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Artinya, “Setiap sesuatu selain bagian dari zikir kepada Allah adalah sia-sa dan
permainan belaka, kecuali empat hal: latihan memanah, candaan suami kepada istrinya,
seorang lelaki yang melatih kudanya, dan mengajarkan renang.” Hadits yang
diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra yang juga diriwayatkan oleh AtTimirdzi
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ABSTRAK
Didik dian Umar; SIP.151954; Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) No.1
Tahun 2017 Tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Jambi
(Studi Dinas Pemuda dan Olahrga Kota Jambi)
Skripsi ini bertujuan mengetahui dan melihat bagaimana Pelaksanaan atau
Implementasi dalam peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Jambi.
Masalah yang diteliti adalah perkembangan sarana dan prasarana olahraga beserta
kendala pada ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam penyusunan skripsi ini
penulis mengunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan
jenis penelitian kualilatif deskriptif, dan instrumen pengumpulan data
mengunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun temuan
dari penelitian ini yaitu peran pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan
sarana dan prasarana olahraga di Kota Jambi . Dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa Implementasi peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Jambi
belum maksimal dan terdapat kekurangan dari segi pelaksanaanya, misalnya dari
segi ukuran dan tujuan kebijakan pengembangan masyarakat yang masih belum
terlaksana menyeluruh di Kota Jambi. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat
mengenai keberadaan program pengembangan masyarakat sebagai bentuk
peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah (PERDA), Sarana Prasarana
Olah raga
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KATA PENGANTAR

ٱہﻠﻟ ٱﻟﺮ ۡﱠﺣ ٰ َﻤ ِﻦ ٱﻟﺮ ِﱠﺣ ِﯿﻢ
ِ ِﺑ ۡﺴ ِﻢ ﱠ
Assalamu’alaikum, Wr,Wb.
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam
penulisan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu tidak lupa pula
sholawat serta salam penulis sampaikan pada junjungan nabi Muhammad SAW
yang telah memberi kita petunjuk dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang
terang benderang, sebagaimana yang kita rasakan saat ini, yang disinari iman dan
islam.
Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) No.1
Tahun 2017 tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Jambi
(Studi Dinas Pemuda dan Olahraga)” merupakan kajian mengenai Peranan
pemerintah kepada masyarakat di Kota Jambi melalui program pengembangan
sarana dan prasarana olahraga. Dalam hal ini penulis mencoba mengungkapkan
kegiatan pemerintah Kota Jambi dalam mengembangkan sarana dan prasarana
olahraga khususnya pada bagian dinas pemuda dan olahraga.
Dalam penulisan skripsi ini penulis akui tidak sedikit hambatan dan
rintangan yang dilalui namun berkat dukungan dari berbagai pihak akhirnya
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berharap semoga dapat bermanfaat
khususnya bagi diri penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca serta
memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, pemerintahan serta
bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Olah raga merupakan segala aktifitas fisik yang dilakukan dengan sengaja
dan sistematis untuk mendorong, membina dan mengembangkan potensi jasmani,
rohani dan sosial. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa olah raga
adalah suatu aktifitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani
maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi
jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu olah raga seharusnya dilakukan oleh
umat manusia dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olah raga sebagai
ajang kompetisi dan prestasi. 1
Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya
manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olah raga sebagai salah satu
arah kebijakan pembangunan yaitu menumbuhkan budaya olah raga guna
meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan
dan kebugaran yang cukup.
Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi yang berkembang pesat memiliki
masyarakat yang mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap perkembangan dunia
olah raga. Olah raga sudah menempati posisi yang penting dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat di Kota Jambi bahkan meningkatnya minat masyarakat
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ditunjukkan dengan semakin bertambahnya klub-klub atau kelompok-kelompok
dari berbagai cabang olah raga di Kota Jambi.
Peningkatan minat masyarakat terhadap olah raga ini sendiri tidak
diimbangi dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas olah raga di
Jambi bahkan terjadinya kecenderungan menurunnya kualitas fasilitas olah raga
karena kurangnya perawatan. Bahkan saat ini banyak klub-klub atau kelompokkelompok olah raga yang tidak tertampung kegiatannya, sehingga mereka berlatih
dengan fasilitas seadanya atau berlatih di tempat-tempat yang kurang refresentatif.
Hal tersebut dapat menghambat perkembangan olah raga di Jambi, baik dari segi
kualitas maupun kuantitasnya.
Masalah lain yang perlu menjadi perhatian adalah fasilitas-fasilitas olah
raga yang ada di Kota Jambi kebanyakan tersebar letaknya sehingga sulit bagi
pemerintah atau sponsor untuk melakukan pembinaan bagi atlet dan klub.
Menghadapi fenomena tersebut, atlit, klub maupun penggemar olah raga
memerlukan wadah yang refresentatif dimana mereka dapat melakukan aktifitasaktifitasnya seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan
kebugaran fisiknya sekaligus berekreasi. 2
Terlebih adalah pada cabang olah raga sepakbola dimana animo
masyarakat begitu besar pada permainan ini. Masyarakat sangat menggemari
sepakbola dan antusias ketika ada pertandingan sepakbola dimanapun mereka
berada. Permainan sepakbola adalah suatu permainan beregu yang dimainkan oleh
2

Skripsi Ahmad Fauzan, Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga pada
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dua regu yang masing-masing regunya terdiri dari sebelas pemain termasuk
penjaga gawang. Permainan sepakbola dilakukan dengan seluruh anggota badan
kecuali kedua lengan.
Sepakbola telah menjadi salah satu olah raga rakyat yang sangat popular,
dan sepakbola merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang
pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata dan seimbang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945. Oleh karena itu keberhasilan pembinaan sepakbola diukur dari prestasi yang
dicapai serta sarana dan prasarana yang mencukupi, dengan demikian
keberhasilan pembinaan dapat terorganisir untuk meningkatkan prestasi sepakbola
nasional dan olah raga lainnya. 3
Kota Jambi merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya memiliki
antusias tinggi dalam olahraga sepakbola. Banyak klub-klub yang handal lahir
dari antusiasme tersebut. Namun pastinya semua tergabung dalam PSSI yang juga
sekaligus menjadi tanggung jawab DISPORA Kota Jambi.
Sejauh ini prestasi yang diraih Kota Jambi hanya di level grup B Wilayah I
(Sumatera) pada kualifikasi PON Riau 2012. Jika selama ini tidak pernah
sekalipun berhasil masuk kualifikasi PON, maka tahun 2012 merupakan tahun
emas persepakbolaan di Jambi. 4 Sejarah mencatat, bahwa Jambi memiliki pemain

3

PSSI, Statuta PSSI, Edisi Revisi, (Jakarta: PSSI,2011). hlm. 1
http://www.tribunnews.com/superball/2011/07/02/sepakbola-Jambi-cetak-sejarah-lolospon (Diakses pada 17 september 2019)
4

4

potensial, namun kebanyakan dari mereka dibina oleh klub, sehingga
persepakbolaan di Jambi didominasi oleh klub-klub yang berkolaborasi jika akan
melawan daerah lain.
Dengan fakta masyarakat mencintai olah raga, seharusnya pemerintah
memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang bernilai karena dapat memotivasi
masyarakat. Pemerintah harus lebih menunjukkan kepeduliannya terhadap olah
raga ini dengan berbagai cara termasuk pada sarana dan prasarananya. Sementara
yang terjadi di lapangan adalah pemerintah Kota Jambi masih belum maksimal
dalam mengeksplorasi kegiatan sepakbola untuk pemberdayaan generasi terlebih
untuk meningkatkan prestasinya. Padahal jika berhasil, Kota Jambi akan
mendapatkan bibit-bibit yang bagus untuk persepakbolaan di Kota Jambi
selanjutnya untuk memberikan prestasi terbaik, dimana setelah itu maka
kesejahteraan masyarakat komponen persepakbolaan khususnya seluruh tim
sepakbola dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
Olah raga sendiri merupakan kegiatan yang baik dan bermanfaat bagi
tubuh. Akan tetapi, untuk melakukan olahraga harus didukung dengan sarana dan
prasarana yang memadai, kecuali olah raga jogging/lari yang dapat dilakukan di
jalan atau tempat yang lapang yang kondisinya tidak membahayakan. Olahragaolahraga yang harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai adalah
olah raga sepakbola, bola voli, bola basket, renang, tolak peluru, lompat jauh, dll.
Dalam pengadaan sarana dan prasarana olah raga yang baik, harus
memiliki perencanaan yang baik pula. Perencanaan sangat diperlukan untuk

5

pencapaian tujuan yang maksimal. Perencanaan merupakan tindakan yang teratur
dengan didasari pemikiran yang cermat sebelum melakukan usaha pencapaian
tujuan yang telah ditentukan. 5
Dalam

merencanakan

pengadaan

sarana

dan

prasarana

harus

memperhatikan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ingin dibeli atau
dibangun. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang diinginkan harus
didukung juga dengan dana yang cukup untuk membangunnya. Untuk menekan
besarnya dana yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana, dapat juga didiskusikan
untuk alat-alat yang harus dibeli dan alat-alat yang dapat dikembangkan sendiri.
Implementasi

kebijakan

setiap

kota

berbeda-beda

menyesuaikan

kebutuhan kota tersebut. Oleh karenanya, diperlukan sebuah studi evaluasi
mengenai kebijakan Pemerintah Kota Jambi tentang peningkatan sarana dan
prasarana olah raga sepakbola atau olahraga publik lainnya sehingga
memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada dan
membuat kebijakan baru yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan
PERDA No. 1 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
kebijakan Pemerintah tentang perencanaan, ketersediaan, pemanfaatan dan
pengelolaan Sarana dan Prasarana olah raga publik di Kota Jambi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penyediaan Sarana dan
Prasarana olah raga publik di Kota Jambi belum terprogram dengan baik. Peran
pemerintah belum terlihat dengan jelas dalam merencanakan Sarana dan Prasarana
5
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olahraga publik di Kota Jambi terutama dalam olah raga sepakbola. Ketersediaan
Sarana dan Prasarana olah raga sepakbola di Kota Jambi belum memadai baik
secara kualitas maupun kuantitas. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang ada
belum diperhatikan dengan baik sehingga ada Sarana dan Prasarana yang
terbengkalai dan rusak, karena tidak ada perawatan yang memadai, maka
diperlukan sarana dan prasarana yang ideal dan faktual dalam penyediaan sarana
dan prasarana olah raga publik di Kota Jambi. Maka dari itu pemerintah
mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2017 tentang peningkatan
sarana dan prasarana olah raga di Kota Jambi dengan berdasarkan tupoksi nya
masing-masing. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk
menangkat judul mengenai ”Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) No. 1
Tahun 2017 Tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga di Kota
Jambi (Studi Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana perkembangan sarana dan prasarana olah raga sebelum dan sesudah
menurut perda No. 1 tahun 2017 di Kota Jambi?
2. Bagaimana peran pemda dalam meningkatkan sarana dan prasarana olah raga
di Kota Jambi?
3. Apa kendala dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga
di Kota Jambi?
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C. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari akar permasalahan serta
mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas, maka perlu adanya pembahasan
ruang lingkup wilayah maupun ruang lingkup waktu. Penelitian ini dibatasi pada
peran Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi dalam meningkatkan sarana dan
prasarana yang mana sudah ditetapkan pada Perda No 1 tahun 2017 pada cabang
olah raga sepakbola.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari tulisan ini adalah:
1. Ingin mengetahui perkembangan sarana dan prasarana di Kota Jambi
saat ini.
2. Ingin mengetahui bagaimana peran dalam meningkatkan sarana dan
prasarana olah raga di Kota Jambi.
3. Ingin mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sarana
dan prasarana olah raga di Kota Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian dari tulisan ini antara lain:
1. Guna Praktis, penelitian ini diharapkan berguna terhadap pembaca
khususnya dan masyarakat pada umumnya agar mengetahui tentang
penerapan dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Kota Jambi.
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2. Guna Teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan
bagi masyarakat tentang adanya peningkatan sarana dan prasarana
olahraga di Kota Jambi.
3. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan
sumbangan penulis kepada UIN dan salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah
Jurusan Ilmu Pemerintahan.
E. Kerangka Teori
1.

Pengertian Implementasi
Kata implementasi berasal dari bahasa inggris ”to implement” yang berarti

mengimplementasikan. Secara umum, implementasi adalah tindakan atau
pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan
terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik
dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya,
sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Dengan kata
lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan
hanya sekedar tindakan semata.
Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu
yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan
yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada normanorma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 6 Menurut KBBI (Kamus Besar

6

http://www.zonareferensi.com/2018/11/07/pengertian-implementasi-menurut-para-ahliKBBI-dan-secara-umum/ (diakses tanggal 2 maret 2019)
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Bahasa Indonesia), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan
menurut para ahli sebagai berikut:
a. Budi Winarno
Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh
sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.
b. Nurdin Usman (2002:70)
Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya
mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu
kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
c. Pressman dan Wildavsky (1873)
Implementasi menurut mereka berdua adalah accomplishing, fulfillng,
carrying out, producing, and completing a policy artinya (menyelesaikan,
memenuhi, melaksanakan, memproduksi, serta menyelesaikan sebuah kebijakan).
d. Mazmanian & Sabatier
Menurut mereka berdua implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan
dasar hokum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan.
Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses
undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan
hingga kebijakan korektif bersangkutan.
e. Prana Wastra dkk
Sebuah aktifitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah
disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa
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pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi
itu sendiri. Semua itu sudah direncanakan pada awal waktu.
f. Guntur Setiawan (2004)
Implementasi adalah perluasan dari aktifitas yang saling menyesuaikan
proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya
juga diperlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas
yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai
tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa
tujuan implementasi adalah sebagai berikut :
1. Untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh
individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan
rencana atau kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam
perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu
kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang
telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu. 7
Pada hakikatnya implementasi merupakan sebuah pemahaman atas apa
yang harus dilakukan setelah diputuskannya sebuah kebijakan. Di tahapan ini

7
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akan melibatkan seluruh stake holder yang ada. Implementasi kebijakan meliputi
3 unsur yaitu :
1. Tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif
2. Tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring
sosial.
3. Juga ekonomi yang memengaruhi tindakan para stake holder (pihak yang
berkepentingan).
Ketiga unsur tersebut akan menimbulkan dampak baik sesuai apa yang
diharapkan atau dampak buruk yang tidak diharapkan. Kemudian hasil dari
implementasi kebijakan akan terwujud dalam beberapa ciri yang merupakan hasil
output yang biasanya berwujud konkret seperti dokumen, jalan, orang, lembaga,
atau outcome berwujud rumusan target serta dampak yang diharapkan maupun
tidak diharapkan. Secara detail kegiatan di dalam manajemen implementasi
kebijakan bisa disusun lewat :
a. Implementasi strategi
b. Pengorganisasian
c. Penggerakan serta kepemimpinan
d. Pengendalian
e. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers (pembuat
kebijakan) untuk merubah apa yang disebut dengan ‘street level
bureaucrats’ oleh Lipsky untuk memberikan pelayanan atau mengatur
perilaku kelompok sasaran.
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Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi cuma melibatkan satu
badan yang berperan sebagai implementor. Contohnya, kebijakan pembangunan
infrastruktur umum untuk membantu orang-orang supaya mempunyai kehidupan
yang tambah baik, demikian sebaliknya untuk kebijakan makro, contohnya,
kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, usaha-usaha implementasi bakal
melibatkan beragam institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, dan
pemerintah desa.
Kesuksesan

implementasi

kebijakan

bakal

ditetapkan

dengan

banyaknya variabel atau aspek, serta masing-masing variabel itu sama-sama
berkaitan

satu

sama

lain.

Dengan

adanya

implementasi

kebijakan

mengorganisasikan, menjalankan kepemimpinan untuk melaksanakan atau untuk
memimpin proses serta melaksanakan pengendalian proses secara detail. Kegiatan
implementasi kebijakan dari mulai implementasi strategi, pengorganisasian,
gerakan kepemimpinan serta pengendalian bakal berjalan dengan lancar sesuai
sama yang diinginkan. 8
2.

Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA)
Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan perundangan-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan daerah terdiri
atas : Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
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Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka
7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, sebagai berikut : “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
pembuatan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan”. 9
Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula
dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan

Perundang-undangan,

sebagai

berikut

:

“Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama
Bupati/Walikota”. 10
Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki
kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah.
Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka
peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam
implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

9

Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
10
Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
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Peraturan Daerah atau yang sering disebut disebut dengan Perda
merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi.
Peranan perda dalam otonomi daerah meliputi :
a. Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah
yang luas dan bertanggung jawab.
b. Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
c. Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah.
d. Sebagai alat transformasi perubahan daerah.
e. Harmonisator berbagai kepentingan. 11
b. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau
kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda yang disiapkan oleh
Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda DPRD dan
Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada
Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka
waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut
disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak
raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota, maka raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib
diundangkan. 12

11

https://pemerintah.net-peraturan-daerah diakses pada tanggal 6 november 2019
https://id.m.wikipedia.org/peraturan-daerah-(Indonesia)-Wikipedia-bahasaIndonesia/(diakses tanggal 2 maret 2019)
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3. Sarana dan Prasarana
Pengertian sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) , adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud atau tujuan. Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk
benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan
prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.
Pengertian sarana dan prasarana menurut Ketentuan Umum Permendiknas
(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) No 24 tahun 2017. Sarana adalah
perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana
adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi. Sarana pendidikan antara lain
gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan
yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan
menuju sekolah dan lain-lain.
Pengertian sarana dan prasarana secara umum yaitu alat penunjang
keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik,
karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan
tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai denan rencana. Moenir
(1992:119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan,
perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu
dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang
berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir,
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jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang
digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan
peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk
mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 tahun 2017 tentang
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga bertujuan untuk :
a. Mewujudkan ruang publik yang cukup bagi insan olahraga.
b. Untuk mendorong pelaksanaan keolahragaan nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk
watak dan kepribadian;
d. Memelihara, meningkatkan kesehatan, kebugaran serta prestasi, kualitas
sumber daya manusia, menanamkan nilai moral dan ahklak mulia, sportivitas,
disiplin, serta mengembangkan minat dan bakat olahraga guna dapat mempererat,
membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta
mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. 13
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berfungsi untuk :
a. Memberikan fasilitas olahraga bagi masyarakat Kota Jambi.
b. Meningkatkan prestasi olahraga Kota Jambi. 14
Manfaat Peningkatan sarana dan prasarana olahraga adalah sebagai berikut

13

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga, Pasal 2
14
Ibid, Pasal 3
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a. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan
serta dalam kegiatan olahraga;
b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan
secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau
organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan
kemitraan;
c. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela,
penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga di daerah;
d. Masyarakat ikut serta mendorong upaya upaya pembangunan, pembinaan dan
pengembangan olahraga. 15
Selain itu, sarana berfungsi sebagai bagian utama dari sebuah kegiatan.
Karena merupakan bagian utama dari kegiatan tersebut, maka alat ini akan sangat
dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan tersebut. Misalnya dalam kegiatan
produksi, alat yang dimaksud bisa berupa mesin produksi. Fungsi mesin itu
tentunya adalah untuk membuat kegiatan produksi ini berjalan. Sarana juga dapat
diartikan sebagai syarat. Artinya, alat dalam sarana adalah syarat mutlak yang
harus ada agar sebuah kegiatan bisa berjalan.
Sedangkan prasarana mempunyai fungsi sebagai pendukung kegiatan.
Misalnya, dalam proses produksi di pabrik, jalan akan berfungsi sebagai
pendukung untuk kegiatan distribusi produk yang diproduksi ke berbagai tempat
penjualan. Listrik berfungsi sebagai sumber energi utama agar proses produksi
berjalan lancar.
15

Ibid, Pasal 4
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Yang perlu diperhatikan disini, sarana tidak hanya berupa benda mati,
seperti peralatan tulis, kelas dan sejenisnya. Sarana juga bisa berupa Sumber Daya
Manusia yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Bila dalam kegiatan pengajaran,
guru, staf administrasi dan karyawan juga bisa dimasukkan dalam sarana. Fungsi
dari SDM ini sangat penting dalam kegiatan tersebut. Tanpa mereka, kegiatan
tidak bisa berjalan. Akan tetapi, untuk prasarana pasti adalah benda mati.
Meskipun ada SDM yang menjalankan, mengatur atau terlibat dalam menjalankan
alat atau hal yang termasuk dalam prasarana tersebut, mereka tidak bisa
dikatakatan sebagai prasarana. Mereka bisa dikatakan sebagai sarana dalam
kegiatan untuk melaksanakan fungsi prasarana tersebut.
Dari kepemilikan, maka semua benda atau alat yang dimiliki individual
dapat dikelompokkan dalam kelompok sarana. Individual disini bisa berarti
perorangan, swasta dan pemerintah. Alat ini bisa bebas digunakan oleh pihak
yang memiliki secara bebas agar pihak yang memiliki secara bebas agar kegiatan
yang pihak tersebut selenggarakan dapat berjalan. Sedangkan prasarana, jelas
dimiliki oleh Pemerintah. Prasarana merupakan alat atau faktor penunjang yang
mempunyai fungsi pendukung, tidak hanya untuk satu kegiatan di lokasi tersebut.
Melainkan, kegiatan lain yang berhubungan juga.
4. Olah raga
Pengertian olah raga menurut pakar adalah suatu kegiatan yang bisa
menyehatkan diri dari dalam maupun luar tubuh atau yang biasa disebut juga
dengan sehat jasmani maupun rohani. Sedangkan pengertian olah raga menurut
kamus lengkap bahasa indonesia adalah kata olah raga merupakan kata kerja yang
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diartikan gerak badan agar sehat.16 Olah raga juga merupakan aktivitas untuk
melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani maupun rohani (misalkan
catur). Olah raga juga dapat dilakukan bersama-sama. Adapun jenis-jenis olah
raga yaitu : sepakbola, bola basket, bola volly, bulu tangkis, catur, pencak silat,
dll.
Agar lebih memahami apa itu olahraga, maka kita dapat merujuk pada
pendapat beberapa ahli berikut ini :
1. Kathryn Marsden
Menurut Kathryn olah raga adalah suatu kegiatan yang dapat mengurangi
stres dan sangat mudah dilakukan oleh manusia dengan biaya yang murah.

2. Suryanto Rukmono

Menurut Suryanto Rukmono, pengertian olah raga adalah suatu kegiatan
melatih tubuh manusia agar lebih sehat dan kuat, baik jasmani dan rohani.

3. Seno Gumira Ajidarma

Menurut Seno Gumira Ajidarma, definisi olah raga adalah suatu kegiatan
yang menyehatkan tubuh manusia dan sarana kompetisi untuk mencari bakat
seseorang di bidang olah raga.

4. Cholik Mutoir

16

https://perpustakaan.id/2017/09/olahraga-secara-umum-dan-menurut-para-ahli.(diakses
tanggal 2 maret 2019)
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Menurut Cholik Mutoir, pengertian olah raga adalah suatu kegiatan fisik
yang dilakukan secara sistematik untuk membantu perkembangan potensi
jasmaniah dan rohaniah seseorang.

5. Ramadhani (2008)

Olah raga merupakan kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud
untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam
perkembangannya

dapat

dilakukan

sebagai

kegiatan

yang

menghibur,

menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi.

6. Mutohir & Maksum (2007)

Olah raga adalah suatu bentuk kegiatan fisik yang dapat meningkatkan
kebugaran jasmani. Dalam olahraga tidak hanya melibatkan sistem semata, namun
juga mengikutsertakan sistem lain seperti sistem saraf dan lain-lain. Olah raga
mempunyai arti penting dalam memelihara kesehatan dan menyembuhkan tubuh
yang tidak sehat.

Seperti yang disebutkan pada pengertian diatas, pada dasarnya tujuan
olahraga adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Meskipun
demikian, pola hidup dan makanan juga memiliki pengaruh yang sangat besar
bagi kesehatan manusia. Selain meningkatkan kebugaran fisik, olahraga juga bisa
memperbaiki dan meningkatakan kinerja otak manusia sehingga dapat bekerja
lebih maksimal. Dengan kondisi fisik yang lebih bugar dan daya pikir yang lebih
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baik, tentu saja pada akhirnya akan meningkatkan rasa percaya diri seseorang.
Bagi sebagian orang, aktivitas olahraga tidak hanya bertujuan untuk
meningkatkan kesehatannya. Banyak orang yang melakukan aktivitas olahraga
untuk tujuan hobi atau untuk mengurangi stres akibat rutinitas dan beban
pekerjaan sehari-hari.

Ada banyak sekali jenis olahraga yang dilakukan oleh manusia sebagai
sarana untuk meningkatkan kesehatan dan juga sebagai hobi. Mengacu pada
definisi olahraga, adapun jenis-jenis olahraga adalah sebagai berikut:

a. Olahraga Modern

Definisi olahraga modern adalah segala kegiatan atau usaha yang dapat
mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan
rohaniah seseorang dengan proses sistematik, baik sebagai perorangan atau
anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/ pertandingan olahraga
yang

telah

mengalami

perubahan

dan

peraturan

permainan

mengikuti

perkembangan zaman serta teknologi yang berkembang di dunia. Contohnya :
sepakbola, bola volly, bulu tangkis, futsal, balap sepeda, tenis meja, dll.

b. Olahraga Tradisional

Pengertian Olahraga tradisional adalah permainan asli rakyat sebagai aset
budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik tradisional. Meskipun tidak
sepopuler olahraga modern, hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia
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yang tetap melakukan olahraga tradisional. Contohnya : bakiak, kelereng, pencak
silat, dll. 17

Olahraga di Indonesia sangat populer dari partisipasinya pada ajang
Internasional. Olahraga yang paling terkenal di Indonesia adalah sepakbola dan
selanjutnya bulu tangkis. Ajang olahraga di Indonesia diselenggarakan oleh
Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang disebut KONI. Yang mana KONI
ini memiliki tugas pokok yaitu merencanakan, mengkoordinasikan dan
melaksanakan pembinaan dan peningkat prestasi atlet, kinerja wasit, pelatih dan
manager, guna mewujudkan prestasi keolahragaan nasional menuju prestasi
internasional. Pemerintah Indonesia juga menetapkan organisasi ini sebagai Hari
Olahraga Nasional yang diperingati pada tanggal 9 september.
Dalam budaya Indonesia, tidak ada keterlibatan latihan fisik seperti
olahraga modern. Suku asli Indonesia umumnya menghubungkan aktifitas fisik
dengan praktik kesukuan: umumnya ritual, seni, kebugaran fisik dan bela diri.
Tarian perang dan perang ritual pada suku Indonesia adalah contoh dari latihan
fisik ritual di Indonesia. Beberapa ritual suku Indonesia sangat mirip dengan
olahraga, seperti tradisi suku Nias yaitu “fahambo”(Lompat Batu). Ritual ini
untuk pendewasaan, ritual ini mirip dengan olahraga lompat gawang dan lompat
jauh di cabang atletik. Ada juga tradisi dari suku Madura “karapan sapi” yang
sangat mirip dengan balap kereta perang.
Konsep olahraga modern diperkenalkan pada era kolonial Hindia-Belanda.
Pada waktu itu sepakbola dan bulu tangkis telah sampai di Indonesia dan telah
17
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menjadi olahraga yang populer di antara penduduk di Indonesia. Pada tahun 1946
setelah kemerdekaan, didirikan Komite Olah raga Nasional Indonesia untuk
mempersatukan perkumpulan olahraga di daerah-daerah. Setelah itu gelanggang
olah raga di bangun di seluruh indonesia, seperti lapangan Ikada (1951-1962).
Pada masa Soekarno, ada keinginan untuk menggunakan olahraga sebagai
pemersatu bangsa, juga sebagai kebanggaan dalam mempromosikan olahraga di
Indonesia. Pada akhirnya Stadion Gelora Bung Karno dan kompleks olahraga di
sekitarnya dibangun pada tahun 1962 untuk persiapan Asian Games keempat yang
diselenggarakan di Jakarta. Saat ini, Indonesia juga sukses dalam cabang olahraga
bulu tangkis dan juga salah satu negara terbaik dalam berbagai cabang olahraga
dalam tingkat Asia Tenggara.
F.

Tinjauan Pustaka
Penelitian ini yang menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah

(PERDA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah
raga di Kota Jambi (Studi Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi). Sebelumya
ada yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan
penelitian ini, berdasarkan penelusuran keperpustakaan dan internet, terdapat
penelitian yang membahas mengenai olahraga diantaranya sebagai berikut:
Pertama : Penelitian ini disusun oleh Satriah (2012) yang berjudul
“Peranan Dinas Pemuda dan Olah raga dalam Pembinaan Atlet Kabupaten
Sidrap”. Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Dari hasil penelitian
tersebut lebih fokus kepada peranan dinas pemuda dan olah raga dalam
peningkatan prestasi olah raga di Kabupaten Sidrap dan faktor-faktor yang
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mempengaruhi kinerja dinas pemuda dan olahraga untuk peningkatan prestasi
atlet di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas
Pemuda dan Olah raga dalam pembinaan atlet di kabupaten Sidrap antara lain
yaitu berperan dalam pendanaan, penyedia sarana dan prasarana, dan berperan
dalam penghargaan atlet. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peranan
Dinas dan Pemuda Olah raga dalam pembinaan atlet di Kabupaten Sidrap yaitu,
faktor pendukung : tingginya minat dan bakat serta pelatih yang professional.
Sedangkan faktor penghambat : minimnya fasilitas olahraga dan pembinaan yang
kurang berkesinambungan. 18
Kedua : Penelitian ini dilakukan oleh Orysatvyanto (2012) yang berjudul
“Managemen Pembinaan Olah raga Sepakbola di Klub PSIS Semarang”. Fakultas
Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dari hasil penelitian tersebut
lebih fokus kepada managemen klub yaitu pemain, pelatih dan pengurus. Yang
mana hasil penelitiannya yaitu Manajemen klub PSIS Semarang masuk dalam
kategori sedang, pola pembinaan yang dilaksanakan pada klub PSIS Semarang
masuk dalam kategori sedang, dan prestasi klub PSIS Semarang masuk dalam
kategori sedang dimana hanya dapat mengakhiri kompetisi tahun 2011/2012
dengan finish di urutan ke 5 pada divisi utama grup 2. 19
Ketiga : Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Fauzan (2014) yang berjudul
“Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Olah raga pada Cabang
Sepakbola di Kota Jambi”. Mahasiswa fakultas Syari’ah Jurusan Ilmu

18

Satriah, Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Kabupaten
Sidrap (Makassar : Universitas Hasanuddin.2012)
19
Wahyu Ganish Orysatvyanto, Managemen Pembinaan Olahraga Sepakbola di Klub
PSIS Semarang (Semarang:Fakultas Ilmu Keolahragaan.Universitas Negeri Semarang.2012)
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Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Dari hasil
penelitian tersebut lebih fokus kepada upaya pemerintah dalam meningkatkan
prestasi pada cabang olah raga sepakbola di Kota Jambi.20
Perbedaan antara penelitian peneliti dan ketiga penelitian sebelumnya
adalah pada tempat penelitian berlangsung atau subjek penelitiannya serta fokus
penelitian. Dimana penelitian dilakukan di Kota Jambi, yang mana membahas
mengenai penerapan apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi
dalam meningkatkan sarana dan prasarana olahraga di Kota Jambi yang sudah
termaktub dalam Perda No 1 tahun 2017

20

Ahmad Fauzan, Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga pada
Cabang Sepakbola di Kota Jambi (Jambi : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin
Jambi.2014)

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi tahun 2019, adapun objek
penelitian ini ditekankan pada Kantor Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi
sebagai responden atau informan, guna untuk mendapatkan informasi yang lebih
akurat sehingga akan sangat membantu bagi penulis dalam membuat Skripsi ini.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan yuridis
empiris. Pendekatan deskriptif kualitatif cenderung menggunakan analisis.
Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang
ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.21
1.

Pendekatan deskriptif

kualitatif yaitu proses dan makna (perspektif

subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta
di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk
memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan
pembahasan hasil penelitian.
2.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan
yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan
pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

21

Jurnal digilib.unila.ac.id,Metode Penelitian
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C. Jenis dan Sumber Data
Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahakan
suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsipprinsip umum.22 Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Data
a.

Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diproses secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi onjek
penelitian, atau keseluruhan data yang diperoleh dilapangan. 23Adapun
data primer dalam penelitian ini yaitu informan Pihak Dinas Pemuda dan
Olah raga Kota Jambi.

b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak
langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun
tulisan. 24 Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu data tentang
peningkatan sarana dan prasarana di Kota Jambi dan data-data mengenai
petugas dari Dinas Pemuda dan Olah raga Kota jambi.

2. Sumber Data

22

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penelitian
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)(Jambi:Syari’ah Press dan
Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi,2014) Hlm. 34
24
Kamus Besar Bahasa Indonesia Data Sekunder
23
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Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.
Sumber data dapat diperoleh pada tindakan, pengamatan ataupun sumber data
yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Adapun sumber data dalam
penelitian ini sebagai berikut:
a.

Masyarakat.

b.

Dinas pemuda dan olah raga.

c.

Artikel, Buku, Jurnal, Dokumen, Peraturan Perundang-Undangan dan
sumber data yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam kegiatan
penelitian yang akan dilakukan karena tujuan dari penelitian adalah untuk
memperoleh data. Dalam pengumpulan data penulis mengunakan beberapa
metode dalam penelitian ini. Metode tersebut diantaranya sebagai berikut:
1. Observasi
Metode Observasi adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian
dengan melalui pengamatan dan pencatatan secara sitematis terhadap fenomenafenomena yang sedang diteliti. 25 Observasi terbagi pada dua bagian, pertama
participant observation (observasi berperan serta) dan yang kedua non participant
observation (tidak ikut serta). Dalam penelitian ini penulis hanya sebagai non
participant observation dimana penulis mengobservasi kagiatan Dinas Pemuda
dan Olah raga di Kota Jambi dalam meningkatkan sarana dan prasarana olah raga
.
25

Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta : Andi Offset,1990), Hlm.181
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2. Interview (wawancara)
Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (penjabat dan
sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya
mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau
ditayangkan pada layar televisi. 26 Untuk menjawab persoalan penelitian di atas,
maka informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan pasti
persoalan yang terjadi, oleh karena itu wawancara ini ditunjukan khusus kepada
kepada Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi.
3. Dokumentasi
Pengumpulan data melalui dokumentasi ini diperlukan alat instrumen yang
memandu untuk mengambil data-data dokumen. Dokumen adalah surat yang
tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai barang bukti keterangan. 27
Metode dokumen merupakan sumber yang sangat bermanfaat karena telah
tersedia sehingga relative mudah memperolehnya dan merupakan sumber yang
stabil serta akurat sebagai gambaran dari situasi dan kondisi yang sebenarnya
yang dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa melalui perubahan. Untuk
mencari data dari dokumen resmi dengan berpegangan pada pedoman
dokumentasi yang hanya memuat garis besar atau kategori informasi yang akan
dicari datanya seperti laporan hasil penelitian.
E. Teknik Analisis Data

26
27

Kamus Bahasa Indonesia, Wawancara
Kamus Bahasa Indonesia, Dokumentasi
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Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah
analisis data. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga
diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang
akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan, maka
analisis data penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis ini penulis lakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Reduksi Data
Reduksi data adalah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data
yang di anggap releval untuk disajikan. Menurut miles dan Huberman,”data
reduction refers to the process of selecting, focusing, simpliying, abstracting, and
transforming the raw data that appear in written up fieldone”. Proses pemilihan
data memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah,
pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan peneltian, kegiatan ini
akan berlangsung sejak awal sampai akhir penelitian.28
2.

Penyajian Data

Data disajikan secara sistematis agar lebih mudah dipahami tentang
hubungan antar bagian yang berkenaan dengan tradisi keberagamaan dan aktifitas
politik. Menurut Miles dan Humas,”bentuk penyajian data lebih banyak berupa
narasi yaitu pengungkapan secara tertulis, tujuannya adalah untuk memudahkan

28

Ibid, Hlm. 21
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mengikuti kronologis alur peristiwa, sehingga dapat terungkap apa sebenarnya
terjadi dibalik peristiwa tersebut.29
3.

Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi
yang utuh, kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung.
F. Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk mendapatkan gambaran yang jelas
mengenai isi skripsi ini, maka penulis susun sebagai berikut:
BAB I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari sub sub sebagai berikut : Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan
Penelitian, Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka.
BAB II yaitu Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis
penelitian, jenis dan sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis
Data dan Jadwal Penelitian.
BAB III yaitu Gambaran Umum

Lokasi Penelitian yang terdiri dari

Histori dan Geografis, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Visi dan Misi dari
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

29

Ibid.
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BAB IV yaitu mengenai perkembangan, penerapan, serta kendala dalam
meningkatkan sarana dan prasarana di Kota Jambi yang dilakukan di dinas
pemuda dan olahraga Kota Jambi.
BAB V yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta
saran-saran yang membantu dalam penelitian.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
1. Historis dan Geografis
A. Historis
Dinas Pemuda dan Olah raga secara formal keberadaannya terhitung sejak
diangkat dan dilantiknya Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Jambi
tanggal 29 april 2002 dengan tugas pokok dan fungsinya diatur melalui peraturan
daerah (PERDA) No : 19 tahun 2001 dan sejalan dengan pelaksanaan dengan
undang-undang No : 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah kemudian disusul
dengan pelantikan para pejabat eselon III dan IV di jajaran dinas pemuda dan
olahraga Provinsi Jambi tanggal 26 juni 2002. 30
B. Geografis
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Dinas Pemuda dan Olah
raga Kota Jambi memiliki gedung yang beralamatkan di Jl. Kol. Pol M Thaher
Kec. Talang Banjar Jambi. Tempatnya berada di kawasan (Stadion Persijam)
C. Susunan Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi
Susunan Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi secara hirarki adalah
membantu Gubernur mengkoordinasikan pembangunan bidang kepemudaan dan

30

Disporaprovinsijambi.blogspot.com diakses tanggal 21 oktober 2019
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keolahragaan. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi
terdiri dari :
•

Kepala Dinas

•

Sekretaris

•

Fungsional Arsiparis

•

Kabid Pemuda

•

Kabid Olah raga

•

Kabid Sarana dan Prasarana

•

Kasubbag ada 2

•

Kasi ada 9
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1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga
a. Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga.
Kepala

Dinas

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

urusan

Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang
pemuda dan olah raga.
b. Fungsi Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga
1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pemuda dan olah
raga.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
pemuda dan olah raga.

31
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3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olah raga.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya. 32
2. Tugas dan Fungsi Sekretariat/Sekretaris
a. Tugas Sekretariat/Sekretaris
Sekretariat/Sekretaris

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

urusan

administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan,
kepegawaian, keuangan dan program.
b. Fungsi sekretariat
Fungsi sekretariat Dinas Pemuda dan Olah raga adalah sebagai berikut:
1. Mengelola administrasi dan urusan umum .
2. Pelaksanaan urusan kerumah tanggaan dan perlengkapan.
3. Pelaksanaan urusan Organisasi, tatalaksana dan kehumasan.
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
5. Pelaksanaan urusan keuangan.
6. Pelaksanaan urusan program.
7. Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja
di lingkungan Dinas.

32

Dispora.jambiprov.go.id diakses pada oktober 2019

36

8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3. Tugas dan Fungsi Bidang Pemuda
a. Tugas Bidang Pemuda
Kepala Bidang pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan teknis dibidang kepemudaan, meliputi anak dan remaja,
produktifitas dan lembaga kepemudaan.

b. Fungsi Bidang Pemuda

Fungsi Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olah raga adalah sebagai
berikut :

1. Penyusunan

pedoman petunjuk teknis pemberdayaan anak, remaja,

produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan.
2. Pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan dan lembaga
kepemudaan.
3. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberika oleh kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsi. 33

4. Tugas dan Fungsi Bidang Olah raga

33
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a. Tugas Bidang Olah raga
Kepala bidang olah raga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
olahraga terhadap pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta pembinaan
olah raga masyarakat.
b. Fungsi Bidang Olah raga
Bidang olah raga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olah raga bagi anak
prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta
masyarakat.
2. Penyusunan pedoman pemberdayaan olah raga bagi anak prasekolah,
pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/ kampus serta masyarakat.
3. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olah raga bagi anak prasekolah
pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/ kampus serta masyarakat.
4. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olah raga bagi mahasiswa dan
masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan.
5. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit,
official dan pembina olah raga.
6. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya. 34

5. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana

34

Ibid, 2019
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a. Tugas Bidang Sarana Dan Prasarana
Kepala bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan rekomondasi pembangunan, pengadaan, pengelolaan sarana dan prasarana
kepemudaan dan keolahragaan.
b. Fungsi Bidang Sarana Dan Prasarana
Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pembagunan dan perawatan sarana dan prasarana
kepemudaan serta keolahragaan.
2. Pelaksanaan pembangunan

dan

pengadaan

sarana

dan

prasarana

kepemudaan dan keolahragaan.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
4. Pemberian rekomendasi pembangunan prasarana kepemudaan dan
keolahragaan.
5. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

6. Tugas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Tugas unsur pelaksanaan teknis operasional dinas adalah melaksanakan
sebagai tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

39

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah melakukan kegiatan sesuai
dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perudang-undangan yang berlaku.
D. Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi
1. Visi
“Menjadi

institute

terdepan

dalam

perumusan

pelaksanaan

dan

pengendalian kebijakan di bidang pemuda dan olah raga untuk menuju Jambi
bangkit 2018’’ 35
2. Misi
1. Pemuda yang cerdas dan berketrampilan
2. Pemuda yang kompetitif dalam berjuang
3. Pemuda yang sehat dalam berpikir
4. Pemuda yang berdaya saing dalam berkarya
5. Pemuda yang berprestasi dalam profesi
6. Pemuda yang sejahtera dalam kehidupan
7. Ruang publik yang cukup bagi insan olah raga
8. Memperkuat peran pemuda dan olah raga
9. Mewujudkan kebijakan teknis bidang pemuda dan olah raga yang
berbasis potensi dan kearifan lokal

35
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Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi mempunyai tugas pokok
berdasarkan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan susunan perangkat daerah serta berdasarkan Peraturan Walikota
Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi, merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan olah raga, yang dipimpin
seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas :
1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan
olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai bidang
tugasnya.
Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olah raga Kota
Jambi mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan, Pengelolaan dan pengendalian data yang terbentuk
database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
2. Perencanaan strategis pada Dinas dan Olah raga.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang
kepemudaan dan keolahragaan.
5.

Pembinaan

keolahragaan.

dan

pelaksanaan

tugas

bidang

kepemudaan

dan
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6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
7.

Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan

bidang kepemudaan dan keolahragaan.
8.

Pemyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olah raga. 36

Sekretaris Dinas membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub
Bagian Keuangan dan Sub bagian Perencanaan. Memiliki tugas pokok dan fungsi
di Sekretariatan adalah membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasikan
pelaksanaan

kebijakan

menyelenggarakan

penyelenggaraan

kegiatan

di

bidang

tugas

dan

administrasi

fungsi

Dinas

umum,

serta

keuangan,

kepegawaian, dan perencanaan.
Untuk menjalankan tugas pokok ini kemudian sekretaris mempunyai
fungsi :
1. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran
tahunan Sekretariatan.
2. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, rencana kerja dan
anggaran tahunan Dinas.
3. Penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan
administrasi keuangan.
4. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian yang
dibawahnya.
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5. Pelaporan.37
Bidang Pemuda membawahi Sub Bidang Bina Kelembagaan Kepemudaan
dan Sub Bidang Pengembangan Potensi Kepemudaan, mempunyai tugas pokok
memimpin,

merencanakan,

mengatur,

dan

mengendalikan

kegiatan

penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pemberdayaan lembaga
kepemudaan serta pengembangan potensi pemuda. Bidang ini juga memiliki
fungsi :
1. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran
tahunan Bidang Kepemudaan.
2. Penyelenggaraan pembinaan lembaga kepemudaan.
3. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas dan kompetensi
lembaga kepemudaan.
4. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lembaga
kepemudaan.
5. Penyelenggaraan penggalian potensi pemuda.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan.
7. Penyelenggaraan sistem penganugerahan penghargaan bagi pemuda.
8. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Seksi yang
dibawahnya.
9. Pelaporan.38
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Bidang Olah raga, yang membawahi Seksi Sumber Daya Keolahragaan
dan Seksi Bina Prestasi Olah raga. Bidang ini yang mempunyai tugas pokok
memimpin,

merencanakan,

mengatur,

dan

mengendalikan

kegiatan

penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pemberdayaan organisasi
dan pendanaan keolahragaan, pembangunan dan pengembangan industri olah
raga, serta pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga di Daerah. Selain itu juga
memiliki fungsi :
1. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang
Olahraga.
2. Penyelenggaraan pemberdayaan organisasi keolahragaan.
3. Penyelenggaraan kebijakan teknis pendanaan keolahragaan.
4. Penyelenggaraan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan
industri olahraga.
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
6. Penyelenggaraan pengelolaan sistem penganugerahan penghargaan di
bidang olah raga.
7. Penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
norma dan standar di bidang keolahragaan.
8. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Seksi yang
dibawahnya.
9. Pelaporan.39
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D. Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olah raga Kota Jambi
Kepala Dinas
Ir. Moncar Widaryanto
Fungsional Arsiparis

Sekretaris

Marzeli, SH

Endriansyah,SH,MM
Kasubag Umum, Perencanaan

Kasubag Keuangan

Kepegawaian

Fifi Safitry,SE

Agustriyani, SE
Kabid Pemuda
Yusriati, SE, ME

Kabid Olahraga

Kasi Pembinaan Olahraga Berprestasi
Kasi PA, Remaja dan Pemuda

Djoko, SE

Hj. Nonsie Wahyuni, M, SH, MH
Kasi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi
Kasi Produktivitas Pemuda

Antoni, S.IP

Kasi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga
Syafrizal Badar, SE

Kasi Pengembangan Sarana
Prasarana
Zakaria, SE
Kasi Pengendalian dan Perawatan
Syahril Zakaria, M. Pd

Tarmizi, SE
Kasi Organisasi Kepemudaan

Kabid Sarana dan Prasarana

Andirman, S.Pd

Drs. Suwarno Fernandes

Kasi Data dan pelaporan
Imelda Anriyetti, SE
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Perkembangan Sarana dan Prasarana Olah raga di Kota Jambi

Sarana prasarana olah raga adalah suatu bentuk permanen, baik itu
ruangan di luar maupun dalam. Sarana dan prasarana ini meliputi semua lapangan
dan bangunan olah raga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program
kegiatan olah raga. 40 Sarana prasarana olah raga adalah suatu bentuk permanen,
baik itu ruangan di luar maupun di dalam. Sarana olah raga adalah sumber daya
pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan
yang digunakan dalam kegiatan olah raga. Prasarana olah raga adalah sumber
daya pendukung yang terdiri dari tempat olah raga dalam bentuk bangunan di
atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olah raga. 41 Dari beberapa
pengertian di atas dapat diartikan bahwa sarana prasarana olah raga adalah sumber
daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan
yang digunakan untuk perlengkapan olah raga. Sarana prasarana olah raga yang
baik dapat menunjang pertumbuhan masyarakat yang baik.

Sarana prasarana olah raga paling sedikit atau minimal disesuaikan dengan
kondisi masyarakat yang berolahraga itu sendiri. Sehingga disini kunci dan tujuan
sarana prasarana adalah media olah raga yang diharapkan dengan adanya sarana
40

Irwansyah, Seminar Prasarana Olahraga untuk Sekolah dan Hubungannya dengan
Lingkungan, Jakarta: Publish Press, 2004. Hlm 21
41
Rio Rahwanto, Kumpulan Makalah Manajemen Olahraga, Jakarta. hlm 38
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penunjang kegiatan olah raga berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat dapat
menikmati olah raga dengan baik dan optimal.

Hal terpenting dari kemajuan olah raga atau yang menentukan prestasi
seorang atlet yang dibina berhasil atau tidak adalah seorang pelatih, dimana
pengaruh seorang pelatih sangat besar terhadap kemajuan individu seorang atlet
maupun secara tim.42 Kota Jambi juga merupakan salah satu kota yang
mempunyai atlet-atlet berprestasi seperti olah raga bola volley, basket, dayung,
panahan, menembak, sepakbola dan olahraga lainnya. Kota Jambi juga
mengadakan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) setiap 2 tahun sekali,
terhitung mulai tahun 2018 lalu hingga selanjutnya pada tahun 2020.

Menurut ketua KONI Provinsi Jambi bapak Indra Armendaris agenda
Porprov

terakhir

normal

pada

tahan

2012.

Selanjutnya,

ketika

akan

diselenggarakan pada tahuan 2014 dipaksa diundur karena pemilihan gubernur
(pilgub) sehingga dilaksanakan pada tahun 2015. Lantas Porprov berikutnya juga
menjadi mundur menjadi tahun 2018. Dengan diadakannya Porprov dua tahun
sekali, tidak hanya semata mata untuk mengejar prestasi namun juga momen
meningkatkan kualitas atlet putra dan putri. Oleh sebab itu atlet-atlet muda daerah
setempat dapat memanfaatkan ajang ini untuk menunjukkan prestasi sehingga bisa
bertanding dalam turnamen yang lebih besar lagi. 43

42

Kamiso Albertus, Pola Dasar Pembinaan Pemain Sepakbola (Surakarta: CV Bina
Ilmu, 1998), hlm. 142
43
Sports-information.org Soccer. Diakses pada 6 oktober 2019
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Kota Jambi juga menjadi kota yang mewakili Indonesia dalam kejuaraan
dayung internasional di Kota Shen Nan, Tiongkok. Tim dayung Kota Jambi yang
diperkuat 22 atlet dayung, sebagian atlet dayung dayung itu berusia muda yang
mana sudah berhasil menorehkan prestasi Juara Umum Kejuaraan Nasional
(Kejurnas) yang di selenggarakan di Danau Sipin Kota Jambi.44

Bukan hanya olah raga dayung, Kota Jambi juga mempunyai atlet-atlet
berprestasi lainnya seperti halnya olahraga sepakbola yang mana antusias
masyarakat dapat terlihat pada saat ada pertandingan bola dari tingkat nasional
hingga desa. Antusias masyarakat inilah yang merupakan sebuah peluang untuk
memajukan persebakbolaan di Jambi. Sepakbola Jambi ini dibentuk pada tahun
1954 dengan nama Persatuan Sepakbola Indonesia Jambi (PERSID). Tahun 1970,
pada kongres PSSI di Jogjakarta nama PERSID menjadi PERSIJAM (Persatuan
Sepakbola Indonesia Jambi). Pada tahun 2005 terjadi perubahan mendasar oleh
PSSI tentang pemisahan organisasi klub sepakbola dan organisasi PSSI.
Sebelumnya Persijam adalah sebuah perserikatan sepakbola yang mencakup klub
dan organisasi PSSI. Setelah dilakukan perubahan maka terjadi pemisahan dimana
Persijam menjadi klub sepakbola sedangkan organisasi PSSI nya menjadi
pengurus cabang (Pangcab) PSSI Kota Jambi, dan ini berlaku sampai saat ini.
Sedangkan untuk kedepannya Pangcab akan diubah menjadi asosiasi. 45

Olah raga sepakbola adalah cabang olah raga yang menggunakan bola
yang terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing
44
45

http;//m.antaranews.com.berita.atlet dayung jambi. Diakses pada 6 oktober 2019
Sports-information.org Soccer. Diakses pada 6 oktober 2019
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beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan sebagian cadangan. Memasuki
abad ke -21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200
negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia. 46 Sepakbola
bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-sebanyaknya dengan menggunakan bola
ke gawang lawan.

Menurut bapak Moncar selaku kadispora kota Jambi guna menunjang
perkembangan di bidang olah raga, Dispora Kota Jambi, terus mencoba berbenah
baik cara melengkapi sarana maupun prasarana olah raga. seperti misalnya, di
Danau Sipin akan dibangun lokasi panjat tebing dan sepatu roda. Tak hanya itu,
agar perkembangan olah raga di kota Jambi dapat merata, Dispora Kota Jambi
juga berencana akan membangun stadion mini di wilayah Seberang Kota Jambi
(Sekoja). Hal tersebut di juga akan dianggarkan tahun ini melalui anggaran
murni. 47

Selain itu, bapak Moncar belum dapat memberikan secara spesifik berapa
anggaran yang diperlukan untuk menunjang sarana dan prasarana tersebut. Untuk
pembangunan stadion mini ini lahannya cuma 2 hektar dan sekarang masih proses
pembebasan lahan. Pembangunan ini dikatakan bapak Moncar agar pihaknya
mempunyai stadion sendiri melalui pemerintah. Nantinya, jika stadion mini ini
telah rampung, tak hanya untuk olahraga sepak bola saja, melainkan juga untuk
olahraga lainnya. Tahun ini dispora kota Jambi juga melakukan perawatan dan

46
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“Overview of Soccer”. Encyclopedia Britannica. Diakses 1 oktober 2019
Wawancara bapak Moncar ketua dispora kota jambi, tanggal 2 oktober 2019
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penataan terhadap beberapa venue (stadion) yang dimiliki, seperti lapangan tenis
dibelakang kantor Disdik Kota Jambi, serta beberapa venue lainnya.
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Adapun perkembangan sarana prasarana olah raga di kota Jambi
berdasarkan hasil observasi lapangan, data terdapat beberapa sarana prasarana
yang di miliki oleh kota Jambi adalah sebagai berikut:

NO

FASILITAS

JUMLAH

LOKASI

KETERANGAN

1

Kolam Renang

2

RT. 21 Perumahan Liverpool

Rusak Berat

Kel. Paal Merah
2

Sport Hall

1

Kelurahan Jelutung

Rusak Berat

3

Hall Badminton

1

Komplek DPRD Kota Jambi

Baik

4

Lapangan Tenis

2

Kantor Dinas Pendidikan

Baik

Kota Jambi
5

Panjat Tebing

1

Kantor Dinas Pemadam

Baik

Kebakaran Kota Jambi
6

Stadion Persijam

1

Kelurahan Wijaya Pura Kec.

Baik

Jambi Selatan
7

Lapangan Bola

1

Persijam Kota Jambi

Baik

1

Persijam Kota Jambi

Baik

Kaki
8

Lapangan Volly

48
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9

Lapangan Basket

1

Persijam Kota Jambi

Baik

10

Panjat Tebing

1

Danau Sipin

Baik

1.1 Tabel sarana dan prasarana olah raga milik pemerintah Kota Jambi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kota Jambi mempunyai 10
cabang olah raga yang mana sarana prasarana tersebut milik pemerintah kota
Jambi. Terdapat 2 sarana cabang olah raga yang mengalami rusak berat yaitu
kolam renang dan sport hall dikarenakan kurang adanya perhatian pemerintah dan
sedikitnya peminat untuk melakukan kegiatan olahraga tersebut maka sarana itu
terbengkalai dan mengalami kerusakan. Pada cabang olah raga sepakbola, Kota
Jambi memiliki 2 fasilitas yang digunakan untuk bermain sepakbola. Dan setelah
itu pada tahun 2019 Kota Jambi menambahkan cabang olah raga bola basket yang
bertempat di stadion persijam dan panjat tebing yang berada di danau sipin. 49
Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa tidak adanya perkembangan
sarana dan prasarana cabang olah raga sepakbola Kota Jambi yang artinya masih
seperti tahun sebelumnya, belum adanya peningkatan yang dilakukan pemerintah
untuk

mengembangkan

ataupun

merenovasi

sarana

prasarana

tersebut.

Perkembangan dari tahun ke tahun hanya menambahkan beberapa cabang olah
raga saja, tidak adanya perkembangan sarana dan prasarana yang dilakukan
pemerintah ataupun dispora. Kecuali peningkatan pada prestasi atlet dalam
pemberian bonus atau hadiah, yang mana pemerintah memberikan bonus secara
cuma-cuma untuk para atlet agar dalam pemberian bonus dan hadiah ini bisa

49

Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi 2019
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memotivasi untuk memenangkan dan mengembangkan lagi persekbolaan di
Jambi.
Dilansir dari berita Jambi Asosiasi Provinsi (ASPROV) PSSI Jambi pada
tahun ini mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat melalui APBN untuk
pembangunan dua stadion atau lapangan sepakbola baru guna meningkatkan
pembinaan sepakbola di daerah. Kota Jambi juga mendapatkan jatah dua kegiatan
renovasi stadion sepakbola yang sudah ada di Provinsi Jambi dan belum tersentuh
untuk diperbaiki. Kabar gembira tersebut diharapkan bisa membawa angin segar
untuk pembinaan cabang sepakbola di Provinsi Jambi yang beberapa tahun ini
prestasinya terus menurun baik di tingkat regional Sumatera maupun nasional.
Sebelumnya, Walikota Jambi, Sy Fasha juga sudah mengajukan proposal kepada
Menpora untuk pembangunan sport center. Nantinya pembangunan sport center
yang diperkirakan memakan dana sebesar Rp. 130 miliar dan dibangun juga
sejumlah prasarana lainnya, seperti mess dan gedung sepakbola yang berkapasitas
hingga 60 ribu penonton. 50
Menyikapi mengenai perkembangan sarana dan prasarana Bapak Moncar
menegaskan bahwa mereka menyadari kekurangan mereka terhadap hal tersebut.
Sarana dan prasarana yang kurang maksimal menurutnya menjadi sebuah
pekerjaan yang harus pihak KONI dan Dispora atasi. Terlebih sepakbola
merupakan sebuah asset, dimana setiap masyarakat mencintainya. 51

50
51

http://www.aksipost.com/Jambi. Diakses tanggal 19 oktober 2019
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Secara keseluruhan perkembangan persepakbolaan di Kota Jambi belum
memiliki kemajuan yang pesat selama lima tahun terakhir, namun dengan adanya
beberapa upaya pemerintah yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya,
persepakbolaan Kota Jambi masih terus hidup meskipun belum maksimal.
Setidaknya, hal tersebut menjadi sebuah informasi dan pembelajaran yang
menarik untuk generasi berikutnya.
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Olah raga di Kota Jambi
Sarana dan prasarana olahraga merupakan hal yang sangat fundamental
dalam pelaksanaan olah raga, tanpa adanya fasilitas yang memadai maka atlet
tidak mungkin tersalurkan bakatnya dalam latihan secara maksimal. Sejauh ini
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah kota sangat minim serta tidak
memenuhi standar/kualitas yang ada. Kenyataannya fasilitas, sarana prasarana
yang dimiliki oleh pemerintah masih jauh dari kata memadai. Pemerintah yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah Walikota, Dispora dan Koni. Ketiga unsur
ini merupakan unsur pokok terselenggaranya pembinaan olah raga prestasi di
suatu daerah, tanpa campur tangan pemerintah, olahraga prestasi tidak akan
berjalan secara efektif karena pemerintah adalah sebagai penyuport dalam sarana
dan prasarana, dan pendanaan dalam pembinaan olah raga prestasi. Dengan
adanya pemerintah dan pengambilan kebijakan yang tepat akan membawa suatu
kemajuan di dalam pembinaan olah raga prestasi di suatu daerah. 52

52

Irwansyah, Seminar Prasarana Olahraga untuk Sekolah dan Hubungannya dengan
Lingkungan, Jakarta: Publish Press, 2004. Hlm 35
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Pemerintah Kota (PEMKOT) Jambi komitmen memajukan olahraga, salah
satu wujud kepedulian yakni akan membangun gedung pusat kegiatan olah raga
atau sport center melalui dana hibah. Sementara itu, ketua KONI Kota Jambi
mengatakan upaya mewujudkan pembangunan gedung olah raga tengah berjalan.
Pemkot Jambi juga telat mengajukan proposal pengalihan lahan milik Pemerintah
Provinsi (PEMPROV) Jambi seluas 8 hektar agar bisa dibangun sport center.
Pemerintah Kota juga memohon doa dan dukungan kepada masyarakat Kota
Jambi agar proposal penggunaan lahan untuk sport center bisa disetujui, untuk
kemudian bisa dianggarkan dana pembangunan melalui APBD Kota Jambi,
sementara itu lokasi masih dirahasiakan dan akan di publikasikan jika sudah
disetujui.53
Sarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat
olahraga, segala bentuk jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam
kegiatan olah raga. Sementara prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung
yang terdiri dari tempat olah raga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas
fisik dan statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk
pelaksanaan program kegiatan olah raga.
Seperti pada pembahasan perkembangan di atas, peran pemerintah daerah
untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga sepakbola di Kota Jambi
belum tersentuh dan diperbaiki, sehingga beberapa tahun belakangan ini,
prestasinya terus menurun. Dengan adanya janji pemerintah dalam merenovasi
stadion atau lapangan sepakbola di Jambi, diharapkan sekali pembinaan dan

53
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prestasi cabang sepakbola bisa terus meningkat. Kondisi saat ini untuk lapangan
sepakbola yang ada di Provinsi Jambi cukup memprihatinkan dimana Jambi hanya
memiliki beberapa lapangan atau stadion sepakbola yang belum berstandar
nasional.
Sementara itu, untuk stadion sepakbola di pusat ibukota Provinsi Jambi
adalah stadion Tri Lomba Juang KONI Jambi yang juga belum memiliki standar
nasional namun jika dikembangkan atau di renovasi bisa menjadi stadion
berstandar nasional. Menurut Bambang selaku pengurus Koni Provinsi Jambi kita
harus berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan fasilitas dan
diharapkan fasilitas tersebut juga bisa menunjang prestasi sepakbola Jambi
kedepannya.
Berdasarkan pendapat di atas tentang sarana dan prasarana maka yang
dimaksud sarana prasarana olah raga adalah segala sesuatu yang diperlukan demi
terlaksananya kegiatan olahraga baik bersifat bangunan, lapangan, dan peralatan.
Sarana dan prasarana olah raga salah satunya digunakan dalam pembinaan
olahraga prestasi, dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka
pembinaan olahraga prestasi akan lebih mudah dilakukan. Kebijakan pemerintah
dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga memiliki pengaruh yang sangat
besar, karena tanpa adanya sarana prasarana yang lengkap maka pembibitan,
pemassalan, dan pembinaan olah raga prestasi tidak akan tercapai.
Menurut Bapak Moncar Widaryanto penyediaan sarana dan prasarana
sebagian besar masih belum lengkap karena saat ini penyediaan sarana dan
prasarana olahraga milik kota masih melakukan kerjasama dengan provinsi dan
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sekolah-sekolah. Tapi di samping itu pemerintah kota (PEMKOT) Jambi juga
merencanakan membangun sarana dan prasarana olahraga di setiap kecamatan
yang ada. Sarana dan prasarana yang akan dibuat atau dibangun nanti akan
dicocokkan dengan kebutuhan masyarakat seperti lapangan voli, bola kaki dan
sebagainya. Langkah ini dirasakan akan sangat berguna bagi anak-anak muda
dalam mengisi kegiatannya. 54
Sementara itu Bapak Endriansyah selaku sekretaris Dispora juga
menambahkan bahwa pemerintah kota menyarankan untuk bergerak setiap
harinya seperti olahraga jogging dan senam, yang mana kegiatan tersebut sangat
membantu tubuh untuk menyehatkan jasmani maupun rohani. Menurutnya juga
banyak sekali anak-anak muda Kota Jambi yang berpotensi menjadi pemain
sepakbola, namun beliau mengakui bahwa sarana dan prasarana penunjang bagi
mereka masih sangat minim. Salah satu penunjang majunya olahraga, termasuk
sepakbola, adalah sarana dan prasarana memadai. Misalnya saja kualitas
lapangan,

jika

Kota

Jambi

memiliki

lapangan

sepakbola

yang

baik,

prestasinyapun akan ikut terangkat. 55
C. Kendala dalam Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olah
raga di Kota Jambi
Olah raga merupakan alat yang efektif dalam mengarahkan pemuda dalam
pengembangan kepemudaan, dan meningkatkan peran pemuda. Mengingat olah
raga mudah di konsumsi oleh komunitas pemuda dan berpotensi untuk di
kembangkan kearah yang lebih baik, maka olahraga telah dijadikan sebagai solusi
54

Wawancara dengan Bapak Moncar Widaryanto, Kepala Dispora, tanggal 2 oktober
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efektif dalam pembangunan kepemudaan, bahkan melalui olahraga dapat
dilakukan National Character Building suatu bangsa. 56
Adapun kesamaan pendapat Bapak Moncar Widaryanto dengan Bapak
Zakaria mengenai kendala yang dihadapi pemerintah maupun dispora tentang
persepakbolaan Kota Jambi yaitu anggaran dan lahan. Menurutnya di Kota Jambi
ini sulit untuk menemukan lahan yang luas dan strategis tempatnya. Karna di Kota
Jambi sendiri padat penduduknya sehingga sulit sekali membuka lahan untuk
menjadikan tempat sarana olahraga. Hal lain yang menjadi kendala dalam
peningkatan sarana prasarana olahraga di Jambi yaitu masalah anggaran.
Kendala APBD Pemkot Jambi yang belum tercukupi karena harus
memikirkan pembangunan infrastruktur lainnya seperti gedung sekolah, jalan, dan
rumah sakit serta air yang bersih. Di kendala anggaran ini bapak ketua Dispora
mengatakan banyak masyarakat mensalahgunakannya untuk mencari untung yang
sangat besar, dimana tanah yang akan dibeli oleh pemerintah dinaikkan harga
seenaknya saja sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki pemerintah.
Tetapi dalam hal anggaran ini dispora masih dapat meminta bantuan kepada
Kemenpora atau PSSI pusat untuk menyalurkan dana, sehingga hal ini tidak
memberikan kendala yang begitu sulit bagi pemerintah kota maupun dispora
untuk mengembangkan sarana dan prasarana olahraga di Kota Jambi khususnya
pada cabang olah raga Sepakbola. 57 Kendala lain juga belum diketahuinya
pembangunan olah raga Kota jambi yang ditinjau dari Sport Development Index
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(SDI). Yang mana akan membantu menilai proses pembangunan olah raga di Kota
Jambi dari ke tahun yang selanjutnya akan mempengaruhi pengukuran indeks
pembangunan olah raga di daerah.
Adapun aspek indeks untuk pembangunan atau peningkatan di Kota Jambi
yaitu :
1. Untuk mengetahui ketersediaan ruang terbuka olah raga di Kota Jambi.
2. Mengetahui kuantitas dan kualitas sumber daya manusia keolahragaan di
Kota Jambi.
3. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di Kota Jambi.
4. Mengetahui tingkat kebugaran jasmani yang dimiliki masyarakat di Kota
Jambi.
Peneliti juga menambahkan tentang kendala dalam peningkatan
ketersediaan sarana dan prasarana di Kota Jambi adalah kurangnya perhatian
pemerintah terhadap olah raga sehingga tidak adanya kemajuan para atlet untuk
mengembangkan bakatnya. Selain itu juga pemerintah hanya memberikan sebuah
wacana ataupun janji-janji untuk mengembangkan sarana prasarana olah raga ini
tapi kenyataannya nihil, dimana hal ini yang mengakibatkan prestasi yang kurang
maksimal dengan apa yang sudah diinginkan. Kekurangan ini juga mengakibatkan
persepakbolaan di Kota Jambi dari tahun ke tahun hanya bergerak di tempat.
Meskipun sering berlatih, namun tetap saja belum mampu meraih prestasi yang
menggembirakan jika sarana dan prasarananya masih seperti ini. Menurut peneliti
kendala dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga di kota Jambi adalah
lambatnya pemerintah atau dispora untuk merencanakan atau mengembangkan
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sarana prasarana tersebut sehingga persepakbolaan di kota Jambi pun tidak ada
kemajuan, hasil nya juga tidak memuaskan seperti yang diharapkan.
Fasilitas dan peralatan yang memadai sangat penting untuk pendidikan
jasmani dan olah raga. Fasilitas yang memadai akan memenuhi kebutuhan secara
intensif dalam program pendidikan dan olahraga. Berdasarkan temuan peneliti di
lapangan menunjukkan bahwa lapangan pada cabang olahraga sepabola di Stadion
Persijam masih kurang bagus seperti pada kondisi rumput yang belum standar
nasional, banyak rumput yang sudah hilang sehingga hal ini berakibat untuk para
atlet susah mengontrol bola saat bermain. Dan juga kondisi toilet umum pada
stadion Persijam yang mengalami kerusakan yang mana hal ini harus dilakukan
pengawasan dan juga penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan yang
diinginkan.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Perkembangan sarana dan prasarana cabang olah raga sepakbola Kota
Jambi masih seperti tahun sebelumnya, belum adanya peningkatan yang
dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ataupun merenovasi sarana
prasarana tersebut.
2. Peran Pemerintah untuk meningkatkan sarana prasarana olah raga adalah
pemerintah kota (PEMKOT) Jambi merencanakan membangun sarana dan
prasarana olah raga di setiap kecamatan yang ada. Sarana dan prasarana
yang akan dibuat atau dibangun nanti akan dicocokkan dengan kebutuhan
masyarakat seperti lapangan voli, bola kaki dan sebagainya.
3. Kendala

yang

dihadapi

pemerintah

maupun

dispora

tentang

persepakbolaan Kota Jambi yaitu anggaran dan lahan. Di Kota Jambi sulit
untuk menemukan lahan yang luas dan strategis tempatnya. Kendala lain
APBD Pemkot Jambi yang belum tercukupi karena harus memikirkan
pembangunan infrastruktur lainnya seperti gedung sekolah, jalan, dan
rumah sakit serta air yang bersih.
B. Saran
Potensi Sepakbola di Kota Jambi sebenarnya bisa mengalami peningkatan
namun sayangnya peran pemerintah belum maksimal. Hal tersebut juga
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dikarenakan manajemen dari pusat yang masih belum mendukung penuh
persepakbolaan di Jambi termasuk pada sarana dan prasarananya. Maka dari itu
diharapkan pemerintah kota maupun Dispora lebih memperhatikan setiap cabang
olah raga termasuk cabang olahraga Sepakbola dan diharapkan pemerintah kota
untuk mengembangkan potensi olahraga dengan mengaktifkan berbagai kegiatan
olah raga.
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