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ABSTRACT 

 

 

THE WORK PERFORMANCE OF TECHNICAL IMPLEMENTATION 

UNIT (UPTD) THE DEPARTMENT OF YOUTH AND SPORTS 

(DISPORA) OF LAMPUNG PROVINCE IN THE MANAGEMENT  

OF SPORTS ARENA FACILITIES 

(A Study at Way Halim Sports Arena) 

 

By 

 

GHEA LEVANA 

 

 

Work performance is an achievement of a person or group in an organization in 

form of quality and quantity in carrying out the duties and responsibilities. 

Technical Implementation Unit (UPTD) The Department of Youth and Sports 

(Dispora) of Lampung Province is a government institution that is in charged of 

the management of sports arena. The facilities and infrastructures are very 

important in all activities within the sports arena. The purpose of this study is to 

determine the performance of the Technical Implementation Unit (UPTD) 

DISPORA of Lampung Province in the management of sports arena. The method 

used in this research was descriptive qualitative method. The data collection 

technique was done through interviews and documentation. The source of 

informant was an officer from UPTD DISPORA of Lampung Province. 

 

The Performance of the Technical Implementation Unit (UPTD) DISPORA of 

Lampung Province in the management of the sports arena can be measured from 

aspects of productivity, responsiveness, and accountability. The performance of 

productivity has not been in maximum condition, and the mechanism has not been 

in accordance with the reality, since there are still many problems remain exist in 

the field. 

 

The area of sports arena as the center of sporting activities has now covered with 

street vendors along the arena. Consequently, it has disrupted the visitors who 

were in sporting activities in the sports arena. This condition was worsen with 

garbages scattered in the area of the arena and caused discomfort and unpleasant 

odor. Besides, many facilities and infrastructures within the Way Halim Sports 

Arena were in major damages. 
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ABSTRAK 

 

KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DISPORA 

PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN SARANA  

DAN PRASARANA GELANGGANG OLAHRAGA  

( Studi di Pusat Kegiatan Olahraga PKOR Way Halim) 

 

 

Oleh 

 

GHEA LEVANA 

 

 

Kinerja adalah suatu pencapaian kerja seseorang atau kelompok dalam sebuah 

organisasi secara kualitas dan kuantitas dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

DISPORA Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintah yang mempunyai 

tugas sebagai penanggung jawab pengelolaan gelanggang olahraga. Sarana dan 

prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam segala kegiatan yang ada 

di gelanggang olahraga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) DISPORA Provinsi Lampung dalam 

pengelolaan gelanggang olahraga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber informan yaitu pegawai UPTD 

DISPORA Provinsi Lampung . 

 

Kinerja dari Unit Pelaksana Teknis (UPTD) DISPORA Provinsi Lampung dalam 

pengelolaan gelanggang olahraga bila diukur dari aspek produktivitas, 

responsivitas, akuntabilitas. Memperlihatkan produktivitas kinerja yang belum 

maksimal, mekanisme yang dilakukan belum sesuai dengan realita yang ada 

dilapangan, karena masih banyak terjadi masalah-masalah yang ada dilapangan.  

 

Wilayah gelanggang olahraga yang menjadi pusat kegiatan olahraga kini telah 

dipadati oleh para pedagang yang memenuhi area gelanggang olahraga. Hal ini 

menyebabkan terganggunya aktifitas olahraga oleh para pengguna gelanggang 

olahraga. Hal tersebut memiliki dampak yaitu banyaknya sampah yang berserakan 

di area gelanggang dan menimbulkan ketidak nyamanan dan menimbulkan bau 

tidak sedap. Tidah hanya itu, sarana dan prasarana olahraga yang ada di pusat 

kegiatan olahraga (PKOR) Way Halim banyak mengalami kerusakan. 

 

 

Kata Kunci: Kinerja, Pengelolaan.  
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pemerintah Provinsi Lampung membangun gelanggang olahraga sebagai 

fasilitas publik yang didalamnya terdapat berbagai fasilitas untuk berbagai 

kegiatan publik yang telah diatur dalam peraturan Gubernur Lampung. 

Gelanggang olahraga merupakan suatu bangunan yang berfungsi sebagai 

tempat menampung berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan 

olahraga. Di dalam gelanggang olahraga terdapat berbagai fasilitas yang 

mendukung segala aktivitas olahraga. 

 

Dari berbagai fasilitas yang telah pemerintah Provinsi Lampung berikan 

sebagai fasilitas publik pada Gelanggang Olahraga adalah tempat menampung 

berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan olahragaseperti sepak 

bola, voli, lari, badminton dan olahraga lainnya yang terdapat lapangannya 

masing-masing yang lengkap dengan tribun dan fasilitas pendukung lainnya, 

serta untuk melakukan olahraga prestasi, dan juga terdapat taman terbuka 

hijau disekitar gelanggang olahraga sebagai tempat rekreasi keluarga serta 

berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif. 

 

Dari berbagai macam fasilitas yang tersedia adalah contoh penggunaan 

gelanggang olahraga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung 
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sebagai tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada 

masyarakat Lampung. 

 

Dasar kebijakan pengelolaan Gelanggang Olahraga di Bandar Lampung sesuai 

dengan peraturan Gubernur Lampung No 62 tahun 2014 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas daerah Provinsi Lampung yang 

terdapat pada pasal 23 sampai dengan pasal 25. 

 

Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan instansi pemerintah daerah yang 

berada di Provinsi maupun di Kabupaten atau Kota, yang memiliki tugas dan 

fungsi untuk membina serta mengembangkan bidang kepemudaan dan 

keolahragaan di Provinsi maupun di Kabupaten atau Kota sesuai dengan 

kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah dan sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. Ketentuan diatas sejalan dengan Peraturan Pemerintah 

Daerah Provinsi Lampung No8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 

Perubahan Daerah Provinsi Lampung No.13 Tahun 2009 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung. 

 

Bagian dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang mengatur tentang sarana dan 

prasarana yang ada di lapangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) memiliki tugas sebagai pengelola 

gelanggang olahraga. Pada pengelolaannya, Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) menyelenggarakan pelayanan fasilitas olahraga yang berada pada 

gelanggang olahraga atau yang biasa disebut dengan Pusat Kegiatan Olahraga 

(PKOR).  
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Pada standar pelayanan UPTD gelanggang olahraga Dinas Pemuda dan 

Olahraga Provinsi Lampung terdapat produk pelayanan, yaitu pengguna 

fasilitas sarana olahraga dapat berolahraga dengan nyaman. Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Gelanggang Olahraga melakukan pengawasan internal 

dengan memonitoring lapangan. Karena yang bertanggung jawab atas sarana, 

prasarana dan pelayanan olahraga yang sesuai dengan standar pelayanaan 

yang telah ditetapkan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat aset milik pemerintah provinsi 

Lampung yang berada di wilayah Way Halim yang lebih tepatnya dinamakan 

Pusat Kegiatan Olah Raga atau PKOR yang memiliki luas tanah     Hektar 

yang merupakan sebuah lokasi sebagai Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR), 

yang didalamnya terdapat beberapa gedung olahraga sebagai penunjang 

prestasi para atlet olahraga dalam rangka meraih prestasi diajang tingkat 

daerah maupun nasional. 

 

Sesuai dengan pasal 67 ayat 1Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 

tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa pemerintah, baik 

pusat maupun daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, 

pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawas prasana olahraga. 

Termasuk pada Gelanggang Olahraga PKOR Way Halim yang diantaranya 

pemerintah provinsi Lampung serta masyarakat harus bekerjasama menjaga 

dan memanfaatkan fasilitas publik yang telah di sediakan oleh pemerintah. 
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Sesuai dengan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) 

Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terbagi sebagai 

berikut : 

 

1. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung dipimpin oleh kepala 

Dinas. 

2. Kepala Dinas dibantu oleh sekretaris yang mengurus mengenai 

administrasi surat menyurat maupun rumah tangga Dinas. 

3. Terdapat 4 (empat) kepala bidang yang terdiri dari : 

a. Bidang olahraga 

b. Pemuda  

c. Sarana dan Prasarana 

d. Monitoring dan Evaluasi (Moneva) 

 

Serta kepala UPTD masing-masing Kepala Bidang tersebut, dibawah setiap 

bidang maupun Kepala UPTD, masing-masing terdapat 3 (tiga) Kesi maupun 

Kasubag. 

 

Sehubungan dengan judul Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

DISPORA Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Gelanggang Olahraga di Pusat Kegiatan Olah Raga atau PKOR, kajian yang 

akan dibahas terfokus kepada UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga 

DISPORA Provinsi Lampung dengan objek sasaran adalah Prasarana dan 

Sarana olahraga yang berada di wilayah Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) 

Way Halim Bandar Lampung. 
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Terdapat masalah-masalah yg teridentifikasi oleh pemerintah padasaat pra 

riset seperti : 

- Wilayah pusat kegiatan olahraga kini telah dipadati oleh para pedagang 

yang memenuhi area gelanggang olahraga. Hal ini menyebabkan 

terganggunya aktifitas olahraga oleh para atlet maupun masyarakat yang 

akan melakukan kegiatan olahraga 

- Sarana olahraga yang berada di wilayah Pusat Kegiatan Olah Raga 

(PKOR) Way Halim atau gedung olahraga banyak kerusakan. 

- Banyak didapati warung atau kafe remang-remang yang didirikan jika 

malam hari. 

- Masih banyaknya preman maupun anak punk yang berada di area 

gelanggang olahraga yang membuat aktifitas olahraga tidak nyaman 

- Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap fungsi Pusat Kegiatan 

Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung sehingga fungsi dari 

Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim tidak berjalalan sesuai 

fungsi utamanya. 

 

Dengan maraknya pedagang, kegiatan olahraga di luar menjadi terganggu dan 

mengakibatkan berkurangnya efektifitas terhadap pemanfaatan sarana 

tersebut. Bahkan jika dilihat, lapangan voli yang berada di sebelah kiri 

Gedung Sumpah Pemuda, telah lama diserobot pedagang. Alhasil, para atlet 

voli tidak lagi berlatih di sana. Sejauh ini kegiatan olahraga hanya bertumpu di 

Stadion Sumpah Pemuda, Gedung Sumpah Pemuda (untuk cabang olahraga 

bulu tangkis) dan softball di lapangan perak. Namun dengan membanjirnya 

para pedagang yang tak beraturan,kegiatan olahraga dilapangan pun menjadi 
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terganggu. Dampaknya adalah beberapa atlet akhirnya enggan melakukan 

latihan olahraga karena hampir di semua beranda dipenuhi para pedagang di 

gelanggang olahraga atau Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR). Tidak hanya 

dibanjiri oleh para pedagang yang tidak beraturan di sekitar beranda 

gelanggang olahraga (PKOR), banyak juga terlihat para pengamen, bahkan  

anak-anak punk yang membuat berkurangnya kenyamanan pada masyarakat 

dan para atlet yang sedang melakukan kegiatan olahraga. 

 

Dampak dari membanjirnya para pedagang yang tidak beraturan pun 

menimbulkan masalah lainnya, seperti banyaknya sampah yang berserakan di 

sekitar wilayah gelanggang olahraga atau PKOR tersebut. Dengan kondisi 

yang sangat memprihatinkan dan, menyebabkan stadion PKOR Way Halim 

yang kumuh dan jorok, karena dihiasi sampah yang bertebaran khususnya di 

seputaran gedung Sumpah Pemuda. Sampah ini banyak berasal dari plastik 

bekas makanan dan minuman. Bahkan juga terdapat sampah dalam bungkusan 

kantong plastik yang menumpuk di kawasan gelanggan olahraga tersebut. 

 

Selain maraknya para pedagang yang memenuhi beranda gelanggang olahraga 

atau Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) yang tidak beraturan sehingga terlihat 

seperti pasar perbelanjaan dan  pada akhirnya berdampak pada banyaknya 

sampah dan menjadikan lingkungan PKOR menjadi jorok dan kumuh, PKOR 

juga kerap dijadikan tempat pacaran para muda-mudi dan, adanya  

kemunculan warung remang-remang yang makin banyak dan menyediakan 

aneka minuman keras. Sehingga pengunjung yang datang pun begitu bebas 

melanggar peraturan dan tata tertib yang ada. 
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Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Kinerja Dispora dalam 

pengelolaan atau penanganan terhadap gelanggang olahraga (PKOR) yang 

seharusnya tujuan utama didirikannya gelanggang olahraga atau pusat 

kegiatan olahraga (PKOR) oleh pemerintah provinsi Bandar Lampung adalah 

sebagai sarana masyarakat Bandar Lampung untuk melakukan berbagai 

aktivitas olahraga dan menjadikan wadah untuk berlatih para atlet-atlet kini 

tidak efektif lagi karena menjadi area perdagangan yang terlihat memakan 

tempat yang tidak beraturan dan menyebabkan aktivitas olahraga yang tidak 

efektif  lagi. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) DISPORA provinsi 

Lampung bertanggung jawab penuh pada gelanggang olahraga PKOR Way 

Halim dalam meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana yang 

ada, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penggunaan 

gelanggang olahraga agar masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan 

prasarana gelanggang olahraga dengan nyaman. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) 

Provinsi Lampung dalam pengelolaan Gelanggang Olahraga atau Pusat 

Kegiatan Olahraga (PKOR)? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas 

Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Lampung dalam pengelolaan 

Gelanggang Olahraga atau Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat  Teoritis 

 

Penelitian ini sebagai salah satu kajian tentang organisasi dan manajemen. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang bagaimana kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas 

Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Lampung dalam pengelolaan 

sarana dan prasarana yang ada di Gelanggang Olahraga atau Pusat 

Kegiatan Olahraga (PKOR) serta memberikan sumbangsih baik sebagai 

literatur maupun referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik pada 

penelitian ilmiah yang berhubungan dengan kinerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi 

Lampung dalam pengelolaan sarana dan prasarana gelanggang olahraga. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinera UPTD 

DISPORA Provinsi Lampung dalam mengelola gelanggang olahraga. 
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2. Manfaat  Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

bahan masukan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda 

dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Lampung dalam pengelolaan 

gelanggang olahraga atau Pusat kegiatan Olahraga (PKOR) pada masa 

yang akan datang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Kinerja 

 

1. Pengertian Kinerja 

 

Menurut Prawirosentono dalam Pasolong (2012:5) mendefinisikan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral dan etika. 

Sedangkan LAN-RI merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Pasolong, 

2014:175).  

 

Lebih lanjut, Widodo mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya 

dengan hasil seperti yang diharapkan (Pasolong, 2014:175).  

 

Sedangkan Gibson (2002;56) mengatakan bahwa kinerja seseorang 

ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan 
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pekerjaan. Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh 

interaksi antara kemampuan dan motivasi. 

 

Menurut Timpe 15 (1998) dalam Pasolong (2014:176) kinerja adalah 

prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku 

manajemen. Hasil penelitian Timpe menunjukkan bahwa lingkungan kerja 

yang menyenangkan begitu penting untuk mendorong tingkat kinerja 

pegawai yang paling efektif dan produktif dalam interaksi social organisasi 

akan senantiasa terjadi adanya harapan bawahan terhadap atasan dan 

sebaliknya. 

 

Robbins and Coulter (2007) menjelaskan “Performance is the end result of 

an activity, managers are concerned with organizational performance the 

accumulated end results of all the organization’s work activities” yang 

artinya kinerja adalah hasil akhir dari suatu kegiatan, manajer prihatin 

dengan hasil akhir kinerja organisasi akumulasi dari aktivitas kerja semua 

organisasi. 

 

Menurut Steers, Mowday dalam Christin (2010:123)  kinerja merupakan 

hal yang sangat relevan untuk dibahas karena (1) keseluruhan efektivitas 

organisasi tergantung daripadanya dan (2) individu itu sendiri, dalam hal 

agar dipekerjakan, dipertahankan dalam pekerjaannya, dan berbagai 

imbalan yang akan diterima terkait dengan kinerjanya. 

 

Sedangkan menurut Sinambela dalam Pasolong (2014:176) kinerja 

pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan 
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keahlian tertentu. Hal senada dikemukakan oleh Stephen Robbins, bahwa 

kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh 

pegawai dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Prawirosentono (1999) menyatakan bahwakinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalamsuatu 

organisasi sesuai dengan wewenang dantangungjawab masing-masing, 

dalam rangkaupaya mencapai tujuan organisai bersangkutansacara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuaidengan moral dan etika. Kinerja 

karyawan lebih mengarah pada tingkatan prestasi kerjakaryawan. 

 

Kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga 

(institutional performance) atau kinrja organisasi (corporate performance) 

terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan 

(individual performance) baik maka kemungkinan besar kinerja organisasi 

(corporate performance) juga baik. Kinerja seorang karyawan akan baik 

bila ia mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena 

gaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian dan mempunyai harapan 

(expectation) masa depan lebih baik (Prawirosentono, 1999). 

 

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi untuk menilai kinerja 

pegawainya. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum adalah 

untuk memberikan umpan balik kepada karyawan dalam upaya 

memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan produktivitas organisasi, 

khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap karyawan 

seperti untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan. 
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Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses evaluasi seberapa 

baik karyawan mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu set standar 

dan kemudian mengkomunikasikannya dengan parakaryawan. 

 

Penilaian kinerja disebut juga sebagai penilaian karyawan, evaluasi 

karyawan, tinjauan kinerja, evaluasi kinerja dan penilaian hasil pedoman. 

Rahmanto (2002) mengemukakan bahwa sistem penilaian kinerja 

mempunyai dua elemen pokok, yakni: 

a. Spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan kriteria 

yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik (good 

performance) dapat dicapai, sebagai contoh: anggaran operasi, target 

produksi tertentu dan sebagainya. 

b. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan 

mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan 

dibandingkan dengan criteria yang berlaku sebagai contoh laporan 

bulanan manager dibandingkan dengan anggaran dan realisasi kinerja 

(budgetedand actual performance) atau tingkat produksi dibandingkan 

dengan angka penunjuk atau meteran suatu mesin. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan 

bagian integral dari proses penilaian yang meliputi penerapan sasaran 

kinerja yang spesifik, terukur, memiliki tingkat perubahan, terbatas waktu, 

adanya pengarahan dan dukungan atasan. Karyawan bersama atasan 

masing-masing dapat menetapkan sasaran dan standar kinerja yang harus 

dicapai dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan kinerja karyawan 
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perseorangan pada gilirannya akan mendorong kinerja sumberdaya 

manusia secara keseluruhan. 

 

B. Manajemen Kinerja 

 

Amstrong dan Baron (1998) berpendapat bahwa manajemen kinerja adalah 

pendekatan strategis dan terpadu untuk mencapai kesuksesan yang 

berkelanjutan dalam organisasi dengan memperbaiki kinerja staf dengan 

mengembangkan kapabilitas tim dan kontributor individu. Selain itu, 

manajemen kinerja dimulai dengan menentukan visi dan misi organisasi, 

maksud dan tujuan organisasi (Torang, 2014:189). 

 

Sedangkan Shiri (2001) mendefinisikan manajemen kinerja sebagai proses 

sistematis, dimana organisasi melibatkan karyawannya, sebagai individu dan 

anggota grup, dalam 17 meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai 

misi dan tujuan organisasi (M. Harahap, 2013:23). 

 

Bacal (1999) menjelaskan bahwa, manajemen kinerja adalah proses 

komunikasi yang harus diimplementasikan secara berkesinambungan dalam 

ruang kemitraan antara staf dengan staf dan antara staf dengan pimpinannya 

Proses komunikasi dimaksudkan untuk membangun harapan serta pemahaman 

yang terkait dengan pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan. Proses 

komunikasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari unit-unit yang saling 

terkait (link and match) dan setiap unit harus terlibat untuk meningkatkan nilai 

tambah bagi organisasi, pimpinan, manajer dan staf (Torang, 2014:189). 
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Pada sisi lain, Amstrong (2004) berpendapat bahwa manajemen kinerja adalah 

alat untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam organisasi dengan jalan 

memahami dan mengelola kinerja yang memiliki tujuan, standar, dan syarat 

atribut yang telah disepakati bersama. Costello (1994) juga mengatakan 

bahwa, manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan terhadap semua 

keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya. 

 

Amstrong dan Baron (1998) berpendapat bahwa manajemen kinerja adalah 

pendekatan strategis dan terpadu untuk mencapai kesuksesan yang 

berkelanjutan dalam organisasi dengan memperbaiki kinerja staf dengan 

mengembangkan kapabilitas tim dan kontributor individu. Selain itu 

manajemen kinerja dimulai dengan menentukan visi dan misi organisasi, 

maksud dan tujuan organisasi (Torang, 2014:190). 

 

C. Pengukuran Kinerja 

 

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama 

pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana kerja yang telah ditentukan, 

atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau 

apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk 

mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja supaya dapat 

memperbaiki kinerja. Perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini dan 

pengukuran hanya berkepentingan untuk mengukur apa yang relevan. 
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Menurut Wibowo (2008:319) untuk dapat mengetahui tingkat kinerja 

seseorang seperti yang dicontohkan di atas maka perlu kiranya bagi 

manajemen perusahaan untuk mengetahui tentang pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja sendiri dilakukan untuk mengetahui apakah selama 

pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang ditentukan, sudah tepat 

waktu dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam melakukan 

pengukuran kinerja seseorang, diperlukan adanya pengetahuan yang memadai, 

memahami ukuran kinerja serta alat ukur (instrumen) yang akan digunakan. 

Menurut Wibowo (2007:320) pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan 

dengan cara: 

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi 

2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan; 

3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja; 

4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu 

prioritas perhatian 

5. Menghindari konsukwensi dari rendahnya kualitas; 

6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya; 

7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. 

 

Oleh karena itu, orang yang melakukan pengukuran kinerja perlu memenuhi 

persyaratan. Menurut Wibowo (2007:320) persyaratan itu diantaranya: 

1. Dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang menjadi kepentingan 

individu 

2. Mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja 

3. Mempunyai pemahaman tentang format skala dan instrumennya dan 
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4. Harus termotivasi untuk melakukan pekerjaan rutin secara sadar. 

 

Ukuran kinerja pada saat yang sama dapat pula merupakan sasaran organisasi. 

Ukuran ini memberikan pengukuran yang jujur tentang progress atau prestasi 

individu dan tim. Ukuran kinerja akan memberikan dasar untuk umpan balik 

yang terbaik. 

 

Menurut Wibowo (2007:322) mengemukakan adanya 3 (tiga) dasar 

pengembangan ukuran kinerja sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas 

organisasi, yaitu sebagai berikut: 

1. Apa yang diukur semata-mata ditentukan oleh apa yang dipertimbangkan 

penting oleh pelanggan. 

2. Kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi prioritas strategis dan 

rencana strategis mengindikasikan apa yang harus diukur. 

3. Memberikan perbaikan kepada tim dengan mengukur hasil dari prioritas 

strategis, memberi kontribusi untuk perbaikan lebih lanjut dengan 

mengusahakan motivasi tim, dan informasi tentang apa yang berjalan dan 

tidak berjalan. 

 

Menurut Junaedi ( 2002 : 380-381) Pengukuran kinerja merupakan proses 

mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah 

pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, 

ataupun proses. Artinya, setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan 

dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa yang 

akan datang yang dinyatakan dalam misi dan visi organisasi. 
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Menurut Stout (1993: 33) yang dikutip dari LAN dan BPKP (2000) 

mengatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan 

mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi 

melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. 

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui pencapaian target yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja merefleksikan filosofi dan kultur dari suatu 

organisasi serta menggambarkan seberapa baik suatu kinerja telah diselesaikan 

dengan biaya, waktu, dan kualitas yang optimal (Tatikonda dan Tatikonda, 

1998: 67). 

 

D. Indikator Kinerja 

 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa keluaran maupun hasil. Indikator 

kinerja keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik 

dan/atau non fisik) sebagai akibat langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan 

dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja hasil 

(outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan 

pada jangka menengah. Indikator hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap 

produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (M. Harahap, 

2013:43). 
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Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja, 

yaitu: 

a. Spesifik dan jelas. 

b. Dapat terukur secara objektif baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif. 

c. Dapat menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak. 

d. Harus cukup fleksibel dan sensitif, terhadap perubahan. 

e. Efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara 

efisien dan efektif (Pasolong, 2014:178). 

 

Holloway (2004), menyebutkan bahwa indikator kinerja dapat berupa 

akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan equity (keadilan). Dijelaskan lebih 

jauh bahwa ada juga indikator konvensional kinerja yang berupa tingkat 

profitabilitas, kepuasan stakeholder, dan kepuasan pelanggan. Wibawa (1992), 

menambahkan bahwa kinerja dapat dinilai dari volume pelayanan, kualitas 

pelayanan dan kemampuan memeroleh sumber daya bagi pelaksanaan 

program (Pasolong, 2014:181). 

 

Ada beberapa indikator kinerja yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

menilai kinerja suatu organisasi ataupun individu. Dwiyanto (2006), 

menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur 

kinerja birokrasi publik yang mengacu pada prinsip-prinsip good governance, 

yaitu: 

a. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami 
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sebagai ratio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa 

terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba 

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan 

memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang 

diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang 

dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional 

adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai 

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari 

kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

b. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi dalam menjelaskan kinerja 

organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk 

mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap 

kualitas. Selanjutnya, dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi 

publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat 

sebagaiindikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan 

masyarakatseringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi 

mengenai kepuasanmasyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali 

dapat diperoleh darimedia massa atau diskusi publik. Kualitas layanan 

relatif sangat tinggi,maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik 

yang mudah dan murah untuk dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa 

menjadi indikator untukmenilai kinerja birokrasi publik. 

c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 
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mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat resposivitas 

di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan 

sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung 

menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi 

dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara 

pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan 

kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. 

Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya 

memiliki kinerja yang jelek pula. 

d. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

dengan kebijaksanaan birokrasi, baik yang eksplisit maupun 

implisit,Lenvine (Dwiyanto, 2006:51). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa 

saja pada suatu ketika berbenturan dengan  responsivitas. 

e. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatanbirokrasi politik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh 

rakyat.Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih 

oleh rakyat, dengan  sendirinya akan  memprioritaskan kepentingan 

publik. 

 

Selanjutnya, dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapatdigunakan 

untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasipublik itu 
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konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidakhanya bisa 

dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasipublik atau 

pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harusdilihat dari 

ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yangberlaku di 

masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memilikiakuntabilitas yang tinggi 

kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuaidengan nilai-nilai dan norma 

yang berkembang dalam masyarakat(Pasolong, 2014:178). 

 

Kumoroto (1996), menggunakan beberapa indikator kinerja untuk dijadikan 

pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain: 

a. Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi 

pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi 

serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 

b. Efektivitas, yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi pelayanan 

publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas 

teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. 

c. Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini 

eratkaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Kedua 

mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-

nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut 

pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran 

dansebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini. 

d. Daya Tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh 

perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian 
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daridaya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat 

mendesak. Karena itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus 

dapat dipertanggung jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria 

daya tanggap ini (Pasolong, 2014:180) 

 

Berdasarkan beberapa pendapat pakar mengenai indikator pengukuran 

kinerjadi atas, maka penulis memilih untuk menggunakan indikator 

pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006). Penulis 

memilih menggunakan indikator tersebut karena dipandang lebih tepat dan 

sesuai untuk mengukur kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas 

Pemuda dan Olahraga (DISPORA) dalam pengelolaan sarana dan prasarana 

gelanggang olahraga. 

 

Indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam 

buku Harbani Pasolong yang berjudul Teori Administrasi Publik memiliki 

lima indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja, yaitu produktivitas, 

kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas 

(Pasolong,2014:178). Merujuk dari kelima indikator yang dikemukakan oleh 

Agus Dwiyanto penulis memilih untuk menggunakan kelima indikator 

tersebut, yaitu produktivitas, responsivitas, kualitas layanan, responsibilitas 

dan akuntabilitas. Kelima indikator ini dipilih karena penulis berpendapat 

bahwa indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja 

organisasi publik. 

 

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2014:178) bahwa produktivitas tidak 

hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. 
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Oleh karena itu, produktivitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari 

dalam organisasi. Selanjutnya, dalam hal ini produktivitas dari Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Bandar 

Lampung  dapat dilihat dari target dan realisasi kegiatan tentang pengelolaan 

gelanggang olahraga di Bandar Lampung. 

 

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2014:178) Responsivitas adalah 

kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 

agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program 

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat danaspirasi 

masyarakat. Dalam hal ini responsivitas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Bandar Lampung  dapat 

dilihat dari apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di Bandar Lampung. 

Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan 

Olahraga (DISPORA) Bandar Lampung dapat memberikan prioritas 

pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan public sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

 

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2014:178)  konsep akuntabilitas publik 

dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

birokrasi publik itu konsisten dengankehendak publik. Kinerja birokrasi 

publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh 

birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya 

harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang 

berlaku di masyarakat. 
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E. Tinjauan Tentang Pengelolaan 

 

1. Pengertian Pengelolaan 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian 

pengelolaan sebagai berikut :  

1. Proses, Cara, Perbuatan mengelola 

2. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga 

orang lain, 

3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi 

4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

 

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. 

Kegiatan pengelolaan pada prinsipnya tidak terlepas dari manajemen, 

menurut G.R. Terry (1986) definisi manajemen adalah Suatu proses yang 

membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula 

pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993:31). Banyak orang 

yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan 

pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. 

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang 
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dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja 

dalam mencapai tujan tertentu. 

 

Menurut Griffin (1990:6) manajemen adalah suatu proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian 

organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.  

 

Menurut Nanang Fattah (2004:1) Proses manajemen terlibat fungsi-fungsi 

pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu 

sebagai berikut : 

 

1) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan 

waktu yangakan datang dalam menggambarkan dan merumuskan 

kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang 

dikehendaki. 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan 

berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan. 

3) Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan adalah usaha agar setiap anggota kelompok 

mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada 

perencanaan dan usaha pengorganisasian. 
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4) Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang seharusnya 

diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan 

tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana. 

 

Tinjauan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas 

Pemuda dan Olahraga (DISPORA) terkait dengan pengelolaan 

Gelanggang Olahraga sesuai dengan peraturan Gubernur No.62 tahun 

2014 pada pasal 23 tentang tugas pokok dan fungsi, yang berisi : 

1. UPTD pengelolaan Gelanggang Olahraga mempunyai tugas 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian operasional gelanggang 

olahraga dan pelaksanaan administrasi atau ketatausahaan UPTD. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

UPTD pengelolaan Gelanggang Olahraga, mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana 

olahraga 

b. Pengelolaan sarana, prasarana olahraga 

c. Pemeliharaan sarana, prasarana olahraga 

d. Pengendalian, peningkatan pelayanan dan pemanfaatan sarana 

prasarana olahraga 

e. Pelaksana pengelolaan urusan administrasi atau ketatausahaan. 
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F. Kerangka Pikir 

Pemerintah provinsi Lampung telah menyediakan Gelanggang Olahraga 

sebagai fasilitas publik yang menyediakan ruang bagi masyarakat Lampung 

untuk melakukan berbagai kegiatan positif seperti olahraga dengan berbagai 

fasilitas yang memadai yang di dasari oleh ketetapan peraturan gubernur 

Lampung nomor 62 tahun 2014. 

 

Namun seiring berjalannya waktu, timbul berbagai macam masalah-masalah 

yang terdapat pada Gelanggang Olahraga yang tidak sesuai dengan fungsi 

utamanya. Padahal dalam peraturan gubernur Lampung nomor 62 tahun 2014 

pada pasal 23 telah dijelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi 

Lampung. 

 

Kemudian, dengan begitu perlunya kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Bandar Lampung dalam 

pengelolaan gelanggang olahraga. Selanjutnya dalam kinerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Bandar 

Lampung dalam pengelolaan gelanggang olahraga tersebut dapat diukur 

dengan beberapa indikator yang dikemukakan oleh Dwiyanto (Pasolong, 

2014:178) diantaranya adalah produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. 

Indikator kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (Pasolong, 2014:178) di 

atas adalah produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Ketiga indikator 

tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa sub indikator yaitu: 
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1. Produktivitas 

a. Pemeliharaan gelanggang olahraga yang dilakukan UPTD 

b. Pengelolaan gelanggang olahraga oleh UPTD 

c. Penggunaan gelanggang olahraga dengan baik 

2. Kualitas Layanan 

a. Pelayanan yang diberikan UPTD kepada pengguna gelanggang 

olahraga 

b. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan  yang telah diberikan oleh 

UPTD  

3. Responsivitas 

a. Peraturan  yang ada  pada gelanggang olahraga 

b. Perizinan dalam kegiatan masyarakat 

4. Responsibilitas 

a. Pelaksanaan kegiatan  yang dilakukan UPTD 

5. Akuntabilitas 

a. Pertanggung  jawaban  dalam  penggunaan gelanggang olahraga 

b. Perbaikan yang dilakukan untuk gelanggang olahraga 

 

Indikator-indikator tersebut dipilih karena penulis menilai bahwa indikator-

indikator tersebut paling sesuai dan dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk 

menilai kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan 

Olahraga (DISPORA) Bandar Lampung. Melalui pengukuran kinerja dengan 

menggunakan indikator tersebut dapat mengetahui kinerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Bandar 

Lampung. 
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Agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis 

membuat kerangka pikir. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan bagan 

kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 

 

 

 

 

Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) dalam 

pengelolaanGelanggang olahraga 
 

Gelanggang  olahraga sebagai tempat 

sarana dan prasarana kegiatan olahraga 

Masalah-masalah yang ada : 

 Gelangga  olahraga yang didapati pedagang  

 Banyak didirikan cafe remang-remang 

 Banyak preman dan anak punk 

 Banyak sampah 
 

Indikator kinerja oleh 

Dwiyanto (Pasolong 

2014:178) : 

 Produktivitas 

 Kualitas  Layanan 

 Responsivitas 

 Responsibilitas 

 Akuntabilitas 
 

Memahami Kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Bandar Lampung 

dalam Pengelolaan Gelanggang Olahraga 
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Pada gambar kerangka pikir di atas menjelaskan bahwa : 

Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga 

(DISPORA) dalam pengelolaan gelanggang olahraga yang didasari oleh 

peraturan gubernur Lampung No 62 tahun 2014 tentang pembentukan 

organisasi dan tata kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. 

 

Pada fungsi utamanya yang terdapat pada peraturan Gubernur Lampung No 

62 tahun 2014 menjelaskan bahwa gelanggang olahraga sebagai tempat 

sarana dan prasarana kegiatan olahraga namun, pada kenyataan yang ada 

dilapangan terdapat masalah-masalah yang ada seperti : 

1. Gelanggang olahraga yang dipadati oleh para pedagang 

2. Banyak didirikannya kafe remang-remang 

3. Banyak preman dan anak punk 

4. Banyak terdapat sampah 

 

Oleh sebab itu penulis teori indicator kinerja oleh Dwiyanto (Pasolong 

2014:178) yang merujuk pada 5 idnikator yaitu : 

1. Produktivitas 

2. Kualitas Layanan 

3. Responsivitas 

4. Responsibilitas  

5. Akuntabilitas 

 

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk memahami kinerja dari Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi 

Lampung dalam pengelolaan gelanggang olahraga.  
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III.   METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Jenis Penelitian 

 

Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang, bahwa penelitian ini 

bertujuanuntuk menggambarkan bagaimana kinerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Lampung 

dalam pengelolaan sarana dan prasarana gelanggang olahraga atau pusat 

kegiatan olahraga (PKOR). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan tipe 

deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Juliansyah Noor 

(2011:34) menjelaskan bahwa, penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat 

sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian 

deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang 

menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap 

peristiwa tersebut. 

 

Berdasarkan pengertian di atas maka penelitian deskriptif merupakan jenis 

penelitian menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang 

sedang terjadi. Sedangkan Abdurrahmat Fathoni dalam bukunya menjelaskan 

bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengadakan 
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pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. 

Selanjutnya dalam hal ini, landasan teori mulai diperlukan tetapi bukan 

digunakan sebagai 41 landasan untuk menentukan kriteria pengukuran 

terhadap gejala yang diamati danakan diukur (Fathoni, 2011:97). 

 

Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain 

sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa padasuatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat 

berbagai metode alamiah (Herdiansyah, 2012:8). 

 

Sedangkan Creswell (2003) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami 

masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan 

gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan 

terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang 

alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. (Herdiansyah, 2012:8). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat pakar di atas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan 

penulis sependapat dengan Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan,dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-katadan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 
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dengan manfaat berbagai metode alamiah (Herdiansyah, 2012:8). Berkaitan 

dengan penelitian ini,penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana Kinerja 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga 

(DISPORA) Provinsi Lampung dalam pengelolaan sarana dan prasarana 

gelanggang olahraga. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian. 

Herdiansyah menjelaskan bahwa fokus penelitian dijelaskan sebagai central 

phenomenon yang menurut Creswell didefinisikan sebagai suatu konsep 

atausuatu proses yang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian 

kualitatif. Central phenomenon inilah yang menjadi fokus kajian yang 

dipahami dan diteliti secara mendalam, yang dapat berupa konsep tunggal atau 

jamak. Hal yang terpenting adalah peneliti mampu memahami dengan 

saksama dan mendalam hingga sampai kepada inti konsep yang diangkat dan 

diteliti (Herdiansyah, 2012: 86). 

 

Moleong dalam bukunya menjelaskan bahwa fokus penelitian dimaksudkan 

untuk membatasi studi penelitian kualitatif, sekaligus membatasi penelitian 

guna memilih data yang relevan sehingga tidak perlu dimasukkan dalam 

penelitian (Moleong, 2005:24). Fokus penelitian memberikan batasan dalam 

studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dalam pembatasan ini 

penelitian akanfokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan 

penelitian merajuk pada pendapat di atas. 
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Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan 

Olahraga (DISPORA) Provinsi Lampung dalam pengelolaan sarana dan 

prasarana gelanggang olahraga dengan pengukuran kinerja menggunakan teori 

kinerja menurut Dwiyanto yang meliputi tiga indikator kinerja yaitu: 

1. Produktivitas 

Melihat dari penggunaannya, produktivitas tidak hanya mengukur tingkat 

efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Pelayanan yang 

diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan 

Olah Raga (DISPORA) Bandar Lampung untuk pelayanan publik, 

berkaitan dengan pengelolaan atau pemeliharaan gelanggang olahraga oleh 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga 

(DISPORA) . Dan sebagaimana penggunaan tersebut berjalan dengan baik 

sesuai dengan fungsi dan prasarana yang ada. 

2. Kualitas Layanan 

Dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) DISPORA Provinsi Lampung kepada para pengguna gelanggang 

olahraga sehingga para pengguna olahraga memiliki kepuasan yang baik 

atau tidak terhadap kualitas layanan yang telah diberikan oleh UPTD 

DISPORA Provinsi Lampung. 

3. Responsivitas 

Dilihat dari peraturannya, responsivitas yang ada pada gelanggang 

olahraga dalam hal perizinan untuk kegiatan masyarakat yang akan 

menggunakan gelanggang olahraga dalam berbagai macam kegiatan. 
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4. Responsibilitas 

Dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPTD DISPORA 

Provinsi Lampung dalam melakukan sebuah kebijakan pada pengelolaan 

sarana dan prasarana gelanggang olahraga PKOR Way Halim. 

5. Akuntabilitas  

Dilihat dari perbaikannya, seberapa besar pertanggung jawaban Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) 

dalam melakukan sebuah perbaikan gelanggang olahraga yang telah 

digunakan oleh masyarakat. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dipilih dengan 

pertimbangan bahwa lokasi yang diambil akan membantu peneliti untuk 

memahami masalah utama. Herdiansyah (2012: 56), menjelaskan bahwa 

lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang akan dijadikan dalam proses 

pengambilan data. Lokasi yangdiambil dalam penelitian ditentukan dengan 

cara sengaja (purposive). 

 

Penelitian ini dilakukan di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

pengelolaan gelanggang olahraga di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way 

halim. Karena bertempat langsung dengan Gelanggang Olahraga PKOR Way 

Halim yang akan diteliti dan juga dapat melihat secara langsung bagaimana 

aktivitas yang ada dilapangan serta melihat realisasi kerja para pegawai Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) DISPORA Provinsi Lampung dilapangan. 

Selain itu, penelitian ini dilakukan di Gelanggang Olahraga PKOR Way 
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Halim karena beralih fungsinya gelanggang olahraga menjadi pusat 

perbelanjaan sehingga terganggunya aktivitas olahraga. 

 

D. Jenis Data 

 

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2005:28) data primer adalah data yang bersumber 

langsung dari pemberi data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh 

dengan menggunakan pengamatan pada lokasi penelitian gelanggang 

olahraga dan dengan melakukan wawancara dengan  memberikan 

pertanyaan kepada informan dengan bertatap muka antar pewawancara 

dengan informan. 

 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2005:59) data sekunder adalah data yang tidak 

langsung memeberikan data kepada pengumpul data. Data ini biasanya 

diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu. Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan 

dokumentasi yang berasal dari literatur-literatur, peraturan gubernur no 62 

tahun 2014, dokumen terkait dengan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Lampung dan 

para pegawai UPTD DISPORA sebagai informan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Guna memperoleh data yang benar-benar akurat serta dapat menjawab 

permasalahan penelitian, maka ada beberapa teknik yang dipergunakan 

penulisdalam proses pengumpulan data yaitu: 

1. Penentuan Informan 

Data yang diperoleh dari informan yang dipilih dengan metode purposive 

sampling. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih 

orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau obyek 

yang diteliti, sehingga mampu membuka pintu kemana saja peneliti akan 

melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2005:63). 

Informan yang telah diperoleh dari penggunaan teknik purposive sampling 

adalah para pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pemuda dan 

Olahraga (DISPORA) Provinsi Lampung dan para pengguna gelanggang 

olahraga. 

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data di lapangan. 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melaluiproses tanya jawab 

lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dating dari pihak 

yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. 

Kedudukan dua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama 

proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan 

pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat 

(Fathoni, 2011:105).  
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Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti dengan 

berhadapan muka secara langsung dengan informan atau subjek yang 

diteliti. Pewawancara menanyakan sesuatu yang telah direncanakan 

kepada informan, dan hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam 

penelitian (Sukardi, 2005:79). 

 

3. Dokumentasi 

Selain wawancara penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

metode dokumentasi. Sukardi menjelaskan dokumentasi adalah cara untuk 

mengumpulkan data melalui bermacam-macam sumber tertulis atau 

dokumen yang ada pada informan atau tempat dimana informan bertempat 

tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya (Sukardi, 2005:81). 

Sementara itu Abdurrahmat Fathoni mendefinisikan dokumentasi yaitu 

teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai 

data pribadi informan (Fathoni, 2011:112). 

 

4. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2004:104) 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul melalui penelitian, kemudian penulis melakukan 

pengolahan data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan 
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dikerjakan (Bagong Suyanto dan Sutinah, 2011:56). Adapun teknik yang 

digunakan dalam pengolahan data ini adalah: 

1. Intepretasi data 

Tahap interpretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau 

penjabaran dari data yang ada untuk dicari maknanya yang lebih 

luasdengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang 

lain, serta dari dokumentasi yang ada. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Matew Milles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul Analisis 

Data Kualitatif terdapat tiga komponen analisis yaitu: 

 

1. Reduksi Data 

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan 

peneliti dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data terasa sesudah penelitian 

di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan 

data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan 

mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini 

berlanjut terus sesudah penelitian lapangan. 
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2. Penyajian Data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada 

dikelompokan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang 

disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di 

lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang 

terjadi dan apa yangharus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan 

berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data 

tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian 

yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan 

longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, 

mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 

Kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir, 

tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, 

penyimpanannya, metode pencarian ulang yang digunakan dan kecakapan 

peneliti (Matew Milles dan Huberman,1992:16). 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan menunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan 

dengan cara peneliti melakukan pengecekan dari berbagai sumber. Keabsahan 

ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu 
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caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu.  Menurut Patton 

dalam Sugiono (2009:42) Ada 3 macam triangulasi Sebagai teknik 

pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu : 

a. Triangulasi data  

Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari 

satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. 

b. Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus 

bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan 

masukan terhadap hasil pengumpulan data. 

c. Triangulasi metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 

wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi 

pada saat wawancra dilakukan. 

d. Keabsahan Internal (Internal validity) 

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh 

kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 

Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang 

tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah 
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dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun 

telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya 

kesimpulan lain yang berbeda. 

e. Keabsahan Eksternal (Eksternal validity) 

Keabsahan ekternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif 

memeiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitiaan kualitatif 

tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan ekternal terhadap kasus-kasus 

lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama. 

 

Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti 

selanjutnya memeperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali 

lagi dengan  subjek yang sama. Hal ini menujukan bahwa konsep keajegan 

penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara 

pengumpulan data dan pengolahan data. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah UPTD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi  Lampung 

 

Terbentuknya UPTD DISPORA yang merupakan bagian dari Dinas Pemuda 

dan Olahraga mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

sistem Keolahragaan Nasional dan pemerintah mencanangkan kementrian 

pemuda dan olahraga serta Dinas Pemuda dan olahraga disetiap Daerah. Dinas 

Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung pertama kali terbentuk pada tahun 

1999 yang disahkan oleh Menteri Perolahragaan (MENPORA) akan tetapi 

bubar pada tahun 2001 yang pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid 

(Gusdur) yang kemudian bergabung pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Lampung. 

 

Pada tahun 2008 Dinas Pemuda dan Olahraga memisah kembali menjadi 

Dinas sendiri hingga sampai saat ini masih menjalani tugas dan fungsinya 

yang tertuang pada Perda Provinsi Lampung nomor 13 tahun 2009 tentang 

organisasi dan tata kerja. 

 

UPTD DISPORA Provinsi Lampung merupakan bagian dari Dinas Pemuda 

dan Olahraga yang mengatur tentang sarana dan prasarana yang ada di 

lapangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung nomor 62 tahun 2014 
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mengenai UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga Provinsi Lampung. 

 

B. Tugas, Pokok, dan Fungsi UPTD DISPORA Provinsi Lampung 

Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Gubernur Lampung nomor 62 

tahun 2014 UPTD DISPORA Provinsi Lampung memiliki tugas sebagai 

tanggung jawab pengelolaan gelanggang olahraga. Menurut Peraturan 

Gubernur Lampung pasal 23 nomor 62 tahun 2014, UPTD DISPORA Provinsi 

Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai : 

1. UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga mempunyai tugas 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian operasional gelanggang 

olahraga dan pelaksanaan administrasi atau ketatausahaan UPTD. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana 

olahraga 

b. Pengelolaan sarana, prasarana olahraga 

c. Pemeliharaan sarana, prasarana olahraga 

d. Pengendalian, peningkatan pelayanan dan pemanfaatan sarana 

prasarana olahraga 

e. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi atau ketatausahaan. 
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C. Susunan Organisasi UPTD DISPORA Provinsi Lampung 

 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung pasal 24 nomor 62 tahun 2014 

mengenai Susunan Organisasi, yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga, terdiri dari: 

a. Kepala 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pelayanan 

d. Seksi Teknis 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

2. Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Tata Usaha yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD 

3. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan dan 

seksi teknis masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD 

4. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional 

senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD 

5. Bagan organisasi UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga sebagaimana 

tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini 
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Kemudian, dilanjutkan pada pasal 25 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 

tahun 2014 tentang uraian tugas, yang berisi sebagai berikut : 

1. Kepala UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga mempunyai tugas 

memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan, menyusun program-

program sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan 

Olahraga Provinsi Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan 

bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat 

dan rumah tangga UPTD 

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pelayanan, 

pemanfaatan dan pengendalian gelanggang dan area olahraga 

b. Melaksanakan koordinasi, pendokumentasian serta penyebaran luasan 

informasi atau publikasi pengelolaan gelanggang olahraga 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

4. Seksi Teknis mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan penghimpunan data dan informasi serta perencanaan 

mengenai gelanggang olahraga 

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan koordinasi pengelolaan, 

pemeliharaan gelanggang olahraga 

c. Melaksanakan pendokumentasian hasil pengelolaan dan pemeliharaan 

gelanggang olahraga 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Gambar 2 :  Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 tahun 2014 yang 

dijadikan Dasar Peraturan UPTD DISPORA Provinsi 

Lampung dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Gelanggang Olahraga 
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D. Bagan Struktur Organisasi UPTD DISPORA Provinsi Lampung 

Pengelolaan Gelanggang Olahraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi UPTD DISPORA Provinsi Lampung Pengelolaan Gelanggang Olahraga 

KEPALA UPTD 

PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA 

GUNAWAN, SE., MM 

SAHRIL ALIAN, SE 
PENATA MUDA TK. 1 

AIDA YULENSI  
PENGATUR 

EFRIDA NURPHI 
PENGATUR MUDA TK. 1 

HELIANDRI 
PENGATUR MUDA TK. 1 

KASUBAG TATA USAHA 

PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA 

TRISIANA, S.Sos 

AHMAD ALI, S.Sos 
PENATA TK. 1 

SUHARYANTO 
PENATA MUDA TK 1 

UMAR BASTARI 
PENGATUR MUDA TK. 1 

HAIDIR 
PENGATUR MUDA  

SUPARJO 
PENGATUR MUDA  

BENIZAR 
PENGATUR MUDA TK. 1 

KASI PELAYANAN 

PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA 

HENDRA, S.Sos 
PENATA TK. 1 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

JHON SIPAHUTAR 
PENATA TK. 1 

SUDARTO, S.Sos 
PENATA MUDA TK.1 

SAHRONI 
PENGATUR MUDA TK. 1 

CICI MASRIANTI 
JURU MUDA TK.1 

KASI TEKNIK 

PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA 

EKA WARDIANTI,  S.Sos 
PENATA TK. 1 
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E. Visi dan Misi UPTD DISPORA Provinsi Lampung 

 

Terdapat 3 Visi dan Misi UPTD DISPORA Provinsi Lampung: 

1. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana olahraga 

2. Meningkatkan kegemaran dan kesadaran masyarakat untuk berolahraga 

sebagai suatu kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan 

nilai masyarakat Lampung 

3. Meningkatkan potensi dan partisipasi insan olahraga Lampung dalam 

rangka pembibitan atlit berprestasi mulai dari tingkat pedesaan dan 

kelurahan serta lembaga pendidikan 

 

F. Gelanggang Olahraga PKOR  

 

Gelanggang olahraga PKOR merupakan aset milik Pemerintah Provinsi 

Lampung yang berada di wilayah Way Halim yang lebih tepatnya dinamakan 

sebagai Pusat Kegiatan Olahraga atau PKOR yang memiliki luas tanah ±20 

hektar yang merupakan sebuah lokasi sebagai pusat kegiatan olahraga 

masyarakat Lampung yang didalamnya dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas 

olahraga dan wisma untuk para atlet serta taman terbuka hijau. 

 

Sejatinya kawasan inimerupakan kawasan terpadu guna menjadi pusat 

kegiatan budayadan olahraga terbesar di Bandar Lampung. mengingat di area 

seluas lebih dari ±20 hektar ini terdapat stadion sepakbola Sumpah Pemuda, 

lokasi olahraga yang sangat luas, wisma para atlet, lapangan dan mess 

panahan, anjungan rumah adat Kabupaten Kota di Lampung, hingga 

sekretariat Dewan Kesenian Lampung. 
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Tapi padakenyataan yang ada dilapanganbelakangan ini, PKOR Way Halim 

lebih lekat di masyarakat sebagai taman hiburan rakyat. Pasalnya, mulai dari 

sore hari, kawasan ini mendadak berubah dipadatioleh para pedagang, 

berbagai wahana permainan,serta café-café jika hari mulai malam. Bahkan, 

pada akhir minggu seperti hari sabtu dan minggu pusat kegiatan olahraga 

atau gelanggang olahraga ini telah dipadati para pedagang dari pagi hari. 

 

Namun ironisnya, kawasan yang seharusnya menjadi pusat kegiatan olahraga 

yang nyaman, kini telah tidak nyaman karena dikawasan PKOR Way Halim 

telah sesak oleh para pedagang-pedagang yang tak beraturan. Padahal, sudah 

disediakan tempat berjualan khusus para pedagang oleh UPTD Dispora 

Provinsi Lampung di sebelah kanan stadion sumpah pemuda. Tidah hanya itu, 

kawasan hutan kota yang berada di dekat lapangan perak PKOR Way Halim, 

juga tampak tidak terawat. Kawasan tersebut justru menjadi tempat 

pembuangan sampah. Di beberapa sudut lainnya, adapula yang menjadi 

tempat pembuangan sisa-sisa bangunan yang ditumpuk. Padahal, seharusnya 

kawasan taman hutan kota di PKOR ini bisa menjadi alternatif ruang terbuka 

hijau di Bandar Lampung, dan juga banyaknya gedung-gedung olahraga yang 

nampak tidak terawat sehingga menyebabkan kerusakan yang mengakibatkan 

ketidak nyamanan oleh masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas 

tersebut. 
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Gambar 4 :  Lokasi Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) atau Gelanggang 

Olahraga Tampak Depan Sebagai Pintu Masuk dari Gelanggang 

Olahraga (PKOR) yang sudah Dipadati oleh Para Pedagang 
 
 
 

 

 
 

Gambar 5 :  Area Gelanggang Olahraga yang Dipadati oleh para Pedagang 

yang Memenuhi Sisi Jalan  
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Gambar 6 :  Area Hutan Kota yang Berdekatan dengan Lapangan Perak 

Menjadi tempat Pembuangan Sampah 

 

 

 

 

Gambar 7 : Sisa-Sisa Bangunan yang Tertumpuk di Area Gelanggang 

Olahraga Sehingga Menjadikan Gelanggang Olahraga 

(PKOR) Tidak Nyaman Dilihat 
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VI. PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab V mengenai 

Kinerja UPTD DISPORA Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Sarana dan 

Prasarana Gelanggang Olahraga dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kinerja UPTD DISPORA Provinsi Lampung sebagai instansi pemerintah 

yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada pengelolaan, pemanfaatan, 

pemeliharaan dan pengendalian operasional masih buruk karena masih 

banyak berbagai permasalahan yang ada didalamnya. 

2. Dilihat dari aspek Produktivitas yaitu kesesuaian antara rencana kerja yang 

telah disusun dengan realisasi yang telah dilakukan oleh UPTD DISPORA 

Provinsi Lampung masih belum maksimal karena mekanisme 

pemeliharaan terhadap gelanggang olahraga terhambat oleh anggaran yang 

ada dan, pada tahapan pengendalian serta pemanfaatan gelanggang 

olahraga UPTD DISPORA masih belum maksimal karena masih banyak 

masalah seperti area yang seharusnya menjadi tempat olahraga kini 

dipadati oleh para pedagang yang mengakibatkan sampah yang bertebaran 

di area gelanggang olahraga 

3. Dilihat dari aspek responsivitas dalam melaksanakan fungsinya sebagai 

pemanfaatan sarana dan prasarana gelanggang olahraga belum maksimal 
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karena masih banyak masyarakat yang terhambat dengan alasan dana 

penyewaan sarana dan prasarana yang mahal 

4. Dalam hal akuntabilitas UPTD DISPORA Provinsi Lampung sudah 

menjalankan tanggung jawabnya sebagai instansi pemerintah yang 

memiliki tugas dan fungsi melakukan pertanggung jawaban dan perbaikan 

pada gelanggang olahraga, namun masih terhambat oleh  anggaran APBD 

dan APBN yang tidak menentu sehingga mengakibatkan proses perbaikan 

gelanggang olahraga yang belum maksimal 

5. Faktor utama sebagai faktor penghambat untuk melakukan perbaikan pada 

pengelolaan gelanggang olahraga adalah minimnya anggaran yang ada. 

6. Semenjak terbentuknya tim terpadu oleh DISPORA Provinsi Lampung 

yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penanganan 

gelanggang olahraga PKOR, langkah-langkah tersebut sangat tepat karena 

sudah semestinya gelanggang olahraga PKOR dikembalikan kepada fungsi 

utamanya sebagai gelanggang olahraga bukan pusat perdagangan. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, pada 

kesempatan ini penulis menyarankan kepada UPTD DISPORA Provinsi 

Lampung sebagai berikut : 

1. Melihat dari aspek produktivitas, maka sebaiknya UPTD DISPORA 

Provinsi Lampung mengajukan rancangan APBD untuk memperbaiki 

fasilitas gelanggang olahraga agar menjadi optimal sesuai dengan fungsi 

dan tujuan olahraga tersebut. Dan seharusnya UPTD DISPORA lebih 

memperketat pengawasannya pada sarana dan prasarana yang ada 
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sehingga tidak ada lagi para pedagang yang menggunakan area gelanggang 

olahraga yang seharusnya bukan tempat area berdagang dengan 

memberikan sanksi ataupun penggusuran terhadap para pedagang yang 

masih berjualan di area yang bukan semestinya. Selanjutnya, sampah-

sampah yang berserakan di area gelanggang olahraga seharusnya UPTD 

DISPORA menambah tim kebersihan pada gelanggang olahraga PKOR 

Way Halim, karena semenjak para pedagang pindah ke depan pintu masuk 

gelanggang olahraga dan diseputaran PKOR Way Halim masih banyak 

sampah yang berserakan. 

2. Melihat dari aspek kualitas layanan sebagai faktor penghambatnya, 

sebaiknya UPTD DISPORA memperbaiki kualitas layanan yang diberikan 

yaitu memperbaiki sarana dan prasarana yang ada agar para pengguna 

olahraga puas dan nyaman dalam menggunakan gelanggang olahraga 

3. Melihat dari aspek responsivitas sebagai faktor penghambatnya, sebaiknya 

UPTD DISPORA memberi pemahaman kepada masyarakat yang ingin 

menggunakan gelanggang olahraga sebagai kegiatan besar dalam bentuk 

rincian dari harga yang telah ditetapkan UPTD DISPORA, dan rencana 

pembangunan yang akan dilakukan oleh DISPORA Provinsi Lampung 

dapat berjalan dengan lancar serta pemeliharaan yang harus diperhatokan 

agar gelanggang olahraga tetap terawat tidak seperti sebelumnya. 

4. Melihat dari aspek responsibilitas,kebijakan yang telah dilakukan oleh 

UPTD DISPORA sudah baik, agar rencana kebijakan selanjutnya dapat 

berjalan dengan lancar sebaiknya UPTD DISPORA terus memantau dan 
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mengontrol sarana dan prasarana yang ada dilapangan, serta memantau 

kembali jika masih ada para pedagang yang tidak taat aturan. 

5. Melihat dari aspek akuntabilitas sebagai faktor penghambatnya adalah 

perbaikan yang sifatnya berat belum bisa diatasi karena berada dibidang 

sarana dan prasarana DISPORA Provinsi Lampung yang jaraknya pun 

jauh dengan UPTD DISPORA Provinsi Lampung seharusnya UPTD 

DISPORA mengajukan permohonan pada APBD maupun APBN untuk 

anggaran perbaikan yang ada pada UPTD DISPORA agar perbaikan 

gelanggang olahraga dapat ditangani tidak hanya perbaikan yang ringan 

saja, namun perbaikan yang berat juga 
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