarenakan arena bermain yang digunakan harus luas dan 

seminimal mungkin menghilangkan kolom yang berada pada 

tengah bangunan karena akan mengganggu ruang gerak pemain.  

b. Outdoor Skatepark 

Jenis outdoor merupakan skatepark dengan fasilitas bermain yang 

berada pada luar bangunan atau bengunan utama yang terdapat 

pada jenis outdoor skatepark ini adalah ruang terbuka. outdoor 

Skatepark bisa tergolong dalam open space atau ruang terbuka 

hijau, sehingga tidak terdapat bangunan yang menaungi outdoor 

skatepark. 

c. Indoor & Outdoor Skatepark  

Indoor dan Outdoor merupakan gabungan antara skatepark dengan 

fasilitas indoor serta skatepark dengan fasilitas outdoor. Pada 

skatepark ini, bangunan utamanya merupakan dua buah skatepark 

dengan luasan masing-masing tergantung seberapa banyak 
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tantangan lajur roller sports yang berada di dalamnya. Selain itu, 

biasanya skatepark yang berjenis indoor dan outdoor skatepark 

memiliki salah satu bagian yang lebih dominan dari dua fasilitas 

yang ada, baik lebih dominan indoor atau dominan outdoor.  

7. Fungsi Skatepark 

Menurut Perkasa, Rukayah, dan Murtini (2015) secara umum, 

skatepark berfungsi untuk bermain dan berlatih mengembangkan 

kemampuan roller sport pada rintangan yang berada dalam skatepark 

tersebut. Skatepark juga sering digunakan untuk penyelenggaraan 

pertandingan atau kompetisi roller sports. Selain itu dengan adanya 

komunitas skateboard dan inline skate yang berkumpul di skatepark 

area dapat mendorong dan memulai komunitas lain bergabung untuk 

sekedar duduk, bercengkrama, menikmati suasana serta saling 

berkomunikasi dengan komunitas lain yang berada di area tersebut.  

8. Pengertian Skateboard 

 Menurut Perkasa, Rukayah, dan Murtini (2015) Skateboard 

berarti Papan sempit pendek dengan satu set roda empat dipasang di 

bawahnya, dikendarai dalam posisi berdiri atau berjongkok dan 

sering digunakan untuk melakukan aksi dalam permainan 

skateboard.  

9. Sejarah Skateboard 

Menurut Akbar (2010) skateboard atau papan seluncur pertama 

kali lahir di California, Amerika Serikat, sebagai alternatif selancar 

air atau surfing juga sering disebut sebagai sidewalk surfing. Bentuk 
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awal skateboard masih sederhana, terbuat dari sebilah papan kayu 

yang dipasangi roda di bawahnya dan tonggak kemudi di bagian 

depan. Dianggap terlalu mudah dan kurang menantang, permainan 

ini hanya mengecap popularitas sesaat. Untuk waktu cukup lama 

orang kembali beralih pada surfing. Tapi surfing sangat tergantung 

pada kondisi alam. Contohnya saat ombak sedang buruk, para 

peselancar hanya bisa duduk menunggu.  

Pada dekade 1950-an para peselancar di California yang gelisah 

kembali melirik skateboard. Memasuki tahun 1959 sebuah 

perusahaan bernama Roller Derby Skateboard melihat peluang bisnis 

dari permainan ini. Oleh karena Peluang tersebut untuk pertama kali, 

mereka menjual papan selancar ke pasaran dunia termasuk 

Indonesia.  Skateboard masuk ke Indonesia pada tahun 1976. Saat itu 

belasan anak Menteng mulai menggilai aktivitas ekstrem ini. 

Skateboard dibawa oleh orang-orang ekspatriat yang tinggal di 

Jakarta, mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di Amerika juga pulang 

ke Indonesia dan memperkenalkan olahraga ini. 

10. Klasifikasi Jalur Permainan Skateboard 

Menurut Kurniasih (2013) Skateboard Park memiliki tiga 

kategori utama yang biasa digunakan sebagai acuan utama dalam 

membuat sebuah Skateboard Park yaitu:  

a.  Bowl atau pool park adalah sebuah arena bermain skateboard 

yang dibuat untuk menambah dan meniru pengalaman untuk 

bermain di kolam. Bowl atau pool park biasanya memiliki 
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berbagai bentuk dan ukuran. Untuk kedalaman sebuah bowl atau 

pool park biasanya berukuran 9 kaki atau 2,75 meter.  

b. Street plaza merupakan kategori skateboard park yang dibuat 

menyerupai bentuk-bentuk obstacle yang berada di jalanan 

sehingga membuat skateboarder merasakan pengalaman bermain 

skateboard seperti di jalanan atau yang sering kita sebut sebagai 

street style.  

c. Flow park. Kategori ini merupakan kategori gabungan antara 

bowl dan street plaza. Dengan membuat sebuah desain flow park 

yang bagus, maka akan memungkinkan skaboarder meluncur 

melewati beberapa trik bermain skateboard tanpa menurunkan 

kaki atau menambah kecepatan skateboard dengan bantuan dari 

dorongan kaki sehingga skateboarder dapat melakukan trik di 

rail, stair dan benches dengan kecepatan yang konstan. 

11. Pengertian Inline Skate 

 Menurut National Museum Of Roller Skating (2016) Inline 

Skate adalah perjalanan di permukaan menggunakan sepatu dengan 

satu set roda. Inline Skate adalah bentuk kegiatan rekreasi serta 

olahraga, dan juga dapat menjadi bentuk transportasi. Sepatu roda 

umumnya datang dalam tiga buah roda pada sepatu namun seiring 

perkembangan jaman diciptakan sepatu roda dengan empat buah 

roda dan Inline Skate dengan dua buah roda. 
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12. Sejarah Inline Skate 

Menurut National Museum Of Roller Skating (2016) Inline 

Skate atau Sepatu roda pertama yang diketahui diciptakan pada tahun 

1760-an dan memiliki satu baris roda. Pada tahun 1819, di Paris, M. 

Petitbled mematenkan sepatu roda pertama dengan menggunakan 

tiga roda berturut-turut. Selama 40 tahun ke depan, semua sepatu 

roda memiliki set roda in-line, bervariasi dalam jumlah (beberapa 

memiliki sebanyak enam atau beberapa sebanyak dua) dan dalam 

desain mereka. Namun sepatu roda ini tidak memiliki kemampuan 

untuk berputar dengan mudah.Pada tahun 1863, James Plimpton 

menciptakan sepatu roda dengan empat roda, dua pasang 

berdampingan, juga dikenal sebagai sepatu roda empat. Skate  yang 

memiliki roda empat ini memungkinkan kontrol yang lebih besar dan 

kemudahan dalam skating. Skate roda empat dengan cepat 

mendominasi industri.  

Meskipun sebagian besar menolak karena mendukung inline 

skate squad lebih populer, beberapa perusahaan tetap merancang 

skate menggunakan Inline Skate. The Peck & Snyder Company 

mematenkan inline skate dengan dua roda pada tahun 1900. Pada 

tahun 1905, John Jay Young di Kota New York mematenkan sepatu 

roda inline clamp-on yang dapat disesuaikan dan pada tahun 1910, 

Roller Hockey Skate Company mendesain inline skate roda tiga 

dengan sepatu kulit. 
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13. Karakteristik Jalur Permainan Inline Skate 

  Menurut Commite Europpeene de Course (2014) Karakteristik 

jenis sirkuit inline skate dibagi menjadi  dua yaitu: 

a.  Road Inline speed  skating adalah  salah satu  dari dua  jenis  

lapangan Olimpic speed skating. Road Inline speed skating 

berukuran minimal 400m dan bermaterial aspal dengan tidak 

memiliki standart bentuk lapangan dan bersifat  outdoor.  

b. Track speed skating adalah jenis lapangan inline skating lainnya. 

Arena track inline  speed skating berukuran 200 m dan 

bermaterial beton atau aspal  yang dilapisi  cat vesmaco atau  

yang dilapisi  material kayu. Lapangan ini  memiliki standart  

yang telah ditetapkan oleh FIRS (Federation Internationale  de  

Roller Sports) berupa ukuran  yang presisi di  tiap belokan dan 

bentuk  lapangan yang miring atau bank track. Arena track 

bersifat outdoor maupun indoor. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, Roller Maze termasuk dalam jenis 

wisata olahraga (sport tourism). Dalam klasifikasi komponen pariwisata, 

Roller Maze termasuk dalam kategori attraction dengan tipe potensi 

wisata man made (atraksi buatan manusia). Berdasarkan klasifikasi 

Skatepark, Roller Maze dikategorikan sebagai Indoor Skatepark. Fasilitas 

utama dari Roller Maze ini adalah arena bermain Roller Sports dengan 

berbagai jalur rintangan yang dilengkapi dengan tempat penyewaan 

skateboard dan inline skate serta safety kit.  
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Selain itu Roller Maze juga menyediakan pelatih untuk pemula dan 

kelas khusus untuk roller sports. Roller Maze juga dilengkapi dengan 

fasilitas umum seperti toilet, loker tempat penyimpanan barang, tempat 

duduk, lahan parkir, dan mushola untuk membantu memenuhi kebutuhan 

dari para pengunjung maupun skater ketika melakukan aktivitas di Roller 

Maze. Keunikan dan perbedaan dari skatepark lainnya dengan Roller 

Maze adalah memiliki konsep seperti labirin (Maze) yang belum ada di 

Indonesia. Dengan konsep yang dimiliki oleh Roller Maze akan menarik 

para wisatawan khususnya penggemar bidang olahraga Roller Sports.  

 


