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ABSTRAK 
 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 menggambarkan 

bahwa keolahragaan daerah ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan 
yang pada intinya dilakukan pengembangan dan pembinaan olahraga yang diawali 
dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta 
peningkatan dan pengembangan bakat prestasi. Rencana Strategis Dinas Pemuda 
dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2015 dan Udang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 dalam pembinaan keolahragaan adalah 
pendanaan, pengadaan sarana dan prasarana, penghargaan kepada atlet, metode, 
ketenagaan, dan pengorganisasian.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan Dinas 
Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam pembinaan keolahragaan 
tingkat pelajar untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga. Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan data kualitatif. 
Sumber data yang dipergunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer 
dan sekunder dengan menggunakan wawancara, studi observasi dan studi 
dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga 
dalam pembinaan keolahragaan di Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat dari 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 
Kepulauan Riau. Sesuai dengan pengamatan penulis di lapangan terlihat bahwa 
pembinaan terhadap atlet di Provinsi Kepulauan Riau kurang berkesinambungan. 
Diantaranya sarana dan prasarana untuk atlet masih banyak kekurangan hal ini 
menyebabkan pengembangan, pembibitan dan pembinaan olahraga mengalami 
hambatan. Ini merupakan tugas penting bagi pemerintah daerah pada umumnya 
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. 

 
Kata Kunci: Peranan, Pembinaan dan Keolahragaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2005 illustrates that the 
sports area laid out as a building system that is essentially done sports 
development and coaching sports that begins with the introduction phase of 
exercise, monitoring and guidance, as well as the improvement and talent 
development achievements. Strategic Plan of the Department of Youth and Sports 
Riau Islands Province Year 2011 - 2015 and prawns of the Republic of Indonesia 
Number 3 of 2005 in sports coaching is funding, facilities and infrastructure, 
awards to athletes, methods, energy, and organization. 

The aim of this study was to describe the role of the Department of Youth 
and Sports Riau islands in coaching sports to increase the level of student 
achievement in the field of sports. This type of research used in this research is 
descriptive qualitative data. Source of data used in this study is the author primary 
and secondary data by using interview, observation and documentation study as 
data collection techniques. 

The results showed that the role of the Department of Youth and Sports in 
the development of sports in the province of Riau Islands, can be seen from the 
main tasks and functions of the Department of Youth and Sports Riau Islands 
Province. In accordance with the author's observation in the field shows that the 
coaching of athletes in Riau Islands province less sustainable. Among the 
facilities and infrastructure for the athletes are still many shortcomings this led to 
the development, breeding and sports coaching experience obstacles. This is an 
important task for local governments in general, the Department of Youth and 
Sports Riau Islands Province. 
 
Keywords: Role, Development and Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI 

KEPULAUAN RIAU DALAM PEMBINAAN OLAHRAGA  

TINGKAT PELAJAR TAHUN 2014 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah membawa banyak 

perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan daerah. Salah satu perubahan 

itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa 

bidang pemerintahan. 

Pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah dalam hal ini sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

dapat dilihat dalam hal urusan pemerintahannya tidak begitu membawa perubahan 

yang signifikan, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan 

lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan 



 

 

antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan 

tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-

luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara. 

Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, 

Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah.   

 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 



 

 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

 Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 

menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan 

pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung 

jawabnya. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud meliputi : 

Pengolahraga, Ketenagaan, Pengorganisasian, Pendanaan, Metode, Sarana dan 

Prasarana, Penghargaan Keolahragaan. 

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap 

pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan 

peningkatan prestasi. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan 

melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada 

pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat. 

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemuda dan 

Olahraga dalam pembinaan olahraga tingkat pelajar dengan cara membuat 

program kerja yang disebut dengan Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah 

(PPLPD). Atlet-atlet PPLPD ini direkrut dengan tahap seleksi yang dilakukan 

oleh Pemerintah Provinsi Cabang Olahraga dan Dispora Provinsi Kepri, seleksi 

tersebut dilakukan dengan cara mengundang semua atlet pelajar yang berpotensi 

dikota dan dikabupaten melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota dan Kabupaten. 

Tahapan seleksi atlet PPLPD ini dilakukan satu per satu sesuai cabang 

olahraga masing-masing, program kerja Dispora Provinsi Kepri dalam hal 



 

 

pembinaan olahraga tingkat pelajar dalam hal ini yaitu PPLPD bekerja sama 

dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Komite Olahraga 

Nasional Indonesia (KONI). PPLPD ini dibentuk dengan tujuan sebagai wadah 

untuk membina atlet-atlet pelajar disetiap daerah masing-masing. Yang dimaksud 

dalam kategori tingkat pelajar disini adalah anak yang masih bersekolah di tingkat 

menengah pertama (SMP) sampai dengan mengah atas (SMA).  

 Pengamatan penulis terkait hal ini, upaya pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga masih kurang efektif dan efisien 

sehingga pembinaan olahraga ditingkat pelajar masih terbatas pada minat dan 

bakat yang belum terwadahi serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dalam 

peningkatan produktivitas utama dalam merealisasikan hal diatas, salah satunya 

adalah: 

1. Sarana dan prasarana untuk beberapa cabang olahraga, baik dari segi jumlah 

maupun kondisinya masih belum memadai, namun demikian untuk cabang 

olahraga tertentu boleh dikatakan sudah memenuhi syarat minimal. 

2. Penelitian, pengembangan, permasalahan, pembibitan dan pemanduan bakat 

olahraga usia dini belum berkembang dengan baik sehingga regenerasi atlet-

atlet olahraga unggulan mengalami hambatan. 

Bertolak dari latar belakang dan data yang diperoleh diatas kemudian 

keinginan penulis untuk mengelaborasi lebih jauh mengenai pembinaan olahraga 

di Provinsi Kepulauan Riau dengan mengangkat judul penelitian ”Peranan Dinas 

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam Pembinaan 

Keolahragaan Tingkat Pelajar Tahun 2014”.  



 

 

2. Konsep Teoritis 

Narwoko (2004:139) peran (role) dalam merupakan aspek yang dinamis  

dari kedudukan (status) artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah 

melaksanakan suatu peran. Peran sangat penting karena dapat mengatur tingkah 

laku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan 

perbuatan  orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat 

menyesuaikan prilakunya sendiri dengan prilaku orang-orang sekelompoknya.  

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa 

istilah peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang 

berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan 

perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang 

menduduki jabatan tertentu. 

Pemerintah mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. 

Sebagai pihak yang menyelenggarakan pemerintahan, tentunya banyak hal yang 

mesti dilakukan oleh pemerintah. Definisi pemerintah menurut Ndraha (2003:6) 

adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban 

memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, 

sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat 

diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. 

Definisi Pemerintahan yang dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha (2003:5) 

dalam bukunya berjudul Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I adalah sebuah 



 

 

system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan 

tuntutan yang diperintah akan jasa layanan civil. Tuntutan yang diperintah 

berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, 

sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya dan sebagainya. 

Pembinaan adalah suatu proses hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, 

dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, 

pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu Thoha 

(2007:243). Pembinaan juga merupakan suatu proses atau pengembangan yang 

mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, 

memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, 

menyempurnakan dan mengembangkannya. 

Definisi di atas jelas bagi kita maksud dari pembinaan itu sendiri dan 

pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari 

sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan (Santoso, 2010:139). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu yang 

dilakukan demi mencapai perubahan dengan usaha yang sangat keras demi hasil 

yang lebih baik pula. 

Secara umum banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari berolahraga. 

Berolahraga secara teratur akan menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran 

tubuh. Aliran darah menjadi lancar sehingga proses pengangkutan nutrisi ke 

seluruh jaringan tubuh menjadi lancar pula. Begitu pula halnya dengan suplai 



 

 

oksigen ke otak menjadi lebih cepat dan banyak sehingga membantu dalam 

meningkatkan konsentrasi dan kejernihan berpikir. 

Adi (2010:29-30) menyatakan bahwa berdasarkan tujuannya, olahraga 

mempunyai empat tujuan dasar yaitu pencegahan, pengobatan, pemulihan dan 

peningkatan kesehatan 

Program merupakan salah satu komponen yang dapat menjalankan sebuah 

sistem. Demikian halnya dengan sistem pembinaan olahraga, sudah seharusnya 

memiliki sebuah program yang mampu menunjang keberlangsungan sistem 

tersebut. Dari penjelasan tentang pengertian pembinaan dan pengertian olahraga 

maka dapat disimpulkan bahwa program dalam pembinaan olahraga yang 

terpenting adalah melakukan latihan secara rutin, teratur dan tentu saja harus 

terbimbing. 

 
3. Kerangka Pemikiran 

Untuk mempermudahkan arah penelitian dan penulisan skripsi nantinya, 

maka penulis akan memberikan gambaran dari skema kerangka pemikiran dalam 

kaitannya dengan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan 

keolahragaan di Provinsi Kepulauan Riau tingkat pelajar. Adapun kerangka 

pemikiran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar I.1 
Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Olahan, 2015 

4. Hasil Penelitian 

BAB IV 

PERANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM PEMBINAAN 

OLAHRAGA TINGKAT PELAJAR TAHUN 2014 

 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama 

melakukan penelitian di Dispora Provinsi Kepri. Bab ini menguraikan tentang 

peranan Dispora Provinsi Kepri dalam pembinaan keolahragaan tingkat pelajar 

umtuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Pembinaan yang dimaksud 

Peranan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi 
Kepulauan Riau 

Pembinaan Keolahragaan Tingkat Pelajar 

Pendanaan 

Sarana Prasarana 

Penghargaan 

Pengorganisasian 

Metode 

Ketenagaan 

Prestasi Olahraga 
Atlet Provinsi 

Kepri 



 

 

dengan fokus penelitian ini yaitu pendanaan, penyediaan sarana dan prasaran, 

penghargaan olah raga, ketenagaan, pengorganisasian, dan metode. 

 
4.1. Peranan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau dalam 

Pembinaan Keolahragaan 
 

Pemerintah daerah merupakan pemegang kendali dalam berbagai potensi 

daerah yang akan dipersentasikan di tingkat pusat. Dalam hal ini pemerintah 

daerah yang memegang kendali untuk mengembangkan pembinaan olahraga 

tingkat pelajar adalah Dispora Provinsi Kepri. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional pasal 21 yakni: 

“(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan 
pengembangan olah raga sesuai dengan kewenangan dan tanggung 
jawabnya. (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, 
pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan 
keolahragaan. (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan 
dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, 
pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. 
 (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui 
jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada 
pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang 
hayat.” 

 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh H. Doli Boniara selaku 

kepala Dispora Provinsi Kepri bahwa: 

“Peranan Dispora Provinsi Kepri sangat penting, khususnya terhadap 
tingkat pemuda dan pelajar yang merupakan bagian yang sangat 
fundamental dalam melahirkan atlet-atlet handal. Kami bisa 
mengupayakan dalam menyaring atlet bibit berbakat melalui kegiatan 
olah raga seleksi dan latihan untuk melaksanakan Kejuaraan Daerah 
(Kejurda) atau Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dalam berbagai cabang 
olah raga yang potensial. Kami hanya bisa berperan dalam penyediaan 
fasilitas latihan dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan 
latihan.” (wawancara hari Senin, 27 Juli 2015) 



 

 

 
Hal ini tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh Jekky sebagai Pelatih 

cabang olah raga Sepak Takraw, bahwa: 

“Dispora Provinsi Kepri sangat penting dalam pembinaan atlet tingkat 
pelajar dan pemuda untuk mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi. 
Biasanya kami berperan dalam melakukan pembinaan kepada klub-klub 
olah raga unggulan, melaksanakan pertandingan tingkat pelajar setiap 
tahun, dan dan memfasilitasi penjaringan atlet berprestasi.” (Wawancara 
hari Selasa, 28 Juli 2015)  
 

Agar peranan pemerintah dalam hal ini Dispora Provinsi Kepri berpengaruh 

dalam pembinaan olah raga dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya 

dalam pendanaan, penyedia sarana dan prasarana, penghargaan atlet, metode, 

ketenagaan, serta pengorganisasian sebagai berikut: 

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

Pendanaan Olah Raga 
 

Pendanaan olah raga menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan 

anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD. Sumber pendanaan 

keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan. 

Kebutuhan dana yang dimiliki Dispora Provinsi Kepri untuk saat ini bisa 

dikatakan ideal tetapi idealnya hanya untuk operasional saja karna disini kita 

berbicara tentang kehidupan para atlet dalam pembinaan, dana yang diperoleh 

Dispora Provinsi Kepri berkisar Rp 500.000.000 per tahun yang bersumber dari 

APBD (Sumber: Dispora Provinsi Kepri Tahun 2012-2015).   

Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip 

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dana keolahragaan yang 



 

 

dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam 

bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Provinsi Kepulauan 

Riau dalam pagelaran pekan olah raga pelajar POPWIL (Pekan Olah Raga Pelajar 

Wilayah) 1 Tahun 2008 dimana Kota Batam menjadi tuan rumah penyelenggara 

kegiatan tersebut dengan menghabiskan biaya Rp. 1.5 Milyar bersumber dari 

APBD dan Rp. 650.000.000 bersumber dari APBN (Sumber: Dispora Provinsi 

Kepri Tahun 2008). 

Komponen dalam pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dispora Provinsi 

Kepri sangat berperan dalam pengalokasian dana untuk keberlanjutan kegiatan 

olahraga di Provinsi Kepri. Hal senada diungkapkan oleh H. Doli Boniara selaku 

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau bahwa: 

“Sebagai dinas yang mengawal kegiatan keolahragaan tentu saja ini 
merupakan ranah kerja yang sekaligus program kerja kami. Masalah 
pendanaan itu kami yang programkan, selanjutnya di masukkan dalam 
APBD kemudian dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Kepri”. 
(Wawancara hari Senin, 27 Juli 2015) 

 
Hal senada juga diungkapkan oleh Leni Marlina selaku Pelatih cabang 

olahraga Karate, bahwa: 

“Setiap pendanaan kegiatan olahraga yang melalui Dispora Provinsi 
Kepri mengacu pada program kegiatan yang tertuang dalam dokumen 
pelaksanaan anggaran (DPA) yang disusun oleh bidang keolahragaan 
setiap tahun anggaran. Dana kegiatan akan dikucurkan oleh Pemerintah 
Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan 
Daerah (BPKD) Provinsi Kepulauan Riau.” (Wawancara hari Rabu, 29 
Juli 2015) 

 
Kemudian ditambahkan oleh Nurizal selaku Kepala Bidang Olahraga 

Dispora Provinsi Kepri Provinsi bahwa: 

“Dispora Provinsi Kepri memprogramkan dana untuk dialokasikan pada 
APBD dan selanjutnya melaksanakan beberapa kegiatan untuk 



 

 

pembinaan. Dana ini tidak ada alur khusus semuanya bisa dinikmati 
semua peminat olahraga dan bisa diakses karena sangat transparan.” 
(Wawancara hari Senin, 27 Juli 2015) 

 
Hal ini tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh Wahyu Sulistiyono 

sebagai pelatih cabang olahraga Pencak Silat bahwa: 

“Mengenai alur pendanaan, saya hanya bisa menerima dana dari 
pemerintah untuk keperluan atlet Dispora Provinsi Kepri bisa juga 
langsung ke atlet atau dari pihak swasta yang juga ikut mendanai dan 
memfasilitasi terutama Pencak silat.” (Wawancara hari Kamis, 30 Juli 
2015) 

 
Kemudian ditambahkan oleh Irmayanti sebagai Kepala Seksi Olahraga 

Pendidikan Dinas Provinsi Kepri sekaligus panitia pelaksana dalam beberapa 

event olahraga bahwa: 

“Alur pendanaan itu bisa juga berasal dari intra organisasi seperti biaya 
yang dipungut dari anggota pada saat ujian kenaikan tingkat (gazami, 
gazuku) dalam olahraga bela diri. Bisa juga dimintakan dana dari 
pemerintah daerah untuk kegiatan lomba provinsi dan nasional.” 
(Wawancara hari Jumat, 31 Juli 2015) 

 
Pengamatan penulis bahwa dana bisa dinikmati oleh atlet PPLPD namun 

dirasakan kurang memuaskan jika dibandingkan dengan berbagai keperluan 

sebagai atlet yang bisa mengharumkan nama daerah, karna dalam hal ini 

pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai tanggung jawab 

mengalokasikan anggaran pembinaan olahraga melalui APBN dan APBD. 

Pendanaan tersebut ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan. 

Dan yang menyebabkan prestasi para atlet kita menjadi naik dan turun 

berdasarkan data prestasi di bab 1 antara lain ialah masalah penyewaan tempat 

latihan, dimananya di tahun 2008 kita mendapatkan dana bantuan selain dana dari 

APBD yaitu dana dari APBN yang dialokasikan oleh Kemenpora langsung dan 



 

 

ditahun berikutnya dana tersebut tidak pernah didapati lagi oleh pihak Dispora 

Provinsi Kepri. 

 
4.1.2. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebagai 

Penyedia Sarana dan Prasarana 
 

Sarana dan prasarana olahraga merupakan hal yang sangat fundamental 

dalam pelaksanaan olahraga, tanpa adanya fasilitas yang memadai maka atlet 

tidak mungkin menyalurkan bakatnya di medan latihan. Di sini sangat diharapkan 

adanya kontribusi lebih dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal 

ini Dispora Provinsi Kepri. 

Sesuai dengan yang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Olahraga Nasional, pasal 67 bahwa: 

1. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas 

perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan 

prasarana olahraga. 

2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga 

sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah. 

3. Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan 

potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.  

4. Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan 

standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.  

5. Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan 

Presiden.  



 

 

6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan 

permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas 

umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang 

selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik 

pemerintah daerah setempat.  

7. Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana 

olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah 

tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang 

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk atlet PPLPD bisa dikatakan ideal 

apabila setiap atlet PPLPD tersebut mendapatkan tempat latihan sendiri sesuai 

dengan  cabang olahraga masing-masing dan mendapatkan tempat tinggal yang 

layak. Sedangkan tempat latihan yang dimiliki atlet PPLPD saat ini kurang 

memadai hal ini terbukti dengan penggabungan tempat latihan untuk cabor sepak 

takraw, pencak silat dan karate. Untuk cabor tinju, taekwondo dan bulu tangkis 

kita masih menggunakan GOR yang dimiliki pihak swasta. 

Satu-satunya cabor yang bisa dikatakan memadai adalah cabor bola voli 

karna cabor ini memiliki arena atau tempat latihan sendiri beserta asramanya, 

untuk cabor dayung dan layar kita hanya memanfaatkan alam sekitar yaitu danau 

dan laut. Sedangkan untuk asrama yang dimiliki oleh Dispora Provinsi Kepri 

sampai dengan saat ini hanya asrama sepak takraw dan bola voli sisanya Dispora 

Provinsi kepri menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal para atlet-atlet 

PPLPD. (Sumber: Dispora Provinsi Kepri Tahun 2015).  



 

 

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh H. Doli Boniara selaku Kepala Dinas 

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau bahwa: 

“Mengenai sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Kepulauan Riau 
itu selalu diupayakan dan itu memang program Dispora yang akan 
direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi” (wawancara hari Senin, 27 Juli 
2015) 

 
Hal senada dengan yang dikatakan oleh Bambang selaku Kepala Bidang 

sarana dan prasarana bahwa: 

“Sarana dan prasarana olahraga di sini, pengadaan dan 
pembangunannya pada umumnya dilakukan berdasarkan hasil 
musrembang tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat 
kabupaten atau kota dan disahkan oleh pihak Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Riau. Pemanfaatannya pun sampai sekarang masih banyak 
dikeluhkan.” (Wawancara hari Senin, 27 Juli 2015) 

 
Hal ini tidak berlawanan dengan apa yang diungkapkan oleh Wahyu 

Sulistiyono selaku pelatih cabang olahraga Pencak Silat, bahwa: 

“Fasilitas sarana dan prasarana yang sekarang kita nikmati bisa 
dikatakan belum memadai karna sampai saat ini untuk tempat latihan 
PPLPD cabor pencak silat, karate dan takraw itu masih menggunakan 
satu tempat saja, jelas disini latihanpun menjadi terganggu karna kami 
harus bergantian untuk menggunakannya” (Wawancara hari Kamis, 30 
Juli 2015) 

 
Berdasarkan hasil wawancara bersama para informan tentang ketersediaan 

sarana dan prasarana olah raga di Provinsi Kepulauan Riau, penulis berpendapat 

bahwa sarana dan prasarana olah raga di Provinsi Kepulauan Riau dapat 

direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau namun disesuaikan 

dengan kapasitas anggaran yang dimiliki. Jika kapasitas anggaran atau yang biasa 

disebut APBD tidak memadai, maka fasilitas sarana dan prasarana yang 

disediakan adalah hasil usaha organisasi-organisasi olah raga yang ada dengan 

bekerjasama dengan Dispora Provinsi Kepri juga melalui bentuk pengajuan-



 

 

pengajuan proposal bantuan kelengkapan sarana dan prasarana olahraga berupa 

asrama dan tempat latihan. Hal ini kembali lagi pada ketersediaan dana yang 

dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Beberapa kasus lain dijumpai oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan di 

lapangan, yaitu adanya para pihak swasta yang membuka usaha dibidang sarana 

olah raga seperti GOR bulu tangkis yang bisa dimanfaatkan untuk olah raga bela 

diri dan lain sebagainya. Perencaanaan sarana dan prasarana dalam kegiatan 

olahraga tersebut dilakukan oleh pihak Dispora Provinsi Kepri melalui Kepala 

Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana lalu diteruskan kepada Kepala Seksi (Kasi) 

Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi Kepri. 

 

4.1.3. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam 
Penghargaan Atlet 

 

Pembahasan pada Bab sebelumnya, penulis telah memaparkan bagaimana 

perolehan medali penghargaan atlet Provinsi Kepulauan Riau pada event Pekan 

Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL), dimana para atlet pelajar dari Provinsi 

Kepulauan Riau telah memberikan yang terbaik pada event tersebut dan 

memperoleh penghargaan. 

Wawancara bersama Nurizal selaku Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda 

dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa: 

“Bagi atlet Kepri di sini sudah ada perhatian pemerintah atau 
penghargaan yaitu adanya uang pembinaan yang dibagikan namun itu 
selalu diminta oleh atlet agar ditambahkan.” (Wawancara hari Senin, 27 
Juli 2015). 

 



 

 

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Khaidir selaku Pengurus 

KONI Kota Tanjungpinang sekaligus Wasit cabang olahraga Pencak Silat yang 

menyatakan bahwa: 

“Kami sangat mendukung dan selalu berupaya agar penghargaan yang 
diberikan kepada atlet selalu dimaksimalkan, karena penghargaan 
tersebut merupakan dorongan dan motivasi agar atlet terus berprestasi 
lebih baik.” (Wawancara hari Senin, 03 Agustus 2015) 

 
Tidak berbeda dengan pendapat Jekky sebagai Pelatih cabang olah raga 

Sepak Takraw yang mengatakan bahwa: 

“Kalau penghargaan ya, atlet berprestasi merupakan salah satu aset 
daerah yang perlu mendapatkan apresiasi atas prestasi yang diraih 
dalam bentuk pemberian penghargaan atas jasanya yang telah 
mengharumkan nama daerah.” (Wawancara hari Selasa, 28 Juli 2015) 

 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Yati Gusti, seorang mantan atlet 

pelajar untuk cabang olahraga Pencak Silat Provinsi Kepulauan Riau yang 

menjuarai dan memperoleh medali Emas pada POPWIL I Sumatera Tahun 2010 

di Bangka Belitung, bahwa: 

“Saya kira ya syukur Alhamdulillah penghargaan yang diterima oleh 
atlet cukup baik di mana pemerintah telah memberikan beberapa uang 
pembinaan kepada beberapa atlet yang berhasil meraih medali dalam 
beberapa kejuaraan. Tapi mungkin bentuk penghargaan itu jumlahnya 
perlu ditambah supaya atlet bisa lebih semangat berlatih.seperti halnya 
menjanjikan medapat pekerjaan setelah mereka mendapat prestasi.” 
(Wawancara hari Minggu, 02 Agustus 2015) 

 
Berdasarkan hasil wawancara bersama informan tentang penghargaan yang 

diberikan kepada atlet, maka penulis berkesimpulan bahwa penghargaan yang 

diberikan kepada atlet masih dirasa kurang. Penghargaan-penghargaan yang 

diberikan hanya sebatas uang pembinaan kepada atlet pelajar yang berhasil 

mendapatkan medali pada beberapa event kejuaraan namun itu juga masih dirasa 



 

 

kurang, para atlet ingin kedepannya nasib mereka tidak seperti para atlet-atlet 

dahulu yang kita tahu bahwa setelah masa keemasannya habis maka atlet tersebut 

tidak lagi diperhatikan.  

 

4.1.4. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam Metode 
Penyeleksian Atlet Pelajar 

 
  Metode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tata cara bagaimana 

peran Dispora Provinsi Kepri dalam memilih atlet-atlet PPLPD. Langkah pertama 

yang dilakukan oleh Dispora Provinsi kepri adalah dengan cara membuat suatu 

ajang penyeleksian dengan mengundang seluruh atlet-atlet yang berpotensi 

melalui Dispora Kota dan Dispora Kabupaten. 

Penyeleksian tersebut tidak dilakukan untuk seluruh Cabang Olahraga 

(Cabor) tetapi penyeleksian tersebut dilakukan hanya untuk satu Cabor saja, Hal 

ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Jasman selaku Kasi Olahraga Prestasi 

Dispora provinsi Kepri, bahwa: 

“Seleksi para atlet PPLPD ini dilakukan dengan cara satu persatu, tidak 
dilakukan dengan sekaligus untuk semua Cabor, hal ini kami lakukan agar 
kami bisa memilih dengan teliti dan fokus terhadap calon atlet yang akan 
kami bina nantinya.” (Wawancara hari Jumat, 31 Juli 2015) 
 

Tahapan penyeleksian ini dihadiri juga oleh pelatih Cabor tersebut, 

pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten Cabang olahraga, beserta KONI 

Provinsi/Kota/Kabupaten. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan 

Danni selaku anggota KONI Provinsi Kepri sekaligus panitia penyeleksian atlet 

PPLPD tahun 2014, bahwa: 

“kami menyeleksi para atlet yang berpotensi dilingkungan Kepri dengan 
melihat skill dari mereka, tetapi dengan skill yang memadai belum cukup 



 

 

untuk kami bina karna dipembinaan atlet PPLPD itu juga harus memiliki 
karakteristik kepribadian yang baik.karna jika atlet yang kami pilih nanti 
sifat kepribadiannya buruk maka itu akan merugikan kami sebagai 
pembina olahraga.” (Wawancara hari Senin, 03 Agustus 2015) 
 

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Rini Abdul Rani atlet PPLPD 

Cabor Pencak Silat mengenai proses tahapan seleksi yang dilakukan Dispora 

Provinsi kepri, bahwa: 

“awalnya saya mengikuti kejuaraan O2SN mewakili sekolah saya dan saya 
mendapatkan juara ketiga diajang tersebut, lalu beberapa bulan kemudian 
saya dipanggil oleh Dispora Kota Tanjungpinang untuk mengikuti seleksi 
atlet PPLPD Cabor Pencak silat yang diadakan oleh Dispora Provinsi.” 
(wawancara hari Senin, 03 Agustus 2015) 
 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan bahwa apa yang 

dilakukan oleh Dispora Provinsi Kepri untuk penyaringan atau penyeleksian atlet 

PPLPD ini sudah dilakukan dengan metode yang sangat baik dikarenakan Dispora 

Provinsi Kepri tidak ingin menciptakan atlet yang tidak berkualitas agar 

kedepannya atlet-atlet yang akan dibina ini dapat mengharumkan nama daerah 

bahkan nama bangsa. 

 

4.1.5.Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam 
Ketenagaan 

 
Ketenagaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat 

kompetensi dalam bidang olahraga. Ketenagaan yang dimaksud disini adalah 

orang yang berperan penting dalam pelaksanaan pembinaan olahraga tingkat 

pelajar selain dari Dispora Provinsi Kepri. Orang terebut seperti pelatih dan wasit. 

Pelatih adalah orang yang memberikan arahan, masukan bahkan ajaran untuk 

melakukan olahraga. Pelatih juga dibebani dengan prestasi kepada para atlet-atlet 

yang dibinanya, dalam proses pembinaan pelatih harus dapat memberi contoh 



 

 

yang baik agar dapat melahirkan atlet yang professional. Berikut adalah hasil 

wawancara penulis dengan Leni Marlina selaku pelatih Cabor karate: 

“Untuk memperoleh prestasi olahraga itu bisa saja terwujud asal ada minat 
dan bakat yang tinggi, kalau tidak demikian tidak mungkin ada semangat 
disaat latihan. Nah kalau semangatnya sudah berkobar saat latihan tentu 
saja itu sangat berpotensi memegang juara. Jadi harus dilatih dengan baik 
itu anak-anak kalau mau mencapai prestasi yang memuaskan. Tidak 
setengah-setengah dilatih baik perempuan maupun laki-laki harus memang 
digenjot dalam proses latihannya. Saya sebagai pelatih selalu berusaha 
memotivasi anak-anak agar tidak mudah menyerah dalam mencapai 
sesuatu.” (Wawancara hari kamis, 30 Juli 2015). 
 

 Berpedoman pada uraian diatas, penulis bisa mengetahui bahwa hal yang 

tidak kalah penting untuk peran Dispora Provinsi Kepri dalam pembinaan 

olahraga tingkat pelajar adalah pelatih yang memiliki motivasi dan semangat yang 

tinggi untuk menciptakan atlet yang berkualitas dan berprestasi.  

 
4.1.6 Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam 

Pengorganisasian 
 

Pengorganisasian adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama 

dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Disini penulis tidak akan berbicara 

tentang penyelanggaraan olahraga tetapi penulis akan menguraikan organisasi apa 

saja yang melibatkan pembinaan olahraga tingkat pelajar. 

Dispora Provinsi bekerja sama dengan Kemenpora, Dispora 

Kota/Kabupaten, KONI Provinsi/Kota/kabupaten dan Pemerintah Provinsi 

Pengurus Cabang Olahraga dalam menjalankan perannya untuk membina para 

atlet PPLPD, kerja sama tersebut dilakukan dari tahap pencarian atlet berbakat 



 

 

lalu dilanjuti pembinaan para atlet tersebut sampai pada akhirnya menjadi atlet 

yang berprestasi.dengan pengorganisasian yang baik dan dengan kerja sama tim 

yang kompak maka tujuan yang diharapkan akan terjadi. 

Kemenpora dalam hal ini berperan sebagai pengalokasian dana APBN dan 

sebagai tim evaluasi pembinaan para atlet-atlet yang ada di Kepri. Sedangkan 

Dispora Kota/Kabupaten, KONI Provinsi/Kota/Kabupaten dan Pemprov pengurus 

Cabor berperan sebagai pembantu pelaksanaan pembinaan atlet PPLPD. 

Peran Dispora Provinsi Kepri ini sangat penting dalam organisasi yang 

dibentuk untuk pembinaan olahraga tingkat pelajar ini, karna peran Dispora 

Provinsi Kepri akan meliputi semua tahapan dalam pembinaan olahraga tersebut. 

Maka dituntulah Dispora Provinsi Kepri untuk menjalin kerja sama yang baik 

dengan oraganisasi-organisasi yang berhubungan dengan pembinaan olahraga 

tingkat pelajar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah Peranan Dinas Pemuda dan 

Olahraga dalam pembinaan keolahragaan di Provinsi Kepulauan Riau, dapat 

dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga 

Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan pengamatan penulis di lapangan terlihat 

bahwa pembinaan terhadap atlet di Provinsi Kepulauan Riau kurang 

berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan olahraga yang dilakukan 

oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepuluan Riau sebagai berikut; 

1. Pendanaan  

Pendanaan yang dilakukan oleh Dispora Provinsi Kepri dalam hal 

operasional cukup memadai dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000 per 

tahun Dispora Provinsi Kepri dapat melakukan pembinaan olahraga tingkat 

pelajar khususnya PPLPD selama atlet tersebut berada dalam binaan Dispora 

Provinsi Kepri. 

2.  Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Dispora 

Provinsi Kepri, dikarnakan banyaknya fasilitas yang harus dibangun agar 

kedepannya Kepri dapat melahirkan bibit-bibit atlet yang berkualitas. 

 

 



 

 

3.  Penghargaan atlet  

Bonus atau uang pembinaan yang diberikan oleh Dispora Provinsi Kepri 

kepada para atlet yang berprestasi sangat membantu para atlet tersebut, 

karna para atlet merasa jasanya sangat diharagai untuk membela nama 

daerah di ajang kejuaraan olahraga, akan tetapi lebih baik jika para atlet 

yang sudah berhasil mengharumkan nama daerah masing-masing dan yang 

sudah tidak berada dalam masa pembinaan untuk tidak dilupakan begitu saja 

karna mereka juga butuh perhatian khusus dari pemerintah daerah 

khususnya dalam hal ini adalah Dispora Provinsi Kepri.  

4.     Metode 

Metode atau tata cara penyeleksian atlet PPLPD sudah dilakukan dengan 

baik dan benar, dari tata cara pencarian atlet sampai penetuan layak atau 

tidaknya atlet tersebut masuk kedalam pembinaan olahraga yang akan 

dilakukan oleh Dispora Provinsi Kepri.  

5.     Ketenagaan 

Ketenagaan para pelatih sangat dibutuhkan untuk membantu Dispora 

Provinsi Kepri dalam menjalakan tugasnya untuk membina olahraga para 

atlet pelajar kita. Namun dilapangan ternyata penulis masih banyak 

menemukan pelatih PPLPD yang belum memiliki sertifikat pelatih, hal ini 

harus ditindak lanjuti oleh Dispora Provinsi Kepri dikarnakan Ketenagaan 

atau pelatih harus memiliki sertifikat resmi dibidang keolahragaan. 

 

 



 

 

6.  Pengorganisasian 

Kerja sama dalam hal organisasi untuk membina para atlet harus tetap 

dijaga, agar peran Dispora Provinsi Kepri dalam membina olahraga dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh pihak. 

 

5.2 Saran  

1. Diharapkan untuk Dispora Provinsi Kepri agar kiranya tetap meningkatkan 

perannya sebagai pendanaan, penyedia fasilitas olahraga, penghargaan yang 

tepat buat para atlet, metode seleksi atlet, ketenagaan, dan pengoraganisasian 

untuk membina para atlet. Karena atlet-atlet yang berprestasi akan terdukung 

dengan pembinaan yang optimal sehingga mampu menjadi aset daerah. Dengan 

banyaknya medali yang diraih oleh atlet kita maka akan mengharumkan nama 

daerah. 

2. Diharapkan untuk para pelatih dan official agar dapat terus bekerja keras dalam 

membina dan mendidik para atlet PPLPD dengan cara yang baik dan benar, 

berikan motivasi dan latihan yang baik agar para atlet kita tidak mudah 

menyerah dan menjadi atlet yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas. 

3. Diharapkan untuk para atlet yang sudah berada dalam binaan Dispora Provinsi 

Kepri, agar kiranya memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana yang 

diberikan oleh Dispora Provinsi Kepri, dan untuk seluruhnya baik itu para atlet, 

pelatih maupun Pemerintah Daerah agar sama-sama bertanggung jawab atas 

semua sarana dan prasarana olahraga. 
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