
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam setiap kehidupan

manusia dan merupakan keinginan yang dimiliki oleh setiap individu manusia.

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan setiap kegiatan

olahraga. Hal ini dilakukan  untuk mensejahterakan masyarakat selain itu berguna

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehat jasmani dan rohani

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional  yang menyatakan bahwa Keolahragaan nasional

bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi,

kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin,

mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh

ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Terkait dengan sistem keolahragaan nasional bahwa kondisi sekarang bisa

dikatakan jauh dari yang diharapkan. Tujuan yang diinginkan masih jauh dari

yang dinginkan karena belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari

minimnya prestasi internasional yang berhasil diraih oleh para atlet Indonesia.

Mulai dari tingkat pencapaian perolehan medali maupun tingkat partisipasi

Indonesia dalam event-event olahraga Internasional yang menunjukkan



2

penurunan. Terlihat dari perhelatan Sea Games tahun 2013 yang hanya

menduduki peringkat 4, padahal sebelumnya Indonesia menjadi juara umum

dengan mencetak 182 emas yang mengungguli semua lawannya pada perhelatan

Sea Games 2011 yang lalu dan pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah.

(Sumber : http.//kkpo.bappenas.go.id, hasil mendali Sea games, di akses pada

tanggal 5 Januari 2014).

Penurunan prestasi dan keikutsertaan Atlet  dalam setiap perhelatan  Internasional

yang dialami Indonesia salah satunya di sebabkan karena kurang perhatian dari

pemerintah dari segi pembinaan. Sehingga menyebabkan minimnya atlet-atlet

berprestasi yang dapat mewakili perlombaan di kancah Internasional dengan

berbagai cabang olahraga yang diikuti. Sebagai upaya untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat di bidang olahraga, pemerintah secara khusus

mencanangkan program memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan

masyarakat. Pemerintah juga membentuk Kantor Menteri Negara Urusan Pemuda

dan Olahraga (Kantor Menpora) dan pada tingkat Daerah juga terbentuk Kantor

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mempunyai tugas pokok untuk

melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan olahraga. Tertuang dalam

Undang-Undang No 3 Tentang Sistem keolahragaan nasional yang menyatakan

bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,

mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan

di daerah. Upaya pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan

dibidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan prestasi baik untuk lokal,

regional, nasional maupun internasional.
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Persoalan utama dalam  sistem pembinaan olahraga disebabkan karena  kurang

seriusnya pembinaan olahraga itu sendiri. Pola pengembangan olahraga nasional

masih bersifat dahulu, hanya sebagai rutinitas yang berorientasi pada pencapaian

prestasi secara instan berdasarkan pengalaman masa lalu yang miskin inovasi.

Untuk memajukan olahraga, maka kita harus perlu menyadari benar tentang

fungsi dan tujuan olahraga. Tujuan olahraga bukan sekedar meraih piala atau

medali akan tetapi tujuan olahraga adalah membangun karakter dan mentalitas

bangsa. Pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang

sistem keolahragaan nasional  pada  pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan keseluruhan

aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan

berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan,

pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk

mencapai suatu tujuan keolahragaan nasional.

Strategi untuk menciptakan organisasi keolahragaan yang menyangkut

kelembagaan untuk mengatur sistem olahraga yang ada pada setiap daerah yaitu

Dinas Pemuda dan Olahraga harus memuat peran serta masyarakat,

keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan,

pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dalam manajemen olahraga

dalam konsepnya yaitu kegiatan olahraga, termasuk juga pendidikan jasmani yang

mengandung misi untuk mencapai tujuan pendidikan memerlukan manajemen

yang lebih baik ( Bagus Wiguna Ida Rusli, 2011 : 3 ) .

Menyangkut Sistem keolahragaan nasional ini berdampak pada setiap daerah

khususnya pada Provinsi Lampung dengan subsistem keolahragaan yang
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seharusnya saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk

mencapai tujuan keolahragaan . Subsistem yang dimaksud yaitu pelaku olahraga,

organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, peran serta

masyarakat, dan penunjang keolahragaan. Termasuk pada ilmu pengetahuan,

teknologi, informasi dan industri olahraga yang manfaatnya dapat dirasakan oleh

semua pihak.

Sebagaimana wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia, Pemerintah Provinsi

Lampung sendiri mempunyai tanggungjawab yang sama untuk melaksanakan

kegiatan Olahraga dalam konteks pengembangan di setiap daerahnya.

Keolahragaan Provinsi Lampung merupakan daerah dengan potensi keolahragaan

yang cukup menjanjikan dengan sumber daya manusia dan kesanggupan

wilayahnya dalam mengelola keolahragaan khususnya untuk menjadi Provinsi

Lampung yang lebih baik. Agar mewujudkan itu, Pemerintah Provinsi Lampung

mempunyai Dinas pemuda olahraga yang berstruktur keorganisasian agar lebih

sistematis dalam menjalankan tugasnya yang diatur pada Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Provinsi Lampung. Terkait hal ini Dinas Provinsi mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi yang

menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tepatnya pada pasal 8 yang menyatakan

bahwa Dinas Pemuda dan olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintah Provinsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Selain itu

pembangunan keolahragaan di Lampung diarahkan untuk menumbuhkan dan



5

meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem

pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan

berkelanjutan yang diatur pada Perda Provinsi Lampung No 16 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dengan tujuan untuk meningkatkan

kemampuan harkat dan martabat daerah dan bangsa.

Namun, untuk saat ini Pemerintah Provinsi Lampung masih berupaya untuk

mengefektifkan dan mengefisiensi sistem keolahragaan sehingga kemudian

keberdayaan masyarakat terutama di bidang keolahragaan dapat terbatas pada

minat dan bakat sehingga dapat terwadahi. Akses terhadap sumber daya dalam

peningkatan produktivitas masyarakatnya disamping itu ketersediaan sarana dan

prasarana menjadi masalah utama dalam  merealisasikan hal diatas yang sedang

diupayakan. Upaya memajukan Sumber Daya Manusia pada Provinsi Lampung

khususnya pada bidang olahraga masih banyak menagalami kendala salah satunya

pada peningkatan prestasi yang dialami atlit pada saat ini. Ada beberapa

permasalahan yang dihimpun mengenai pembinaan olahraga di Provinsi

Lampung seperti keterbatasannya kemampuan pemerintah daerah dan kepedulian

masyarakat terhadap pendanaan olahraga yang tercermin dari tingkat

pembangunan sarana olahraga yang belum memadai baik di kabupaten maupun

kota. Sehingga prestasi olahraga hanya di dominasi oleh cabang-cabang olahraga

tertentu. Dari situ, maka terbentuklah program revitalisasi sentra-sentra

keolahragaan di Provinsi Lampung melalui Pusat-pusat pembinaan dan Latihan

Olahraga Pelajar (PPLP). Agar pembinaan dan pengembangan atlit-atlit yang

berprestasi ini terwadahi untuk mengikuti kejuaraan Nasional. Untuk prestasi

olahraga Provinsi Lampung pada tahap pembinaan olahraga tingkat pelajar pada
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POPNAS X Tahun 2009 di Yogyakarta, Provinsi Lampung sanggup menempati

peringkat ke tujuh Nasional dengan perolehan total 18 medali meliputi : 7 medali

emas , 6 medali perak dan 5 medali perunggu. Tetapi jika dilihat prestasi atlit dari

hasil perolehan mendali tersebut, hasil yang diperoleh belum mampu mewakili

dari semua cabang olahraga yang diikuti melainkan hanya beberapa cabang

olahraga tertentu saja. Seperti Angkat besi, Panahan, Atletik, Gulat dan Senam .

(Sumber  : Rentsra 2010-2014 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).

Pemerintah Provinsi Lampung berupaya untuk meningkakan dan

mengembangkan olahraga prestasi ini sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaran Keolahragaan Provinsi Lampung yang menyatakan

bahwa Tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi

Olahraga dalam pembinaan dan pengembangan agar pelatih yang berkompeten

ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga

untuk meningkatkan prestasi pada atlit. Namun pada kenyataannya Penurunan

Prestasi pada kejuaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) masih menurun dari

tahun-tahun sebelumnya terlihat dari tabel berikut :
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Tabel.1.1 Hasil Perolehan Medali Kontingen Lampung Selama mengikuti
PON

No PON Tahun Tempat Perolehan Medali Ranking
Emas Perak Perunggu

1. I 1948 Surakarta - - - *)
2. II 1951 Jakarta - - - *)
3. III 1953 Medan - - - *)
4. IV 1957 Makassar - - - *)
5. V 1961 Bandung - - - *)
6. VI 1965 Jakarta - - - *)
7. VII 1969 Surabaya - - - *)
8. VII 1973 Jakarta 3 1 3 X
9. IX 1977 Jakarta 3 - 1 XIII
10. X 1981 Jakarta 6 1 3 XV
11. XI 1985 Jakarta 16 19 18 VIII
12. XII 1989 Jakarta 24 19 22 V
13. XIII 1983 Jakarta 18 10 21 V
14. XIV 1996 Jakarta 20 20 24 V
15. XV 2000 Surabaya 20 22 26 V
16 XVI 2004 Palembang 22 21 21 VII
17. XVII 2008 Kalimantan

Timur
18 12 19 VIII

18. XVIII 2012 Riau 15 9 10 X
Data diambil dari Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2014

Dari data diatas ranking Provinsi Lampung pada 5 ajang terakhir di kejuaraan

Pekan Olahraga Nasional (PON) mengalami penurunan prestasi. Terjadi masalah

mengenai penurunan prestasi ini padahal ditahun-tahun sebelumnya Provinsi

Lampung selalu masuk pada 5 besar terlihat pada tabel diatas. Masalah yang

terjadi bisa diakibatkan kurang optimalnya pada pembinaan olahraga yang terjadi

di Provinsi Lampung.

Uraian permasalahan diatas jika dihubungkan dengan Program Pembinaan

Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung, maka dapat terlihat bahwa permasalahan-

permasalahan dalam pembinaan olahraga prestasi ini merupakan masalah yang
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erat kaitannya dengan proses pelaksanaannya. Oleh karenanya penulis tertarik

untuk meneliti lebih jauh dengan mengangkat judul penelitian dengan

Implementasi Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung Tahun

2013.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program

Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini Untuk menggambarkan pelaksanaan

Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung secara

Faktual/Konkrit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Dilihat dari konteks pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini

dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi studi Ilmu

Administrasi Negara mengenai Implementasi Kebijakan Publik dalam hal ini

Kebijakan Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung .
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2. Dilihat dari sudut pandang praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan

masukan-masukan yang bermanfaat bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Lampung dan Pusat Pendidikan Latihan Pelajar dalam melaksanakan Program

Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung.


