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ABSTRAK 

 

” Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Dalam 

Meningkatkan Kapasitas Pemuda Perbatasan ” 

 

Rubaitul Halifah 

 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Ini berarti 

bahwa kita dituntut untuk menjaga Kedaulatan dan keutuhan bangsa. Disinilah 

peran utama pemuda Indonesia sebagai penerus bangsa sekaligus sebagai cambuk 

dan tongkat pembelaan Negara ini terletak dengan rapi dipundaknya. 

Provinsi Kepulauan Riau sendiri mempunyai tanggung jawab yang serupa 

untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konteks 

pengembangan daerah. Dalam konteks kepemudaan, perangkat daerah yang 

bertanggung jawab di bidang pemuda adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 

Kepulauan Riau yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi 

Kepualauan Riau serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Penelitian ini menggunakan metode Field Research sebagai jenisnya, dan 

kualitatif sebagai pendekatannya, dengan menggunakan dua sumber data primer 

yakni  data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian 

dan sekunder yakni data yang diperoleh dari data Dinas Pemuda dan Olahraga 

Provinsi Kepulauan Riau, buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini, yaitu Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan, Penelusuran Online 

serta teknik analisa data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemuda dan Olah Raga 

dalam meningkatkan Kapasitas pemuda perbatasan adalah sangat penting, hal ini 

sesuai dengan Perda Kepri No. 5 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau, senada dengan UU No. 40 tentang Kepemudaan. Dalam 

bentuk kinerja realitasnya, peran Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan 

Riau dapat dibuktikan dengan berbagai macam kegiatan, misal nya bidang 

terwujudnya nya pemuda kader pemimpin bangsa, Wirausahawan, menciptakan 

peran pemuda yang memiliki wawasan kebangsaan, dan Mewujudkan Pemuda 

generasi bebas narkoba. Kendala yang dialami oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga 



Kepulauan Riau sejauh ini tidak ada, namun ada beberapa permasalahan dari 

eksternal yakni dari pemuda, salah satu nya adalah masih rendah tingkat partisipasi 

pemuda. 

 

Kata Kunci : Peran, Kapasitas, Pemuda 

 

ABSTRACT 

"The Role of Youth And Sports Riau Islands Province Capacity Building in 

Developing Border" 

Rubaitul Halifah 

Unitary State of the Republic of Indonesia (Republic of Indonesia) is set in 

stone. This means that we are required to maintain the unity and sovereignty of the 

nation. This is where the main role of the Indonesian youth as well as the nation's 

next defense whip and cane country is situated neatly dipundaknya.  

Riau Islands province itself has a similar responsibility to implement 

community development that fits the context of regional development. In the context 

of youth, the area which is in charge of the youth is the Youth and Sports Department 

of the Riau Islands province that its formation is based on the Riau Islands Provincial 

Regulation No. 5 of 2007 on the authority of the Provincial Government and the Riau 

Islands-Regulation Legislation applicable.  

This study uses Field Research as kind, and as a qualitative approach, using 

two primary data sources including data obtained directly from respondents who 

were subjected to the research and secondary data obtained from the data of 

Department of Youth and Sports of Riau Islands province, books and documents -

dokumen related to research problems. As for some of the techniques of data 

collection in this study, namely observation, interviews, literature study, online 

search and data analysis techniques.  

The results showed that the role of the Department of Youth and Sports in 

improving the capacity of border youth is very important, this is in accordance with 

Regulation No. Kepri 5 of 2007 on the Authority of the Government of Riau Islands 

province, in line with Law No. 40 of the Youth. Performance in the form of reality, the 

role of the Department of Youth and Sports in the Riau Islands Province can be 

demonstrated with a variety of activities, such as his realization of his field leader of 



the nation's youth cadres, entrepreneurs, created the role of the youth who have the 

concept of nationalism, and the Youth Creating a drug-free generation. The problem 

faced by the Department of Youth and Sports in the Riau Islands so far no, but there 

are some problems from the external of the youth, one of them is still a low level of 

youth participation.  

sKeywords: Role, Capacity, Youth 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No.12 tahun 2008 

tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.32/2004) telah membawa 

banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan daerah. Salah satu 

perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam 

penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan 

(Hoessein, 2001) : 

“Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan 

yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat 

setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang 

bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi 

dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan 

bukan kepada daerah atau pemerintah daerah”. 

 

Undang – undang Nomor 40 Tahun 2009 telah menyatakan bahwa dalam 

pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang 

sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui 

penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan 

nasional Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang 



beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, 

serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu 

diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan pemuda 

hendaknya dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta 

keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. 

Bertolak dari latar diatas kemudian keinginan penulis untuk meneliti lebih 

jauh mengenai pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengembangan 

kapasitas pemuda perbatasan dengan mengangkat judul penelitian ” PERAN 

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PEMUDA PERBATASAN ”. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan gejala – gejala masalah tersebut di atas serta arti pentingnya 

Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan 

kapasitas pemuda perbatasan, maka penulis mencoba menuangkannya kedalam 

rumusan masalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kepulauan  Riau 

dalam Meningkatkan Kapasitas Pemuda Perbatasan? 

2. Kendala-kendala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam 

Meningkatkan Kapasitas Pemuda Perbatasan.? 

3. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 



a. Untuk mengetahui peran yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan 

Riau dalam meningkatkan kapasitas pemuda perbatasan. 

b. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan dari Dinas Pemuda dan 

Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kapasitas pemuda 

perbatasan. 

4. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

bersifat deskriptif  kualitatif.  Menurut Seltiz dkk (1950:50) penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bisa mengungkapkan keterkaitan yang mungkin diantara 

beberapa variable. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Kenneth Kenniston dalam buku Psikologi Pemuda karangan 

Sirot Fajar (2013:19) dijelaskan bahwa masa muda adalah priode transisi antara 

masa remaja dan masa dewasa yang merupakn masa perpanjangan kondisi 

ekonomi dan pribadi yang sementara. Lebih lanjut lagi Kenniston berpendapat 

bahwa kaum muda berbeda dengan remaja karena adanya perjuangan antar 

membangun pribadi yang mandiri dan menjadi terlibat secara sosial, berlawanan 

dengan perjuangan remaja untuk mendefenisikan darinya. 

Dengan kata lain di defenisikan bahwa  Pemuda membebani berbagai 

macam – macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat 

dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang 

akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, generasi yang mengisi dan 

melanjutkan estafet pembangunan. 

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, 

menjelaskan bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki 

periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) 

sampai 30 (tiga puluh) tahun. 



Adapun potensi-potensi yang ada pada generasi muda yang perlu 

dikembangkan adalah sebagai berikut (Riono : 2014): 

1. Idealisme Dan Daya Kritis 

Secara sosiologis pemuda belum mapan dalam tahapan yang ada, sehingga ia 

dapat melihat kekurangan dalam tatanan dan secara wajar mampu mencari 

gagasan baru. 

2. Dinamika Dan Kreatifitas 

Adanya idealisme pada generasi muda, menyebabkan mereka memiliki potensi 

kedinamisan dan kreatifitas, yakni kemampuan dan kesediaan untuk 

mengadakan perubahan dan pembaharuan. 

3. Keberanian Mengambil Resiko 

Perubahan dan pembaharuan termasuk pembangunan, mengandung resiko 

dapat meleset, terhambat atau gagal. Namun, mengambil resiko itu diperlukan 

jika ingin memperoleh kemajuan. 

4. Optimis Dan Kegairahan Semangat 

Kegagalan tidak menyebabkan generasi muda patah semangat. Optimisme dan 

kegairahan semangat yang dimiliki generasi muda merupakan daya pendorong 

untuk mencoba lebih maju lagi. 

5. Sikap Kemandirian Dan Disiplin 

Murni generasi muda memiliki keinginan untuk selalu mandiri dalam sikap dan 

tindakannya. 

6. Terdidik  

Generasi muda semakin meningkatnya tingkat pendidikan maka semakin 

berkualitas pemikiran yang ada dalam diri pemuda baik dalam segi kualitatif 

maupun arti kuantitatif . 

7. Keanekaragaman Dalam Persatuan Dan Kesatuan   

Keanekaragaman generasi muda merupakan cermin dari keanekaragaman 

masyarakat kita. Keanekaragaman tersebut dapat menjadi hambatan jika 

dihayati secara sempit dan sksklusif. 



8. Patriotisme Dan Nasionalisme  

Pemupukan rasa kebanggaan, kecintaan dan turut serta memiliki 

bangsa dan negara dikalangan generasi muda perlu digalakkan karena pada 

gilirannya 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Peran Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau dalam 

Meningkatkan Kapasitas Pemuda Perbatasan 

Peran   dalam   ilmu  sosial   berarti   suatu fungsi    yang   dibawakan  

seseorang ketika  menduduki  suatu  posisi  dalam  struktur  sosial  tertentu.  Teori 

Peran  menggambarkan  interaksi  sosial  dalam  terminologi  aktor -aktor  yang 

bermain  sesuai  dengan  apa-apa  y ang ditetapkan  oleh  budaya.  Sesuai  dengan 

teori   ini   harapan-harapan   peran   merupakan   pemahaman   bersama   yang 

menuntun  kita  untuk  berperilaku  dalam  kehidupan  sehari-hari. Teori  peran adalah  

perspektif  dalam  sosiologi  dan  psikologi  sosial  yang  menganggap sebagian  besar  

kegiatan  sehari-hari  menjadi  pemeran  dalam  kategori  sosial (misalnya  ibu,  

manajer,  guru).  Setiap  peran  sosial  adalah  seperangkat  hak, kewajiban,  harapan,  

norma  dan  perilaku  seseorang  untuk  menghadapi  dan memenuhi.  Model  ini  

didasarkan  pada  pengamatan  bahwa  orang ber perilaku dengan   cara   yang   dapat   

diprediksi,   dan   bahwa   perilaku   individu   adalah konteks tertentu, berdasarkan 

posisi sosial dan faktor lainnya (Nurina Agustin Damayanti, 2013). 

Peranan    menurut    Soejono    Soekamto  adalah    suatu    sistem    kaidah 

kaidah  yang berisikan  patokan patokan  perikelakuan  pada  kedudukan  tertentu 

dalam  masy arakat.  Kedudukan  mana  dapat  dipuny ai  pribadi  atau  kelompok. 

Pribadi   yang  mempunyai    peranan   tersebut   dinamakan   pemegang peranan (role  

occupant)  dan  perilakuny a  adalah  berperanny a  pemegang peranan  tadi, dapat  

sesuai  atau  bertentangan  dengan  apa  y ang  ditentukan  dalam  kaidah kaidah 

(Soejono Soekamto, 1982). Peranan mencangkup tiga hal: 



1. Peranan  meliputi  norma – norma  yang  dihubungkan  dengan  posisi  atau 

tempat  seseorang  dalam  masy arakat.  Peranan  dalam  dalam  arti  ini 

merupakan  rangkaian  peraturan – peraturan  yang  membimbing  seseorang 

dalam kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan  dalam  suatu  konsep  yaitu  tentang  apa  yang  dapat  dilakukan  oleh 

individu   dalam   masyarakat   sebagai   organisasi.   Peranan   dalam   arti   ini 

merupakan rangkaian  kegiatan   yang dianggap   paling  tepat  atau  paling 

ideal  y ang  dilakukan  seseorang  dalam  kehidupan  di  masyarakat  dalam 

menjalani tugasnya. 

3. Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  individu  yang penting bagi 

struktur  social  masy arakat.  Peranan  dalam  arti  ini  adalah  peran  konkrit 

yang dilakukan  seseorang karena  situasi  dan  kondisi  yang ada  disekitarnya 

sehingga    wujud  ny ata    dari    peran  tersebut    adalah    berupa    kebijakan 

kebijakan  yang  belum  tentu  sesuai  dengan  aturan  y ang  berlaku  dan 

terkadang  bertentangan  dengan  keadaan  yang  seharusny a  (keadaan  ideal). 

Aktifitas yang lahir karena keadaan yang nyata  yang mempengaruhinya. 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau adalah perangkat daerah 

yang bertanggung jawab di bidang Pemuda dan Olahraga di Provinsi Kepulauan 

Riau, pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Nomor 5 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi Kepualauan Riau 

serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tugas Pokok Dinas Pemuda dan 

Olahraga Provinsi Kepulauan Riau adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Pemuda dan Olahraga dan tugas lain yang 

diberikan oleh Gubernur. Hal ini semua berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah dimana  daerah  berhak mengatur  rumah  tangganya  

sendiri  dengan  tetap  mengindahkan  peraturan diatasnya. 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan urusan 

pemerintahan untuk membangun, mengembangkan dan meningkatkan peran 

kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka pembangunan nasional dibidang 



pembentukan karakter dan jati diri bangsa sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 

2010-2015. Dinas Pemuda dan Olahraga juga bertanggungjawab atas kemajuan 

pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dibidang pemuda dan olahraga. 

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga 

Provinsi Kepulauan Riau ini aktivitasnya dibiayai dengan APBD dan sejalan dengan 

komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau untuk menigkatkan 

/ memajukan peran kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kepulauan Riau. 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dipaparkan 

dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan akhir  sebagai berikut: 

1. Peran Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepuluan Riau dalam 

meningkatkan kapasitas pemuda perbatasan adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan fungsi pembinaan partisipasi pemuda dalam 

pembangunan. 

b. Menyelenggarakan fungsi pengembangan dan pemasyarakatan olahraga. 

c. Mewujudkan iklim kepemudaan dan keolahragaan yang berwawasan 

kebangsaan, unggul, sehat, disiplin terampil dan bertanggungjawab. 

d. Mewujudkan kehidupan sosial pemuda dan masyarakat olahraga yang 

berkepribadian, dinamis dan kreatif serta mampu menyesuaikan diri secara 

positif dalam era globalisasi. 

e. Meningkatkan kesadaran pemuda dan masyarakat olahraga dalam 

menciptakan iklim yang kondusif. 

f. Meningkatkan kualitas SDM yang produktif, maju, mandiri, dan 

berwawasan lingkungan untuk menggalang kekuatan ekonomi kerakyatan. 

g. Meningkatkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga serta 

meningkatkan industri olahraga. 



2. Selama ini, kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga 

Provinsi Kepulauan Riau tidaklah ada, namun kalau melihat permasalahan-

permasalahan dari luar akan tampak, yakni sebagai berikut: 

a. Masih relatif rendahnya tingkat partisipasi sekolah pemuda; 

b. Masih relatif rendahnya tingkat pendidikan pemuda; 

c. Masih relatif tingginya tingkat pengangguran pemuda; 

d. Masih relatif rentan terhadap perilaku menyimpang di kalangan pemuda 

(narkoba, sex bebas, pornoaksi, pornografi, dll); 

e. Adanya kecenderungan aktivitas pemuda lebih banyak di kota dari pada di 

desa; 

f. Adanya kecenderungan merebaknya sikap pragmatisme dan hedonisme di 

sebagian kalangan pemuda; 

g. Adanya kecenderungan munculnya perilaku kekerasan di sebagian kalangan 

pemuda; 

h. Adanya kecenderungan sikap acuh tak acuh terhadap masalah moral dan 

akhlaq mulia di sebagian kalangan pemuda;  

i. Adanya kecenderungan meredupnya nasionalisme di sebagian kalangan 

pemuda; 

j. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pembangunan kepemudaan; 

k. Belum maksimalnya koordinasi 21 Kementerian dan Lembaga yang 

mempunyai program kepemudaan.  

2. Saran 

1. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat potensial untuk di 

promosikan kepada Negara tetangga, untuk itu kepada pemerintah daerah 

dihimbau untuk mengajak para pemuda ikut mempromosikan daerahnya. 

2. Pemuda yang berada diwilayah perbatasan merupakan pemuda yang sangat 

rawan terhadap ancaman, baik itu dari dalam maupun dari luar, sehingga yang 

patut di bentengi adalah pemuda. Oleh karena itu di harapkan Dinas Pemuda 



dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau mengayomi pemuda agar para pemuda 

dapat bersaing dengan dunia luar dengan wawasan dan pengalaman yang tinggi.  
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