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ABSTRACT 

 

THE EXISTENCE OF KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA 

(KONI) BANDAR LAMPUNG IN MAINTAINING SPORT 

ACHIEVEMENT (MANAGEMENT REVIEW ON NIRLABA 

ORGANIZATION) 

 

By 

MUHAMMAD RIFKY 

 

KONI Bandar Lampung is an organization that deals with sports in Bandarlampung, 

which has goals to realize proud sport achievements and build the nation's character 

to elevate the dignity of Indonesians. The establishment of KONI is based on Law 

Number 3 of 2005 concerning the National Sport Systems and Government 

Regulation Number 16 of 2007 concerning the Implementation of Sports. This 

study aimed to analyze the management of the KONI Bandarlampung in 

maintaining sport existence and achievement. This study is descriptive research 

with qualitative approach. The data collection techniques were carried out by 

interview, observation, and documentation. The results of the study used a 

management approach proposed by George R. Terry and Liesli W and 7 

components of sport achievement according to Mutohir. The planning of KONI was 

formulated by in the city sport conference which was held at the beginning of 

arrangement. In managing the organization, KONI did management pretty well. 

The management of KONI developed its subordinates such as sport fields and 

branches, both KONI and cabor created programs in the form of annual competition 

activities such as PORKOT and the Walikota Cup. In addition, it also conducted 

the upgrading of trainers and referees. Based on those 7 components, there are 3 

components which were not optimal. There were the development of student 

training center and special sport schools, The investment and implementation of 

sport science and technology, and the welfare and future guarantee system. 

Furthermore, this study suggested that the management of KONI Bandarlampung 

did collaboration with schools in the field of sports in order to find athletes which 

were qualified. The leadership of KONI Bandarlampung also recommended sport 

branches to have a database of athletes, clubs, coaches and referees. 
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ABSTRAK 

EKSISTENSI KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) 

KOTA BANDARLAMPUNG DALAM MEMPERTAHANKAN PRESTASI 

OLAHRAGA (TINJAUAN MANAJEMEN PADA ORGANISASI 

NIRLABA) 

 

Oleh 

MUHAMMAD RIFKY 

KONI Kota Bandarlampung merupakan organisasi yang mengurusi keolahragaan 

di Kota Bandarlampung yang memiliki tujuan untuk mewujudkan prestasi olahraga 

yang membanggakan, membangun watak bangsa untuk mengangkat harkat dan 

martabat bangsa Indonesia. Pembentukan KONI berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen KONI Kota 

Bandarlampung dalam mempertahankan eksistensi dan prestasi olahraga. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menggunakan pendekatan manajemen 

menurut George R. Terry dan Liesli W. Rue serta 7 komponen olahraga prestasi 

menurut Mutohir. Perencanaan KONI dirumuskan pada Musyawarah Olahraga 

Kota yang dilaksanakan pada awal kepengurusan. KONI Kota Bandarlampung 

dalam mengelola organisasi melakukan manajemen cukup baik. Manajemen KONI 

Kota Bandarlampung membina bawahannya seperti bidang dan cabang olahraga, 

baik KONI maupun cabor membuat program berupa kegiatan kompetisi tiap 

tahunnya seperti PORKOT dan Wali Kota Cup, selain itu mengadakan penataran 

pelatih dan wasit sesuai kebutuhan. Berdasarkan 7 komponen tersebut terdapat 3 

komponen yang belum optimal yaitu komponen pembinaan pusat latihan pelajar 

dan mahasiswa serta sekolah khusus olahraga, komponen investasi dan 

implementasi IPTEK keolahragaan, dan komponen sistem jaminan kesejahteraan 

dan masa depan. Saran dari penelitian ini adalah pengurus KONI Kota 

Bandarlampung melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dalam bidang 

olahraga guna mencari atlet sesuai dengan kriteria yang berlaku, pimpinan KONI 

Kota Bandarlampung menganjurkan cabang olahraga agar memiliki database atlet, 

club, pelatih dan wasit. 

 

Kata Kunci : Eksistensi, KONI Kota Bandarlampung, Manajemen, Olahraga 

Prestasi 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu organisasi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam 

mencapai tujuannya setiap organisasi dipengaruhi oleh perilaku dan sikap 

orang-orang yang terdapat dalam organisasi tersebut. Menurut Robbins 

organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, 

dengan suatu batasan yang relative jelas, yang berfungsi secara teratur dalam 

rangka mencapai suatu atau serangkaian tujuan. Definisi tersebut memberikan 

informasi bahwa organisasi itu terdiri dari dua bagian penting yaitu sebagai 

wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang 

terdapat didalamnya.1 

Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Mahsun menyatakan bahwa organisasi publik 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pure nonprofit organizations dan quasi 

nonprofit organizations.2 Menurut Salusu bahwa organisasi non-profit tidak 

semata-mata organisasi swasta yang bersifat sosial, namun organisasi non-

                                                           

1 Bayu Kurniawan, Syamsul Maarif. 2017. Transformasi Organisasi Penyedia Jasa 

Layanan Jaminan Kesehatan (Studi Tentang Transformasi PT. Akses (PERSERO) 

Menjadi BPJS Kesehatan). Jurnal Administratio. Vol.8 No.1 Hal.64 

2Zarrin Hubaisy, Agus Suharsono, Selfi Budi Helpiastuti. 2014. Evaluasi Kinerja PDAM 

Kota Probolinggo dalam Perspektif Balanced Scorecard (Evaluation of PDAM (Regional 

Water Company) Performance of Probolinggo City in the Perspective of Balanced 

Scorecard. Jurnal e-SOSPOL No. I Vol. 1 Hal.10 
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profit juga merupakan badan pemerintahan yang memiliki tugas pokok 

memberikan pelayanan umum pada masyarakat.3  

Organisasi nirlaba terdiri dari sekolah negeri, rumah sakit, jasa sukarelawan, 

serikat buruh, lembaga kajian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 

sebagainya. Salah satu contoh lain organisasi nirlaba yaitu organisasi yang 

bergerak pada dunia olahraga yang berfungsi membantu pemerintah 

memajukan, membina, dan mengembangkan prestasi olahraga di Indonesia 

yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). 

Penduduk Indonesia sangat memiliki keterkaitan pada dunia olahraga, salah 

satu contoh yaitu pada olahraga sepak bola. Berdasarkan hasil penelitian oleh 

Nielsen Sport penduduk Indonesia memiliki keterkaitan olahraga sepak bola 

sebanyak 77%, yang mana data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia 

menduduki urutan kedua setelah Nigeria sebanyak 83% yang penduduknya 

antusias terhadap olahraga.4 Secara umum olahraga merupakan segala aktivitas 

fisik yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mendorong, 

membina dan mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.5 

Seiring dengan perkembangan olahraga, olahraga juga digunakan sebagai 

sarana untuk mengangkat harkat dan martabat. Hal tersebut dapat dicapai 

melalui prestasi yang membanggakan di bidang olahraga. Penanganan 

                                                           

3 Sasmita, Vianey Yona. 2016. Perbedaan Burnout pada Karyawan di Organisasi Profit 

dan Organisasi Non-Profit. Skripsi. Program Studi Psikologi, Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta. Hal 16-17 
4 CNN Indonesia. 2017. Indonesia Negara penggila sepak bola nomor 2 di dunia. 

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-

penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia. Diakses pada 29-11-2018, 15:06 WIB 

5 Zildanti, Cut. 2016. Hubungan Asupan Energi Dan Aktivitas Fisik Dengan Status Gizi 

Atlet Taekwondo Koguryo Manahan Surakarta. Naskah Publikasi. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. hal.2 
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keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekedarnya, tetapi harus 

ditangani melalui manajemen yang professional. Penggalangan sumber daya 

untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui 

pembentukan dan pembangunan hubungan kerja para pihak terkait secara 

harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling mendukung demi 

kepentingan bersama. Ketika manajemen dalam dunia olahraga dilakukan 

dengan baik dan terus menerus maka dapat mendukung prestasi olahraga yang 

membanggakan.6 

Manajemen menurut J.A.F Stoner manajemen sebagai proses dalam membuat 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memimpin (leading), 

dan mengendalikan (controlling) berbagai usaha dari anggota organisasi dan 

menggunakan sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.7 Sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 21 Tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional, yang berisi pembinaan dan pengembangan olahraga, 

maka pemerintah daerah yang diberi wewenang wajib menyelenggarakan 

pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahragaan, ketenagaan, 

pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan 

keolahragaan. Oleh sebab itu pemerintah harus berperan untuk menjadikan 

olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Pemerintah harus bertanggung 

jawab untuk memajukan prestasi olahraga nasional di ajang yang lebih tinggi 

yaitu di tingkat internasional. Dalam Undang-undang RI No. 3 tahun 2005 

                                                           

6 Ibrahim, Adzikra. Pengertian Olahraga Menurut Para Ahli. 

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-olahraga-menurut-pendapat-para-ahli/. Diakses 

pada 30-11-2018, Pukul 15:55 
7 Sulistio, Eko Budi dan Rahayu Sulistiowati. 2015. Azas-azas Manajemen. 

Bandarlampung: CV Anugrah Utama Raharja (AURA). Hal 28 
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tentang sistem keolahragaan nasional pasal 11 ayat 1 yang berbunyi pemerintah 

dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, 

membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Salah satu cara untuk memajukan prestasi 

olahraga adalah dengan menyelenggarakan ajang olahraga di tingkat daerah 

maupun di tingkat nasional. Salah satu kejuaraan olahraga yang 

diselenggarakan pemerintah adalah Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan 

Olahraga Provinsi (PORPROV), POPWIL dan sebagainya. 

Organisasi yang membantu DISPORA dalam mengembangkan keolahragaan 

yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia yang disingkat KONI. Organisasi 

ini termasuk salah satu organisasi nirlaba, KONI muncul karena terbitnya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Keolahragaan. Tugas pokok didirikannya KONI adalah merencanakan, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi 

atlet, kinerja wasit, pelatih dan manajer, guna mewujudkan prestasi 

keolahragaan nasional menuju prestasi internasional, serta turut memperkokoh 

persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional dalam rangka mengangkat harkat 

serta martabat Indonesia di kancah internasional.  

Masyarakat yang mengikuti atau bergabung dalam dunia olahraga berasal dari 

berbagai jalur yang tersedia seperti di dunia pendidikan baik itu sekolah dasar, 

menengah, bahkan pada perguruan tinggi. Selain itu ada masyarakat yang 

sengaja bergabung pada klub atau perkumpulan olahraga yang diminati, tempat 

kerja, dan ada juga masyarakat yang melakukannya sendiri tanpa melalui jalur 
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khusus. Berikut peneliti sajikan tabel jalur pelaksanaan olahraga yang 

digunakan oleh masyarakat umur 10 tahun keatas: 

Tabel 1. Jalur Pelaksanaan Olahraga Penduduk Umur 10 Tahun Keatas 

No Jalur Olahraga Persentase 

1 Sekolah 54,1% 

2 Perkumpulan/klub 16,5% 

3 Tempat Kerja 6,6% 

4 Dilakukan Sendiri 30,6% 

Sumber: Renstra Koni 2014-2018 

Pada tingkat nasional sampai daerah memiliki organisasi KONI, di Kota 

Bandarlampung terdapat KONI Kota Bandarlampung dalam mengurusi 

prestasi olahraga Kota Bandarlampung. KONI Kota Bandarlampung memiliki 

tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan 

pembinaaan dan peningkatan prestasi atlet, kinerja wasit, dan pelatih guna 

mewujudkan prestasi keolahragaan Lampung menuju prestasi tingkat 

Kabupaten / Kota Provinsi Lampung. 

KONI Kota Bandarlampung berlokasi di Stadion Pahoman Tanjung Karang. 

Menurut data pra riset penulis pada hari rabu tanggal 31 oktober 2018 

permasalahan yang dihadapi di Koni Bandarlampung yaitu adanya pembelokan 

dari atlet ketika sudah dibina dan menjadi juara dari berbagai multi event 

mereka pindah membela daerah lain karena diiming-imingi atau diberikan hal 

yang lebih dibandingkan di KONI Kota Bandarlampung. Selain itu kurangnya 

sarana prasarana, berbagai cabang olahraga (Cabor) yaitu tidak memiliki 

lapangan sendiri.  

KONI Kota Bandarlampung mendapat juara umum di Pekan Olahraga Provinsi 

(Porprov) Lampung pada tahun 2017. Walaupun ada kendala yang dialami 
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mereka tetap bisa menjuarai. Tercatat pada tahun 2017 juara umum Porprov 

dipegang oleh KONI Kota Bandarlampung. Terdapat beberapa aspek yang 

diperhatikan oleh KONI Bandarlampung dalam mencapai prestasi olahraga, 

aspek tersebut mencakup 3 poin yaitu: Sumber daya manusia (atlet, pelatih, 

dan pengurus organisasi), sarana prasarana, dan pendanaan. Hal tersebutlah 

yang sangat diperhatikan oleh KONI Bandarlampung agar mencapai prestasi 

yang maksimal. Ketika salah satunya tidak ada maka kegagalan atau hasil yang 

tidak maksimal yang akan didapatkan.  

Pada tingkat provinsi ada event perlombaan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah provinsi yaitu Porprov yang diselenggarakan 4 tahun sekali guna 

menilai prestasi olahraga tiap kabupaten / kota termasuk KONI Kota 

Bandarlampung. Tiap kabupaten/kota akan bersaing merebutkan medali tiap 

cabang olahraga yang diperlombakan. Berikut ini adalah prestasi olahraga di 

Provinsi Lampung berdasarkan pada event Porprov 2014 dan 2017: 

Tabel 2. Daftar Perolehan Medali Pada Event Porprov VII 2014 

   Medali   

No. Kota/Kab. Emas Perak Perunggu Peringkat 

1 Lampung Selatan 75 69 61 1 

2 Bandarlampung 72 47 66 2 

3 Lampung Barat 28 19 46 3 

4 Pringsewu 25 19 25 4 

5 Metro 19 20 34 5 

6 Lampung Tengah 14 23 25 6 

7 Tulang Bawang 13 25 47 7 

8 Lampung Timur 11 15 24 8 

9 Tulang Bawang Barat 6 9 17 9 

10 Lampung Utara 5 3 8 10 

11 Way Kanan 4 8 19 11 

12 Pesisir Barat 4 8 17 12 

13 Tanggamus 3 6 19 13 

14 Pesawaran 2 2 9 14 

15 Mesuji 1 2 4 15 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018 
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Tabel 3. Daftar Perolehan Medali Pada Event Porprov VIII 2017 

   Medali   

No. Kota/Kab. Emas Perak Perunggu Peringkat 

1 Bandar Lampung 148 102 94 1 

2 Pesawaran 55 43 69 2 

3 Lampung Selatan 47 57 75 3 

4 Pringsewu 47 40 59 4 

5 Metro 41 58 110 5 

6 Lampung Utara 40 25 44 6 

7 Lampung Barat 27 42 60 7 

8 Tanggamus 19 25 38 8 

9 Lampung Timur 18 18 38 9 

10 Lampung Tengah 16 26 55 10 

11 Way Kanan 11 19 19 11 

12 Tulang Bawang 7 16 23 12 

13 Pesisir Barat 6 5 9 13 

14 Tulang Bawang Barat 4 3 11 14 

15 Mesuji - 8 12 15 

Sumber:diolah oleh peneliti, 2018 

Tabel 4 dan 5 merupakan perolehan medali pada event Porprov yang ke VII 

dan ke VIII yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Data diatas menunjukkan 

prestasi olahraga Kota Bandarlampung pada Porprov ke VII tahun 2014 

mendapatkan posisi ke 2 setelah Kabupaten Lampung Selatan. Namun pada 

Porprov ke VIII tahun 2017 mendapat posisi pertama yang diselenggarakan di 

Kota Bandarlampung. Kabupaten yang di perhatikan yang dapat menyaingi 

prestasi olahraga KONI Kota Bandarlampung yaitu KONI Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Dinamika olahraga prestasi yang terjadi di Kota Bandarlampung tidak terlepas 

dari adanya peran KONI Kota Bandarlampung, memang masih memerlukan 

pemberdayaan dan adanya kekurangan berupa persediaan infrastruktur yang 

tidak memadai, perawatan sarana prasarana olahraga ini merupakan kendala 

yang utama dirasakan oleh KONI Kota Bandarlampung. Selain itu, dari segi 

sarana dan prasarana olahraga merupakan hal yang sangat fundamental dalam 

pelaksanaan olahraga, tanpa adanya fasilitas yang memadai maka atlet tidak 
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mungkin sportive tersalurkan bakatnya dalam latihan secara maksimal. Sejauh 

ini sarana prasarana yang dimiliki oleh pengurus maupun pelatih yang 

dipergunakan sangat minim serta tidak memenuhi standar / kualitas yang ada.8 

Pelaksanaan proses perencanaan penentuan rancangan program kerja KONI 

Kota Bandarlampung disusun melalui Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) 

KONI Kota Bandarlampung dengan skala prioritas yaitu program jangka 

panjang dan program jangka pendek yang dalam hal ini telah diselenggarakan 

pada tahun 2015 yang menghasilkan beberapa program kerja dari dua Komisi 

untuk periode 2016 – 2020. Kepengurusan pada KONI Kota Bandarlampung 

telah disusun sesuai kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-masing pengurus 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kepengurusan KONI Kota 

Bandarlampung tersebut ditetapkan dan dikukuhkan oleh Musorkot.  

Pengorganisasian KONI dalam kegiatan – kegiatan diserahkan ke cabang 

olahraga. Cabor melaporkan kegiatan atau program yang akan diselenggarakan 

dalam waktu dekat dengan menyerahkan rancangan kegiatan ke KONI dan 

KONI akan mempertimbangkan kegiatan tersebut yang pada akhirnya KONI 

akan membantu pendanaan sesuai yang dibutuhkan cabor dalam menjalankan 

kegiatan tersebut. KONI Kota Bandarlampung mendapatkan anggaran sebesar 

3-4 Milyar setiap tahunnya dari Pemerintah Kota Bandarlampung. 

Terdapat beberapa komponen penting yang berkaitan dengan olahraga prestasi 

menurut Mutohir, yaitu: (1) perlunya pembinaan berjenjang dan berkelanjutan; 

                                                           

8 Gandasari, Maharani Fatima. 2017. The Enhancement Of Featured Sportsprocedures 

AndEvaluationquality In Landak Regency. Jurnal Pedagogik Olahraga. Vol.03, No.01, 

Hal.78 
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(2) prioritas cabang olahraga; (3) indentifikasi pemanduan bakat; (4) 

optimalisasi pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan 

Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) dan sekolah khusus 

olahraga; (5) investasi dan implementasi Iptek keolahragaan, (6) pemberdayaan 

semua jalur pembinaan; (7) sistem jaminan kesejahteraan dan masa depan.9 

Berdasarkan indikator di atas ada beberapa poin yang peneliti dapat 

deskripsikan seperti: pola pembinaan atlet yang dilakukan KONI 

Bandarlampung memiliki cara yaitu ketika akan menghadapi multi event 

seperti Porprov, olahraga tingkat kota dan sebagainya, KONI akan 

mempersiapkan perekrutan dari masing-masing cabor, dan cabor akan 

menseleksi para calon atlet, selanjutnya cabor akan menyerahkan ke pengurus 

KONI untuk dilakukan pembinaan berupa pelatihan, dan atlet diasramakan 

pada tempat yang telah disediakan. Alur pembinaan atlet yang dilakukan oleh 

KONI dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

     Gambar 1. Pola Pembinaan KONI Kota Bandarlampung 

Olahraga yang menjadi prioritas atau diunggulkan oleh KONI Kota 

Bandarlampung yaitu cabang olahraga takraw, futsal, dan sepakbola. Cabor ini 

memiliki hasil yang baik dibandingkan dengan cabor lainnya yang mana 

terukur ketika ada event Porprov Lampung. Sedangkan pada poin sistem 

                                                           

9 Ibid. hal 78 
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jaminan kesejahteraan dan masa depan tidak diberikan atau diterapkan oleh 

KONI Kota Bandarlampung, karena dalam poin ini yang akan memberikan 

jaminan kesejahteraan dan masa depan diberikan oleh pemerintah daerah atau 

nasional itu sendiri bukan oleh KONI Kota Bandarlampung. 

Penulis mengkaitkan permasalahan yang telah di ungkapkan di atas dengan 

pengelolaan manajemen organisasi yang menggunakan fungsi manajemen 

menurut George R. Terry dan Liesli W. Rue yaitu planning, organizing, 

staffing, motivating, dan controlling. Selain itu dari tujuh indikator menurut 

Mutohir penulis mengetahui lebih jauh prestasi olahraga yang ditentukan oleh 

komponen tertentu seperti yang dimaksud diatas. Oleh sebab itu peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang “Eksistensi Komite Olahraga Nasional 

Indonesia (KONI) Dalam Mempertahankan Prestasi Olahraga (Tinjauan 

Manajemen Pada Organisasi Nirlaba)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu:  

a. Bagaimana manajemen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 

Bandarlampung dalam mempertahankan prestasi olahraga di Kota 

Bandarlampung? 

b. Apakah KONI dapat mempertahankan eksistensi sebagai organisasi di 

bidang olahraga? 

c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan prestasi 

olahraga? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Menganalisis manajemen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 

Bandarlampung dalam mempertahankan prestasi olahraga di Kota 

Bandarlampung. 

b. Menganalisis KONI dalam mempertahankan eksistensi sebagai organisasi 

di bidang olahraga.  

c. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

prestasi olahraga. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau 

manfaat sebagai berikut:   

a. Secara teoritis    

Memberikan informasi dan sumbangan penelitian bagi perkembangan 

pengetahuan, khususnya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terutama 

kajian tentang organisasi dan manajemen sektor publik. 

b. Secara praktis   

Memberikan kontribusi kepada KONI dalam memaksimalkan pengelolaan 

organisasi agar dapat meningkatkan prestasi. 



 

II.         TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang penulis 

cantumkan di bawah ini, penulis tidak menemukan penelitian dengan lokasi 

yang sama seperti judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat 

beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada 

penelitian penulis. 

Tabel 4. Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Sulistiono (2018) Analisis Manajemen 

Pembinaan Prestasi 

Pencak Silat Di 

Kabupaten Tulang 

Bawang Provinsi 

Lampung 

Menggunakan metode 

angket/kuesioner dengan 78 

pertanyaan yang terdapat 

dua faktor, yaitu faktor  

endogen dan eksogen, 

kemudian didukung dengan 

wawancara, observasi dan 

dokumentasi untuk 

memperkuat penelitian. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

manajemen pembinaan 

prestasi pencak silat di 

Kabupaten Tulang Bawang 

pada kategori “sedang” 

sebesar 44,00%. 

2 Mario Zufri dan 

Jaluanto. SPT 

(2017) 

Peningkatan Kualitas 

Atlet Pada KONI Kota 

Semarang dikaji 

dengan Analisis Value 

For Money (Studi 

Pertama, berdasarkan data 

anggaran pada tahun 2011 

2013, maka Value For 

Money pada KONI Kota 

Semarang belum berjalan 
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Kasus Pada Program 

Pembinaan Atlet) 

dengan baik, karena nilai 

ekonomis masuk dalam 

kriteria “tidak ekonomis” 

serta dari segi nilai 

efisiensinya “cukup 

efisiensi” serta rasio 

efektivitasnya  dikriteria 

“sangat efektifitas. Kedua, 

anggaran KONI Kota 

Semarang yang didapat dari 

Pemerintah Kota Semarang 

belum sesuai dengan yang 

diharapkan masyarakat. 

Ketiga, sarana dan 

prasarana yang masih 

belum memadai serta 

lindungan hukum yang 

belum jelas. 

3 Sayid 

Muhammad 

Reza Pahlepi 

(2015) 

Peran Komite 

Olahraga Nasional 

Indonesia (KONI) 

Kalimantan Timur 

Dan Pengurus 

Provinsi Cabang 

Olahraga Kempo 

Dalam 

Meningkatkan 

Prestasi Atlit Kempo 

Di Kalimantan 

Timur 

Pertama, KONI Kaltim 

telah menjalankan tugasnya 

dengan baik, dengan upaya 

yang dilakukan seperti 

koordinasi baik pada 

cabang olahraga maupun 

terhadap pelatih. Kedua, 

pelaksanaan program 

peningkatan prestasi atlit 

pada cabang olahraga 

kempo yang KONI Kaltim 

lakukan sampai saat ini 

sudah mengalami 

peningkatan prestasi yang 

signifikan sejak tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015. 

Ketiga, beberapa kendala 

yang dialami KONI yaitu 

yang pertama adalah 

kendala yang berasal dari 

luar atlit, seperti anggaran 

yang terbatas dan yang 

kedua adalah dari dalam 

atlit itu sendiri seperti 

motivasi atlit yang turun. 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2019 

Penulis menggunakan beberapa penelitian di atas untuk memperkaya hasil 

penelitian, pada variabel penelitian ada beberapa kesamaan dan perbedaan 

dengan variabel yang penulis gunakan. Kesamaan variabel seperti pada 

manajemen, organisasi, dan prestasi olahraga. Sedangkan perbedaannya yaitu 
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pada penelitian penulis menggunakan variabel eksistensi dan organisasi 

nirlaba. Selain itu, dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan 

sebelumnya, penulis mengambil lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Komite 

Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandarlampung. 

 

B. Tinjauan Tentang Eksistensi 

1. Pengertian Eksistensi 

Soren Kierkegaard adalah pemikir pertama yang memperkenalkan istilah 

“eksistensi” yang dipakai menurut pengertian sekarang dalam aliran 

eksistensialisme. “Esensi” berarti yang ada, maka “eksistensi” dimengerti 

sebagai yang berada. Konsep eksistensi menunjuk pada sesuatu yang hadir 

secara konkrit, memiliki efek, jelas, pasti, kelihatan dan yang lakukan sesuatu. 

Istilah eksistensi pada manusia hanya dapat diterapkan pada individu-individu 

konkrit. Seorang pribadi yang konkrit saja yang bereksistensi. Bereksistensi 

atau berada berarti terus-menerus mengambil keputusan bebas, bertanggung 

jawab untuk membuat pilihan baru secara personal dan subjektif. Pengertian 

Eksistensi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online Kementrian 

Pendidikan Nasional berarti, hal berada atau suatu keberadaan.1  

Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini 

sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni exsistere, yang artinya 

keluar dari, melampaui atau mengatasi. Abidin Zaenal berpendapat Eksistensi 

tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami 

                                                           

1 (http//bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php). 



15 
 

perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan 

dalam mengaktualisasi potensi-potensinya.2 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan eksistensi 

merupakan sebuah keberadaan suatu organisasi yang melakukan sesuatu secara 

jelas dan pasti guna mempertahankan keberadaannya dengan tidak bersifat 

kaku dan terhenti melainkan lentur dan dapat mengalami perkembangan 

ataupun kemunduran.  

 

C. Tinjauan Tentang Organisasi 

1. Pengertian Organisasi 

Menurut Amitai Etziomi organisasi merupakan pengelompokkan orang-orang 

yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu yang mempunyai 

karakteristik yaitu adanya pembagian kerja, kekuasaan, dan 

pertanggungjawaban yang dikomunikasikan. Menurut Scott bahwa organisasi 

mempunyai gambaran prospek yang jelas, dan berbeda dari sekedar 

kekhususan tujuan atau kelangsungan aktivitas, perbedaan tersebut yaitu :3 

a. Adanya batas-batas yang jelas 

b. Adanya aturan-aturan yang normative 

c. Adanya jenjang otoritas 

d. Adanya suatu sistem komunikasi 

e. Adanya suatu sistem insentif yang mampu mendorong berbagai tipe 

partisipasi dalam usaha bekerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

                                                           

2 Abidin, Zainal. 2007. Analisis Eksistensial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 16 
3 Thoha, Miftah. 2005. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada. Hal 115-116 
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Sedangkan menurut Robbins organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relative jelas, yang 

berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu atau serangkaian tujuan.4 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan organisasi merupakan 

sekumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang pada 

umumnya dinyatakan dalam pernyataan visi dan misi organisasi yang telah 

ditetapkan dan memiliki struktur organisasi formal beranggotakan lebih dari 

dua orang. 

 

2. Jenis-Jenis Organisasi 

a. Organisasi Profit Oriented 

Menurut Wolf mengemukakan bahwa organisasi profit lebih 

memprioritaskan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dalam 

organisasi profit kepemilikian memiliki pengaruh penting untuk 

berkembangnya organisasi. Drucker menyatakan bahwa dalam organisasi 

profit terdapat pemilik organisasi. Pemiliki inilah yang menentukan 

keputusan yang ada dalam organisasi tersebut dan biasanya pemilik 

memiliki wewenang untuk membawa organisasi sesuai dengan yang 

diharapkannya. Menurutnya, organisasi profit lebih mencari pada 

keuntungan sebesar-besarnya dari modal yang telah dikeluarkan. Sehingga 

                                                           

4 Bayu Kurniawan, Syamsul Maarif. 2017. Transformasi Organisasi Penyedia Jasa 

Layanan Jaminan Kesehatan (Studi Tentang Transformasi PT. Akses (PERSERO) 

Menjadi BPJS Kesehatan). Jurnal Administratio. Vol.8 No.1 Hal.64 
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hal ini menyebabkan pekerja yang terlibat dalam organisasi profit wajib 

mencapai target sesuai kewajiban yang diberikan oleh atasan mereka.5 

b. Organisasi Non Profit Oriented (Nirlaba) 

Menurut Wolf mengatakan, bahwa dalam organisasi non-profit, misi 

merupakan suatu yang penting untuk pelayanan sektor public. Dengan 

demikian, organisasi non-profit merupakan organisasi yang memiliki 

struktur yang terkordinasi dan memiliki tujuan serta misi utama yakni 

memberikan pelayanan kepada publik secara optimal, serta lebih 

memprioritaskan kepetingan masyarakat. Sedangkan menurut Salusu bahwa 

organisasi non-profit tidak semata-mata organisasi swasta yang bersifat 

sosial, namun organisasi non-profit juga merupakan badan pemerintahan 

yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan umum pada 

masyarakat.6 Ukuran keberhasilan organisasi seperti ini bukan laba, 

melainkan ukuran-ukuran lain sesuai dengan tujuan awal pendirian 

organisasi. Demikian juga orientasinya bukan kepada pemilik, tetapi kepada 

para konstituen yang dilayaninya.  

 

3. Organisasi Publik 

Menurut Keban organisasi publik adalah organisasi yang tidak bertujuan untuk 

memaksimumkan laba, tetapi pemberian pelayanan publik (public service), 

seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, 

transportasi publik, dan penyedia barang kebutuhan publik (misalnya 

                                                           

5 Sasmita, Vianey Yona. 2016. Perbedaan Burnout pada Karyawan di Organisasi Profit 

dan Organisasi Non-Profit. Skripsi. Program Studi Psikologi, Universitas Sanata 

Dharma Yogyakarta. Hal 15-16 
6 Ibid, hal 16-17 
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penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).7 Substansi yang perlu dilihat 

sebelum memahami konsep organisasi publik secara utuh adalah kata publik itu 

sendiri, banyak makna yang melekat di dalam pengertian kata publik. 

Organisasi publik sering dilihat sebagai instansi pemerintah atau birokrasi 

pemerintah.8 

Sulistyani mengungkapkan organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang 

memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan 

kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks.9 Sedikit berbeda 

dengan definisi organisasi publik di atas, Mahsun menjelaskan bahwa 

Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Orientasi organisasi publik adalah untuk 

melayani masyarakat. Organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan 

penyediaan services and goods untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 

masyarakat.10 

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai organisasi publik, peneliti 

menyimpulkan bahwa organisasi publik merupakan instansi pemerintah yang 

memiliki legalitas formal yang berhubungan dengan kepentingan umum atau 

masyarakat dan penyediaan barang dan jasa yang sifatnya kompleks dan diatur 

oleh hukum. 

                                                           

7 Op. Cit, hal 64 
8 Ambar Teguh Sulistiyani. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia”. Yogyakarta. 

Hal.53-54 
9 Ibid, Hal.55 
10 Zarrin Hubaisy, Agus Suharsono, Selfi Budi Helpiastuti. 2014. Evaluasi Kinerja 

PDAM Kota Probolinggo dalam Perspektif Balanced Scorecard (Evaluation of PDAM 

(Regional Water Company) Performance of Probolinggo City in the Perspective of 

Balanced Scorecard. Jurnal e-SOSPOL No. I Vol. 1 Hal.10 
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D. Tinjauan Tentang Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

Membahas tentang manajemen tak terlepas dari pembahasan tentang konsep 

manajemen. Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris 

management yang berarti pengelolaan, penataan, pengurusan, pengaturan atau 

pengendalian. Secara etimologis, manajemen adalah mengurus, mengatur, 

melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan (seseorang). Dalam konteks 

etimologis ini terlihat bahwa manajemen berkaitan dengan suatu usaha untuk 

melakukan pengarahan dan pengendalian atas orang-orang demi tujuan dan 

kepentingan tertentu. Manajemen berasal dari bahasa inggris yakni “manage” 

yang berasal dari kata manus yang diartikan sebagai to control by hand atau 

gain result.11 

Secara terminologi, ada beberapa definisi mengenai manajemen, diantaranya 

yang dikemukakan oleh George R. Terry, manajemen adalah suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang 

ditetapkan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.12 

Terdapat beberapa macam definisi tentang manajemen, tergantung dari sudut 

pandang, keyakinan, dan komprehensip dari para pendefinisi, diantara lain: 

kekuatan menjalankan sebuah perusahaan dan bertanggung jawab atas 

kesuksesan atau kegagalannya. Sedangkan menurut J.A.F manajemen sebagai 

proses dalam membuat perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

                                                           

11 Sulistio, Eko Budi dan Rahayu Sulistiowati. 2015. Azas-azas Manajemen. 

Bandarlampung: CV Anugrah Utama Raharja (AURA). Hal 29 
12 Ibid, hal 30 
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memimpin (leading), dan mengendalikan (controlling) berbagai usaha dari 

anggota organisasi dan menggunakan sumber-sumber daya organisasi untuk 

mencapai sasaran.13  

Berbeda dengan R.C Davis manajemen adalah fungsi dari kepemimpinan 

eksekutif dimanapun juga, artinya bahwa kegiatan-kegiatan manajemen ini 

sejatinya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menduduki jabatan 

sebagai manajer atau pimpinan dalam suatu organisasi.14 Malayu S. P. 

Hasibuan berpendapat manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.15 

Kesimpulan yang dapat saya ambil dari berbagai defenisi-defenisi tersebut 

bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat 

suatu proses berbeda yaitu planning, organizing, actuating dan controlling 

sehingga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan 

dengan efektif dan efesien. 

 

2. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Menurut G.R Terry menyatakan, fungsi-fungsi manajemen adalah suatu proses 

yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi-fungsi manajemen terdiri 

                                                           

13 Ibid, hal 28 
14 Ibid, hal 30 
15 Malayu S. P. Hasibuan. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara: 

jakarta. hal 1-2 
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dari: Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan 

(actuating), Pengawasan (controling).16 

Menurut Henry Fayol dengan bukunya “administration Industrialle et 

generale” yang pertama kali membagi manajemen atas beberapa elemen 

(elements of managements) yaitu:17 

a. Privoir (merencanakan) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum 

melakukan tindakan penyelenggaraannya yang meliputi serangkaian 

keputusan termasuk penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program, 

menentukan metode dan prosedur serta menetapkan jadwal waktu 

pelaksanaan 

b. Organizer (mengorganisasikan) adalah suatu kegiatan menentukan, 

mengelompokkan dan mengatur berbagai kegiatan yang dianggap perlu 

untuk mencapai tujuan, menugasi orang-orang dalam kegiatan ini dengan 

menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan 

hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang 

ditugasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut 

c. Commander (memerintah) adalah pemberian perintah dan bimbingan agar 

bawahan bekerja dengan giat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

d. Coordonner (mengkoordinasikan) adalah suatu kegiatan/pekerjaan 

menghubung-hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang dan 

pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian 

tujuan tertentu sehingga tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekembaran 

atau kekosongan kerja  

                                                           

16 Ibid. hal 95 
17 Ibid. hal 94 
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e. Controller (mengawasi) adalah segenap tindakan mengamati/meneliti 

apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, 

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 

Menurut Lyndall F. Urwick mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen 

adalah SPOCCC yang terdiri dari :18 

a. Staffing, Staffing atau pengisian staf adalah salah satu fungsi manajemen 

berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atu pemberian 

keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-

fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. 

b. Planning, berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana 

sampai dengan yang sangat rumit. Misalnya yang sederhana saja 

merumuskan bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan 

untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.  

c. Organizing, organizing atau pengeorganisasian adalah kumpulan dua 

orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk 

mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran.  

d. Controlling, controlling atau pengawasan, sering juga disebut 

pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa 

mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang 

dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud 

dengan tujuan yang telah digariskan semula. 

                                                           

18 Ibid. hal 100 
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e. Directing/Commanding, directing atau commanding adalah fungsi 

manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, 

perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan 

tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan 

benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. 

f. Coordinating, coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu 

fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi 

kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan 

menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan 

sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. 

Selain itu menurut George R. Terry dan Liesli W. Rue fungsi-fungsi 

manajemen yaitu:19  

a. Planning, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu 

masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai 

tujuan-tujuan itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

planning yaitu: 

a) Self audit, menentukan keadaan organisasi sekarang 

b) Survey, lingkungan 

c) Objectives, Menentukan tujuan 

d) Forecast, ramalan keadaan-keadaan yang akan datang 

e) Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan 

f) Evaluate, pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan 

                                                           

19 G. R. Terry dan Liesli W. R. 2005. Dasar – Dasar Manajemen. Cet-5. PT Bumi Aksara 

: Jakarta. Hal 9-12 
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g) Revise dan adjust, ubah dan sesuaikan rencana-rencana sehubungan 

dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaaan yang berubah-

ubah 

h) Communicate, berhubungan terus selama proses perencanaan 

b. Organizing, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting 

dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan organizing yaitu: 

a) Identity, tetapkan dengan teliti dan tentukan pekerjaan yang akan 

dilaksanakan 

b) Break work down, bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang 

c) Tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi 

d) Tentukan persyaratan-persyaratan setiap posisi 

e) Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin 

dan saling berhubungan dengan baik 

f) Bagi-bagikan pekerjaan, pertanggungjawaban dan luas kekuasaan yang 

akan dilaksanakan 

g) Ubah dan sesuaikan organisasi sehubungan dengan hasil-hasil 

pengawasan dan kondisi-kondisi yang berubah-ubah 

h) Berhubungan selalu selama proses pengorganisasian  

c. Staffing, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, 

pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan staffing yaitu: 

a) Tentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia 

b) Kerahkanlah pegawai-pegawai sedapat mungkin 
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c) Saringlah 

d) Latih dan kembangkan sumber-sumber daya manusia 

e) Ubah dan sesuaikan kuantitas dan kualitas sumber-sumber dan 

perubahan-perubahan kondisi 

f) Berhubungan setelah dan selama proses pengisian pegawai 

d. Motivating, mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah 

tujuan-tujuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

motivating yaitu: 

a) Berhubungan dengan staf dan jelaskan tujuan-tujuan kepada bawahan 

b) Bagi-bagikan ukuran-ukuran pelaksanaan (performance standards) 

c) Latih dan bimbing bawahan untuk memenuhi ukuran-ukuran 

pelaksanaan itu 

d) Beri bawahan upah berdasarkan pelaksanaan 

e) Puji dan tegur dengan jujur 

f) Adakan lingkungan yang memberikan dorongan dengan meneruskan 

keadaan yang berubah-ubah serta tuntutan-tuntutannya 

g) Ubah dan sesuaikan cara-cara memotivasikan sehubungan dengan hasil 

pengawasan dan kondisi yang berubah 

h) Berhubungan selalu selama proses pemotivasian 

e. Controlling, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan 

sebab-sebab penyimpangan dan pengambilan tindakan-tindakan korelatif. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan controlling yaitu: 

a) Tetapkan ukuran-ukuran 

b) Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran 
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c) Perbaiki penyimpangan-penyimpangan 

d) Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-

hasil pengawasan dan perubahan konidsi-kondisi 

e) Berhubungan selalu selama proses pengawasan 

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli terkait fungsi-fungsi manajemen tersebut 

yang akan peneliti gunakan yaitu fungsi manajemen menurut George R. Terry 

dan Liesli W: planning, organizing, staffing, motivating, and controlling.  

 

E. Tinjauan Tentang Prestasi Olahraga 

Menurut Zaenal Arifin bahwa pengertian prestasi adalah hasil dari 

kemampuan, keterampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu 

hal.20  Sedangkan Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa 

pengertian prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, 

dikerjakan dan juga sebagainya).21  

Terdapat beberapa komponen penting yang berkaitan dengan olahraga prestasi 

menurut Mutohir, yaitu: (1) perlunya pembinaan berjenjang dan berkelanjutan; 

(2) prioritas cabang olahraga; (3) indentifikasi pemanduan bakat; (4) 

optimalisasi pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan 

Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) dan sekolah khusus 

                                                           

20 Sukama, Nengah. 2018. Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan dengan Model Resiprokal Pada Siswa Kelas VIII A Semester I SMP PGRI 

1 Denpasar Tahun Pelajaran 2017/2018. Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi. Vol.4 

No.1 Hal.12 
21 https://kbbi.web.id/prestasi, diakses pada 03-12-2018, Pukul 01:29 WIB 
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olahraga; (5) investasi dan implementasi Iptek keolahragaan, (6) pemberdayaan 

semua jalur pembinaan; (7) sistem jaminan kesejahteraan dan masa depan.22 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Organisasi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam 

mencapai tujuannya setiap organisasi dipengaruhi oleh perilaku dan sikap 

orang-orang yang terdapat dalam organisasi tersebut. Organisasi yang 

mempunyai kepentingan untuk publik yaitu organisasi sektor publik yang 

dikelola oleh pemerintah yang bertujuan memenuhi serta mengurusi 

kepentingan rakyat di segala bidang. Organisasi di Indonesia dapat berupa 

organisasi profit yaitu organisasi yang mencari keuntungan atau laba dan non 

profit (nirlaba) yang merupakan organisasi berorientasi pada kepentingan 

konstituen. KONI merupakan salah satu contoh organisasi sektor publik dan 

organisasi nirlaba yang berfokus pada bidang olahraga.  

Melalui olahraga dapat dilakukan pembangunan karakter suatu bangsa, 

sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan 

diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Olahraga juga digunakan 

sebagai sarana untuk mengangkat harkat dan martabat. Hal tersebut dapat 

dicapai melalui prestasi yang membanggakan di bidang olahraga. Penanganan 

keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekedarnya, tetapi harus 

ditangani secara manajemen yang profesional. 

                                                           

22 Gandasari, Maharani Fatima. 2017. The Enhancement Of Featured Sportsprocedures 

And Evaluationquality In Landak Regency. Jurnal Pedagogik Olahraga. Vol.03, No.01, 

Hal.78 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 21 Tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional, yang berisi pembinaan dan pengembangan olahraga, maka 

pemerintah daerah yang sudah mendapat wewenang wajib menyelenggarakan 

pembinaan dan pengembangan olahraga. Berdasarkan pentingnya penanganan 

olahraga maka pemerintah membutuhkan organisasi khusus yang 

memperhatikan keolahragaan. Dibentuklah Komite Olahraga Nasional 

Indonesia (KONI) yang ada di setiap provinsi, kota ataupun kabupaten di 

Indonesia.  

Menilai manajemen yang dilakukan KONI peneliti menggunakan fungsi 

manajemen menurut George R. Terry dan Liesli W. Rue yaitu planning, 

organizing, staffing, motivating, and controlling (POSMC). Dalam mengukur 

keberhasilan atau prestasi olahraga peneliti menggunakan 7 indikator-indikator 

yang diungkapkan oleh Mutohir yaitu (1) perlunya pembinaan berjenjang dan 

berkelanjutan; (2) prioritas cabang olahraga; (3) indentifikasi pemanduan 

bakat; (4) optimalisasi pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar 

(PPLP) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) dan sekolah 

khusus olahraga; (5) investasi dan implementasi Iptek keolahragaan, (6) 

pemberdayaan semua jalur pembinaan; (7) sistem jaminan kesejahteraan dan 

masa depan.  

Berjalannya fungsi-fungsi manajemen dan memperhatikan indikator prestasi 

olahraga maka akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh KONI, setiap 

daerah akan tercipta prestasi olahraga yang maksimal. Berikut peneliti 

gambarkan kerangka pemikiran penelitian dalam sebuah bagan dibawah ini: 
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Gambar 2. Kerangka pikir penelitian 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018 

Perkembangan olahraga 

digunakan sebagai sarana 

mengangkat harkat martabat 

suatu bangsa melalui prestasi 

Diperlukan penanganan 

keolahragaan melalui 

manajemen yang 

profesional 

Pemerintah Negara Indonesia mengatur melalui kebijakan 

berupa UU No 3 Tahun 2005 untuk membina dan 

mengembangkan kegiatan olahraga 

Diperlukan badan yang membina kegiatan keolahragaan 

sehingga muncullah KONI dari tingkat pusat, provinsi, 

dan kota / Kabupaten 

Pengelolaan dalam membina kegiatan keolahragaan dapat melalui 

fungsi manajemen menurut Geogre R. Terry dan Liesli W. Rue 

yaitu planning, organizing, staffing, motivating, dan controlling 

Sehingga terciptalah prestasi olahraga ditingkat 

daerah yang maksimal 

Organisasi sektor publik merupakan wadah dalam 

mengelola suatu kepentingan rakyat di berbagai 

bidang yang salah satunya di bidang olahraga 

Mengukur prestasi olahraga dapat melalui 7 indikator menurut Mutohir 

yaitu pembinaan berjenjang dan berkelanjutan, prioritas cabang 

olahraga, indentifikasi pemanduan bakat, optimalisasi PPLP dan PPLM, 

investasi dan implementasi Iptek keolahragaan, pemberdayaan semua 

jalur pembinaan, dan sistem jaminan kesejahteraan dan masa depan. 



 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskripitif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono berpendapat bahwa 

penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.1 Data yang 

dikumpulkan ialah kata-kata atau kalimat yang berasal dari hasil wawancara, 

gambar, catatan di lapangan, foto, serta dokumen yang didapatkan, serta 

dokumen pribadi. 

Alasan peneliti mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif karena peneliti mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan secara 

obyektif yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-

dokumen lainnya, mengenai manajemen Komite Olahraga Nasional Indonesia 

(KONI) Bandarlampung dalam meningkatkan prestasi olahraga. 

                                                 
1 Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cet. Ke 26. 

Alfabeta. Bandung. Hal 8 
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B. Fokus Penelitian 

Pada saat penelitian dilakukan perlu adanya fokus dalam penelitian tersebut 

agar yang di teliti tidak keluar dari konteks yang ingin di teliti. Untuk 

mempertajam suatu penelitian, peneliti kualitatif menepatkan fokus. Menurut 

Sugiyono gejala dalam penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak 

dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan 

penelitiannya hanya berdasarkan pada variabel penelitian, tetapi keseluruhan 

situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), 

dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.2 

Kegunaan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu supaya penelitian 

lebih terfokus kepada masalah penelitian sehingga pelaksanaan penelitian tidak 

melebar. Adapun dalam penelitian ini peneliti lebih difokuskan pada komponen 

atau fungsi manajemen dalam peningkatan prestasi olahraga dalam hal ini 

memakai fungsi manajemen menurut George R. Terry dan Liesli W serta 

menggunakan indikator yang berkaitan prestasi olahraga menurut Mutohir. 

Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah:  

1. Manajemen dengan indikator:  

a. Planning, terkait KONI Kota Bandarlampung membuat perencanaan 

untuk meningkatkan prestasi olahraga, 

b. Organizing, terkait dengan pengorganisasian atau pelaksanaan program 

KONI Kota Bandarlampung, 

c. Staffing, terkait dengan sdm, pengarahan tenaga kerja KONI Kota 

Bandarlampung, 

                                                 
2 Ibid, hal 207 
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d. Motivating, terkait dengan pemberian motivasi oleh KONI baik materi 

maupun non material, 

e. Controlling, terkait dengan pengawasan dan evaluasi prestasi olahraga 

yang sudah dicapai. 

2. Eksistensi KONI Kota Bandarlampung dengan indikator: 

a. Pembinaan berjenjang dan berkelanjutan 

b. Prioritas cabang olahraga  

c. Indentifikasi pemanduan bakat 

d. Optimalisasi pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) 

dan Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) dan sekolah 

khusus olahraga 

e. Investasi dan implementasi Iptek keolahragaan 

f. Pemberdayaan semua jalur pembinaan 

g. Sistem jaminan kesejahteraan dan masa depan 

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat KONI Bandarlampung dalam 

meningkatkan prestasi olahraga. 

 

C. Lokasi  Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja atau berdasarkan  

pertimbangan dan tujuan dari penelitian (purposive). Menurut Sugiyono, 

purposive atau lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian.3 Dalam hal 

ini lokasi yang diteliti yaitu di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 

Kota Bandarlampung. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena dalam 

                                                 
3 Ibid, hal 210 
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pencapaian prestasi olahraga KONI Bandarlampung lebih unggul 

dibandingkan KONI lain yang ada disetiap kabupaten Provinsi Lampung, yang 

dalam hal ini menjadi juara umum di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2017 

yang diadakan oleh pemerintah provinsi lampung. Selain itu terdapat cabang 

olahraga unggulan (sepak bola) dan cabang olahraga yang mengalami 

penurunan prestasi (bola voli). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono mengungkapkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari 

segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan 

dokumentasi.4 Sehingga teknik pengumpulan data yang penulis pakai yaitu: 

1. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. 

Menurut Stainback menyatakan bahwa interviewing provide the resercher a 

means to gain a deeper understanding of how the perticipant interpret a 

situation or phenomenon than can be gained through observation alone. 

Jadi dengan wawancara, maka akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan 

fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui 

                                                 
4 Ibid, hal 224-225 
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observasi.5 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe wawancara 

terstruktur (structured interview) dengan menggunakan panduan wawancara 

yang setiap informan diberi pertanyaan yang sesuai dengan panduan 

wawancara tersebut. Informan yang peneliti butuhkan ialah yang memiliki 

keterkaitan dengan proses manajemen KONI, informan dalam penelitian ini 

adalah : 

Tabel 5. Tabel Informan 

NO.  INFORMAN JABATAN INFORMASI  WAKTU 

1 
Rahmudin HS, 

S.H 

Sekretaris 

Umum KONI 

Kota Bandar 

Lampung 

SK kepengurusan 

KONI 

Bandarlampung.  

Pembinaan prestasi 

olahraga dan 

pemberdayaan SDM 

KONI Bandarlampung 

24 April 2019 

pukul 11:02 WIB 

di Sekretariatan 

KONI Kota 

Bandarlampung 

2 
Abdul Malik, 

B.Sc 

Kepala Bidang 

Pembinaan 

Prestasi KONI 

Kota 

Bandarlampung 

Proses pembinaan 

prestasi olahraga 

KONI Kota 

Bandarlampung 

13 Mei 2019 

pukul 12:52 WIB 

di Sekretariatan 

KONI Kota 

Bandarlampung 

3 
Rahmudin HS, 

S.H 

Sekretaris 

Cabang 

Olahraga Sepak 

Bola Kota 

Bandarlampung 

Manajemen olahraga 

dalam meningkatkan 

prestasi cabor  

15 Juni 2019 

pukul 17:07 WIB 

di Lapangan 

Kalpataru 

4 

Maulvi 

Tamijudin 

Yunus, S.E 

Ketua Internal 

Audit dan 

Sekretaris 

Cabang 

Olahraga Bola 

Voli Kota 

Bandarlampung 

Pendanaan KONI 

Kota Bandarlampung 

dan manajemen 

olahraga dalam 

meningkatkan prestasi 

cabor 

13 Mei 2019 

pukul 11:30 WIB 

di Sekretariatan 

KONI Kota 

Bandarlampung 

5 Adi Pratama 

 

Atlet Sepak Bola 
Pandangan kondisi 

olahraga di KONI 

Kota Bandarlampung 

15 Juni 2019 

pukul 17:07 WIB 

di Lapangan 

Kalpataru 

6 Anila Hardiana 

 

Atlet Bola Voli 
Pandangan kondisi 

olahraga di KONI 

Kota Bandarlampung 

3 Agustus 2019 

pukul 17:00 WIB 

di Lapangan 

Kalpataru 

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2019 

                                                 
5 Ibid, hal 232 
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Peneliti mewawancarai dua cabang olahraga Kota Bandarlampung yaitu 

cabor sepak bola dan cabor bola voli. Dipilihnya dua cabor tersebut karena 

merupakan cabor unggulan dan cabor yang mengalami penurunan prestasi. 

Cabor unggulan tersebut yaitu sepak bola sedangkan cabor yang mengalami 

penurunan prestasi yaitu bola voli. 

2. Observasi 

Menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang dilalui melalui observasi. Sanarfiah Faisal 

mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi 

terang-terangan atau tersamar, dan observasi tak berstruktur.6  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung 

di lapangan, terhadap fenomena yang terjadi di lapangan mengenai proses 

manajemen KONI dan sarana dan fasilitas pendukung Koni dalam 

menjalankan proses manajemen. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono dokumen merupakan teknik pengumpulan data dari 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, studi ini merupakan 

pelengkap dari penggunakan observasi dan wawancara dalam penelitian ini.7 

Sedangkan menurut Moleong bahwa dokumentasi dibedakan menjadi 2 

bentuk yaitu 1) dokumen pribadi (catatan harian,surat pribadi dan 

                                                 
6 Ibid, hal 226 
7 Ibid, hal 240 
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autobiografi) dan 2) dokumen resmi (catatan, aturan lembaga, notulensi, 

majalah, koran, surat pernyataan dan lain sebagainya).8  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-

catatan dan arsip-arsip maupun gambar yang ada atau berkaitan pada Koni 

Bandarlampung. Berikut ini adalah dokumen yang diperoleh peneliti dari 

kunjungan lapangan, antara lain: 

Tabel 6. Dokumentasi Penelitian 

 

No. Dokumentasi Substansi 

1 Profil Koni Bandarlampung 
Program Kerja KONI Kota 

Bandarlampung masa bakti 2016-2020 

2 SK Koni Bandarlampung 

Struktur organisasi Koni Bandarlampung, 

Daftar Pengurus dan Pengkot Cabor 

KONI Kota Bandarlampung 

3 
Kegiatan atau program yang 

terlaksana 

Daftar prestasi cabor KONI Kota 

Bandarlampung pada event PORPROV 

2017 dan dokumentasi kegiatan 

4 Literatur tentang manajemen Artikel tentang manajemen 

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2019 

 

E. Teknik Analisis Data 

Sugiyono mengatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.9  

                                                 
8 Herdiansyah, Haris.2012. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : 

Salemba Humanika. Hal 143 
9 Op.Cit, hal 244 
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Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan diperlajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. Sugiyono terdapat tiga komponen analis 

data, yaitu:10 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

ada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk 

melakukan penelitian data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Dalam tahap ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam 

penelitian dan mana yang bukan, kemudian peneliti memisahkan data yang 

tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan 

proses manajemen Koni Bandarlampung dalam meningkatkan prestasi 

olahraga. 

2 Penyajian Data 

Menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kulitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui 

penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi 

dilapangan pada saat pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk 

merencanakan kerja selanjutnya. Dalam penelitian ini, penyajian data 

diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau 

gambar dan sejenisnya yang mendukung penelitian. 

                                                 
10 Ibid, hal 247-253 
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3 Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual dan 

interaktif. 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang  kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti yang telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Sugiyono, dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya 
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terjadi pada obyek yang diteliti.11 Menurut Emzir, salah satu bentuk yang biasa 

digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulation. 

Triangulation adalah proses penguatan bukti-bukti dari individu individu yang 

berbeda, jenis data dalam deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif. 

Peneliti menguji setiap sumber informasi dan bukti-bukti temuan untuk 

mendukung sebuah tema. Hal ini menjadi jaminan bahwa studi akan menjadi 

akurat karena informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu, atau 

proses.12 Dalam cara ini, peneliti terdorong untuk mengembangkan suatu 

laporan yang akurat dan kredibel. Dengan menggunakan cara triangulasi, 

peneliti meminta data atau informasi tidak hanya dari satu informan melainkan 

beberapa informan yang terdiri dari ketua umum Koni, sekretaris umum, para 

cabang olahraga dan pengurus inti lainnya serta membandingkannya dengan 

data berupa dokumentasi. Hal yang peneliti lakukan termasuk kedalam 

triangulasi sumber yang menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.  

                                                 
11 Op.Cit, hal 273 
12 Op.Cit, hal 82 



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

KONI Kota Bandarlampung dalam mengelola organisasi melakukan manajemen 

cukup baik. Manajemen KONI Kota Bandarlampung membina bawahannya 

seperti bidang dan cabang olahraga, sedangkan cabor mengawasi club yang 

terdaftar dan yang membina atlet secara langsung adalah club. Ukuran 

keberhasilan KONI dalam prestasi olahraga dilihat dari capaian mengikuti 

kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) yang diadakan setiap 4 tahun 

sekali. KONI dapat mempertahankan prestasi olahraga dilihat dari penerapan 7 

komponen dalam mengukur prestasi olahraga yang dikemukakan oleh Mutohir 

dalam Maharani Fatima, dari 7 komponen tersebut ada 4 komponen yang 

berhasil diterapkan dan terdapat 3 komponen yang belum berjalan optimal. 

KONI Kota Bandarlampung masih memiliki hambatan terbatasnya sarana 

prasarana yang dimiliki, serta sulitnya mendapatkan atlet yang sesuai dengan 

ketentuan iptek keolahragaan, dan pindahnya atlet membela daerah lain. Namun 

hambatan tersebut dapat dibantu dengan kekuatan yang dimiliki KONI yaitu 

sarana prasarana milik provinsi mudah untuk diakses oleh KONI dikarenakan 

jarak akses yang mudah, anggaran keuangan KONI sebesar 3-4 milyar, serta 

banyaknya sekolah yang benefit di Kota Bandarlampung. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan untuk mempertahankan eksistensi KONI 

Kota Bandarlampung, antara lain : 

1. Pemerintah daerah / kota sebaiknya ke perusahaan yang terdaftar di Kota 

Bandarlampung untuk membantu jalannya pembinaan KONI berupa 

anggaran. Hal ini perusahaan menjadi sponsor kegiatan yang dirancang oleh 

KONI agar tidak ada lagi kekurangan anggaran pembinaan yang dialami 

KONI Kota Bandarlampung. 

2. Pengurus KONI Kota Bandarlampung mengajukan pembangunan sarana 

prasarana olahraga, dan pemerintah daerah harus menyediakan anggaran 

pembangunan untuk menambah sarana prasarana olahraga seperti lapangan 

agar tidak selalu meminjam lapangan olahraga milik provinsi. 

3. Pimpinan KONI Kota Bandarlampung harus tegas dan memperhatikan 

pengurus bawahannya baik bidang maupun cabang olahraga yang 

menginginkan mengundurkan diri dari jabatannya. 

4. Pimpinan KONI Kota Bandarlampung menganjurkan cabang olahraga agar 

memiliki database atlet, club, pelatih dan wasit. Sedangkan pengurus 

cabang olahraga harus lebih meningkatkan pengawasan dan sanksi bagi club 

yang tidak memberikan laporan berupa database clubnya. 

5. Pengurus KONI Kota Bandarlampung selain mengadakan kompetisi 

disarankan membuat program atau kegiatan yang membina atlet secara 

terpola. 
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6. KONI Kota Bandarlampung disarankan mempunyai visi dan misi 

organisasinya sendiri tanpa mengikuti KONI nasional dikarenakan tingkat 

nasional dan daerah memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. 

7. Pengurus KONI Kota Bandarlampung melakukan kerjasama dengan pihak 

sekolah dalam bidang olahraga guna mencari atlet sesuai dengan kriteria 

yang berlaku dan calon atlet dapat direkomendasikan ke club-club agar 

menjadi pemain yang profesional.  
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