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Pengantar 

 Bagaimana KITA sampai di sini ? 

 Pengurus Organisasi Kepemudaan 

 Pengurus Kabupaten Cabang Olahraga 

 Mengapa KITA ada di sini ? 

 Bagi yang baru, mari kita berdiskusi  

 Bagi yang sudah berpengalaman, mari kita berbagi 

pengetahuan dan pengalaman kepada yang baru 



Manajemen 

 Dari bahasa Perancis,  

 seni melaksanakan dan mengatur 

 

 Mary Parker Follet,  

 seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain 

 

 Ricky W. Griffin  

 sebuah proses perencanaan dan organisir 

 



Organisasi (olahraga) 

 Organisai olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin 

kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan 

olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 Organisasi (olahraga) sebagai “Bangunan” 

 Pondasi = kumpulan orang - orang (Kelompok) 

 Tiang = Visi  dan Misi 

 Dinding = kebersamaan 

 Atap = rasa memiliki 

 Perabot = kegiatan  

 Cat = keinginan hati para pemiliknya 



Manajemen Olahraga 

(De Sensi, Kelley, Blanton dan Beitel, 1990) 

  

 perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengawasan, penganggaran, kepemimpinan 

dan evaluasi dalam konteks dari suatu 

organisasi atau departemen, yang produk atau 

jasa utamanya adalah dikaitkan dengan 

olahraga dan atau kegiatan fisik  

     



Olahraga (UU Nomor 3 tahun 2005)  

 
 Olahraga prestasi 

 Juara  = atlet ( pelatih ) 

 Olahraga pendidikan 

 Media  = murid ( guru penjas ) 

 Olahraga rekreasi 

 Sarana  = masyarakat umum 



Tipe organisasi olahraga ?   

 



Pure-profit organisation 

 Bertujuan untuk menyediakan atau menjual 

barang dan/atau jasa dengan maksud utama 

untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya 

sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik 

 Sumber pendanaan: investor, kreditor 



Quasi-profit organisation 

 Bertujuan menyediakan barang dan/atau jasa 

dengan maksud untuk meperoleh laba dan 

mencapai sasaran atau tujuan lainnya 

sebagaimana yang dikehendaki para pemilik 

 Sumber pendanaan: investor swasta, 

investor pemerintah, kreditor, anggota 



Quasi-nonprofit organisation 

 Bertujuan menyediakan atau menjual barang 

dan/atau jasa dengan maksud untuk 

melayani masyarakat dan memperoleh 

keuntungan (surplus). 

 Sumber pendanaan: investor pemerintah, 

investor swasta, dan kreditor 



Pure-nonprofit organisation 

 Bertujuan menyediakan atau menjual barang 

dan/atau jasa dengan maksud untuk 

melayani dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat  

 Sumber pendanaan: pajak, retribusi, utang, 

obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan aset 

negara 



Di mana area olahraga masyarakat? 

 



Olahraga Prestasi 

 olahraga yang membina dan 

mengembangkan olahragawan secara 

terencana, berjenjang dan berkelanjutan 

melalui kompetisi untuk mencapai prestasi 

dengan dukungan ilmu pengetahuan dan 

teknologi keolahragaan.  

 

 KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) 



KONI adalah: 

 satu-satunya organisasi keolahragaan nasional  

 berwenang dan bertanggung jawab  
 mengelola,  

 membina,  

 mengembangkan, dan  

 mengkoordinasikan  

 setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan 
olahraga prestasi setiap anggota  

 di wilayah hukum NKRI 

 
 

 KONI Pusat / Provinsi / Kabupaten/Kota 



Tugas KONI 

 Membantu Pemerintah dalam membuat 

kebijakan dalam bidang pengelolaan, 

pembinaan, dan pengembangan olahraga 

prestasi 

 Mengkoordinasikan induk organisasi cabang 

olahraga dan organisasi olahraga fungsional 

 Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan 

pengembangan olahraga prestasi 

berdasarkan kewenangannya 



Tugas KONI 

 Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan 
pekan olahraga 

 Membantu dan mendukung penyelenggaraan 
single event / kejuaraan-kejuaraan yang 
diselenggarakan oleh anggota 

 Melakukan evaluasi dan pengawasan untuk 
mencapai konsistensi antara kebijakan dan 
pelaksanaan 

 Menyebarluaskan semangat gerakan 
olimpiade 



Kedudukan KONI Kabupaten 

KONI 

Kabupaten 

Pemerintah  

Kabupaten 

KONI  

Provinsi 

Induk Organisasi OR  

Tingkat Kabupaten 

Organisasi OR Fungsional 

 Tingkat Kabupaten 

PengProv  

Cabor 



Pengurus KONI Kabupaten 

 Bertugas dan bertanggungjawab untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri serta 
kegiatan olahraga prestasi  

 di wilayah kerjanya 

 Berpedoman pada 

 AD dan ART KONI 

 Keputusan Musornas / Musorprov / Musorkab  

 Rapat Anggota 

 Peraturan KONI 

 Keputusan Ketua Umum 



Siapa Yang Kita Bina 

 Atlet 

 Usia dini 

 Pelajar 

 Junior / Senior 

 Pelatih 

 Fisik 

 Cabang Olahraga 

 Wasit / Juri 

 

Club / Perkumpulan 

Pengurus Kabupaten 

Cabang Olahraga 

KONI Kabupaten 



Jalur Pembinaan Olahraga  

KONI 

Kabupaten 

BAPOPSI 

Pengkab 

BAPOMI 

SIWO PWI 

BPOC 

PERWOSI 

Club / Perkumpulan 

Sekolah 

Universitas 

………….. 

Koordinator 

Olahraga 

Kecamatan 





PORPROV Jateng Tahun 2017 

Di …………………….. 

2017 2016 2014 

 

2015 

 



Prioritas Cabang Olahraga 

PORPROV Jateng Tahun 2017 

Prioritas Kriteria  

(Prestasi PORPROV 2013) 

Pertama Lolos Peraih medali Kontrak / Gaji  

Kedua Lolos Tanpa medali  

Ketiga Belum lolos 

Keempat Belum ikut 




