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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini konsep paradigma ‘pembangunan melalui olahraga’ (Development 

through Sport) sedang mendapat perhatian masyarakat olahraga di banyak negara, 

serta mulai menggeser paradigma lama yaitu ‘pembangunan olahraga’ 

(Development of Sport) (Ha, Lee, & Ok, 2015). Paradigma baru tersebut sudah 

menjadi isu hangat di tingkat global dan menjadi isu utama wacana olahraga di 

beberapa negara benua Asia dan benua Eropa. Pegeseran tersebut diungkap di 

antaranya oleh Australian Sport Commission et al., (2013) yang menyatakan bahwa 

olahraga adalah salah satu dari sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk 

berkontribusi pada tujuan pembangunan. Australian Sport Commission (ASC) 

menyatakan bahwa: 

Sport has unique attributes that enable it to contribute to development 

processes. Its popularity, its capacity as a communication platform, its role 

in reducing the risk of non-communicable diseases and its potential to set 

the foundation for healthy child development together with its ability to 

connect people make it a tool that can be used to meet a range of 

development objectives. When used strategically, sports-based assistance 

can make a measurable contribution to Australia’s development efforts. 

With this strategy, the Australian aid program is implementing an approach 

it calls ‘development through sport.’ Development through sport identifies 

development objectives first and then identifies how well-planned sport-

based activities can contribute to these. 

 

Dari pernyataan di atas nampak jelas bahwa Australia sebagai negara maju 

sudah melakukan pergeseran paradigma, karena pembangunan melalui olahraga 

cakupannya menjadi jauh lebih luas dan olahraga diposisikan sebagai instrument 

pembangunan negara. Dengan popularitas dan kapasitasnya sebagai platform 

komunikasi, olahraga berperan dalam mengurangi risiko penyakit tidak menular 

dan potensinya dapat dijadikan fondasi bagi perkembangan anak yang sehat serta 

menghubungkan orang dalam interaksi sosial, sehingga dapat menjadi alat yang 

berguna untuk memenuhi berbagai tujuan pembangunan (Commission et al., 2013). 

Beberapa aspek yang terbangun dengan pendekatan olahraga tersebut dapat 

diintegrasikan melalui aktivitas olahraga di masyarakat. 
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Salah satu contoh lain negara maju di Asia yang sudah mulai menerapkan 

paradigma pembangunan melalui olahraga adalah Negara Korea Selatan. Dengan 

melakukan pergeseran paradigma seperti itu, Korea Selatan berkeinginan menjadi 

Negara yang betul-betul maju, karena keberhasilan membangun olahraga elit akan 

jauh lebih bermakna manakala membuat masyarakatnya lebih maju, sehat, dan 

hidupnya berkualitas, oleh karena itu melalui program ‘Dream Together’ yang 

dicanangkannya, pemerintah Korea Selatan menaruh harapan yang besar pada 

implementasi paradigma pembangunan melalui olahraga (Ha et al., 2015).  

Dimensi kesehatan merupakan salah satu indikator dalam pembangunan 

nasional suatu Negara, hal ini berarti suatu Negara dikatakan maju manakala 

masyarakatnya sehat (Rowe, 2015). Dalam mengimplementasikan paradigma 

pembangunan melalui olahraga diperlukan kebijakan, sedangkan kebijakan itu 

sendiri tentunya perlu dirancang, ditetapkan, dan diaplikasikan oleh pemerintah 

sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut (Won & Hong, 2015). 

Hal serupa sudah diteliti tiga tahun sebelum di Korea Selatan, yaitu dengan 

menganalisis perkembangan kebijakan olahraga di Jepang dengan fokus utama 

memanfaatkan momentum politik dalam rangka penegakan undang-undang baru 

tentang olahraga. Terdapat tiga bagian yang dilakukan Jepang terkait kebijakan 

olahraganya, yaitu: Pertama, menggarisbawahi pentingnya menempatkan olahraga 

dalam kebijakan politik pemerintah; Kedua, menjelaskan tiga pokok utama untuk 

diberlakukannya Undang-undang tentang Olahraga; dan Ketiga memetakan 

struktur administrasi olahraga yang terfragmentasikan (Yamamoto, 2012). Jika 

diamati apa yang dilakukan oleh Jepang. sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan 

kasus di Indonesia yang telah berhasil merumuskan Undang-Undang tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), meskipun implementasinya masih jauh dari 

yang diharapkan 

Dalam perspektif historis di Indonesia, kebijakan pengembangan olahraga 

sangat erat kaitannya dengan visi politik pimpinan negara, yaitu seperti pada era 

orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, olahraga identik dengan identitas 

nasional, visi pembangunannya adalah nation and character building, demikian 

pula pada era orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, olahraga identik 

dengan kualitas hidup masyarakat suatu bangsa, visi pembangunannya adalah 
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kualitas manusia Indonesia seutuhnya, sedangkan di era reformasi yang sudah 

dipimpin oleh lima orang presiden, yaitu B.J. Habibie, Abdurachman Wahid, 

Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudoyono, dan Jokowi, pembangunan 

olahraga belum ada visi yang jelas, akan tetapi payung hukumnya sudah berhasil 

ditetapkan, yaitu Undang-undang No. 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 

(Ma’mun, 2019).  

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang SKN tersebut dijelaskan 

dasar-dasar pembangunan olahraga, yaitu: 

1.1. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen 

pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, 

rohaniah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2. Bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang 

dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan 

kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen 

keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan 

perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem 

keolahragaan nasional. 

Dari sisi semangat yang telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 

2005 tentang SKN, sesungguhnya Indonesia tidak ketinggalan terlalu jauh jika 

dibandingkan dengan Negara-negara yang sudah dianggap maju oleh dunia, seperti 

Korea Selatan dan Jepang, akan tetapi masalah utamanya adalah dalam 

implementasi Undang-undang dimaksud yang dipandang masih jauh dari yang 

semestinya (Ma’mun, 2016). Isu pergeseran paradigma pembangunan olahraga dari 

development of sport ke development through sport menginspirasi kembali untuk 

mengoreksi sesuai dengan isu global pembangunan olahraga yang dicanangkan 

PBB dengan istilah Sport for Development and Peace (SDP) dalam payung 

Sustainable Development Goal’s (SDG’s) untuk tahun pembangunan 2015-2030. 

Namun demikian, untuk melihat secara lebih seksama bagaimana implementasi 

pembangunan olahraga di Indonesia sesuai dengan payung hukumnya memerlukan 

penelaahan, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya ataukah belum. Hal ini 

yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi UU No. 3 tahun 

2005 tentang SKN ini.  



4 

 

Muhammad Gilang Ramadhan, 2020 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNGAN 

MELALUI OLAHRAGA DI JAWA BARAT: SEBUAH ANALISIS KEBIJAKAN 
Universitas Pendidikan Indonesia   repository.upi.edu  perpustakaan.upi.edu 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan ke dalam tiga ruang lingkup 

olahraga sebagaimana tercantum pada Bab VI pasal 17, 18, 19, 20, yaitu 

menyangkut ruang lingkup olahraga yang meliputi: olahraga pendidikan, olahraga 

rekreasi dan olahraga prestasi, serta pada Bab VII pasal 25, 26, 27 mengenai 

pembinaan dan pengembangan olahraga pada tiga ruang lingkup dimaksud. 

Kemudian turunan dari UU No. 3 tahun 2005 tentang SKN sebagai landasan 

operasional pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU 

SKN Bab VI dan Bab VII yang tercantum pada peraturan pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan, 

khususnya pada tiga ruang lingkup olahraga, yang tercantum pada pasal 25 hingga 

pasal 34.  

Pada ketentuan umum UU No. 3 tahun 2005 tentang SKN sudah dipaparkan 

mengenai pengertian tiga ruang lingkup olahraga, yaitu: 

1.1. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang 

dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan 

untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, 

dan kebugaran jasmani; 

1.2. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat 

dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk 

kesehatan, kebugaran dan kesenangan; 

1.3. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan 

olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui 

kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan 

dan teknologi keolahragaan. 
 

Melihat dari pengertian di atas bahwa tiga ruang lingkup olahraga tersebut 

memiliki keterkaitan satu sama lain yang berarti bahwa ketiganya memiliki peran 

dalam mengembangkan olahraga sebagai aspek penting dalam rangka 

pembangunan nasional. Olahraga pendidikan yang identik dengan kegiatan 

pendidikan jasmani dan olahraga sekolah yang berlangsung di lembaga pendidikan 

sesuai dengan jalur dan jenjangnya merupakan dasar-dasar pijakan untuk 

mengembangkan seluruh potensi diri individu, baik menyangkut aspek kognitif, 

afektif, psikomotorik, maupun sosial, sekaligus dapat membentuk kebiasaan untuk 

aktif dan berpartisipasi sepanjang hayat, di samping upaya fasilitasi dalam 

pengembangan bakat, termasuk pengembangan olahraga itu sendiri, hal ini 
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seringkali bersentuhan dengan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi (Ma’mun, 

2015). Olahraga rekreasi sesungguhnya lebih sesuai ditujukan untuk memfasilitasi 

bagaimana agar masyarakat dapat memanfaatkan waktu senggang dengan baik 

secara konstruktif dengan sasaran akhir terbentuknya budaya gerak dan/atau budaya 

olahraga (Ma’mun, 2016). Sedangkan olahraga prestasi hubungannya dengan 

pembinaan bakat seseorang dalam olahraga difasilitasi agar dapat berkembang 

sampai pada tingkatan yang lebih optimal untuk didorong dalam berbagai kompetisi 

local, nasional, regional, dan internasional sehingga pada saatnya dapat 

mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa (Ma’mun, 2014).  

Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang SKN sebagai dasar hukum atau 

landasan untuk menjadikan olahraga sebagai aspek penting dalam rangka 

pembangunan nasional, tentunya jika dapat diimplementasikan dengan baik sesuai 

dengan ruang lingkupnya akan berdampak secara langsung pada perolehan kualitas 

hidup masyarakat, di samping perolehan prestasi olahraga itu sendiri. Kesehatan 

masyarakat yang memadai, baik menyangkut jasmani, rohani, maupun sosial dapat 

dibentuk melalui kebiasaan berolahraga yang terprogram secara memadai dan 

berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan dibidang olahraga pada akhirnya akan 

bersentuhan dengan terjadinya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

yaitu pada dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka 

harapan hidup saat kelahiran (Morse & Morse, 2019). Dengan demikian 

tercapainya tujuan pembangunan olahraga menjadi salah satu aspek penting dalam 

pembangunan nasional suatu negara (Turnnidge, Côté, & Hancock, 2014). 

Mencermati makna di balik hadirnya UU No. 3 tahun 2005 tentang SKN 

tentunya tidak akan terlepas dari peran pemerintah, baik di pusat maupun daerah 

yang memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengimplementasikannya 

menjadi sebuah kebijakan yang harus diterapkan (Akib, 2012). Oleh karena itu pada 

tahun 2007 ditetapkan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 

2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan” oleh Presiden dengan tujuan untuk 

menjelaskan secara lebih detail bagaimana maksud dan tujuan dari beberapa pasal 

yang terdapat pada UU No. 3 tahun 2005 tentang SKN, yang didalamnya termasuk 

mengenai tiga ruang lingkup olahraga dilaksanakan dengan baik dan semestinya. 

Selain pemerintah pusat yang berkewajiban untuk mengimplementasikan UU No. 
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3 tahun 2005 tentang SKN ditingkat nasional, pemerintah daerah pun berkewajiban 

untuk mengimplementasikannya di tingkat daerah, dalam hal ini tingkat Provinsi 

dan kota/kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan 

menempatkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2007, khususnya dalam 

penjabaran lebih lanjut tentang ruang lingkup olahraga (pendidikan, rekreasi, dan 

prestasi) dimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Terdapat instrumen untuk mengukur indeks pembangunan olahraga di 

Indonesia dan dikenal dengan istilah Sport Development Index (SDI). SDI 

merupakan metode pengukuran yang diklaim sebagai alternatif baru untuk 

mengukur kemajuan pembangunan olahraga. SDI adalah indeks gabungan yang 

mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi 

dasar, yaitu ruang terbuka, sumber daya manusia, partisipasi warga masyarakat, dan 

derajat kebugaran jasmani (Mutohir & Maksum, 2007). Akan tetapi hal ini kurang 

menggambarkan ruh secara utuh tentang ruang lingkup olahraga. Namun demikian, 

instrumen ini telah dicoba dikembangkan untuk menyusun suatu laporan hasil 

pembangunan di antaranya dalam laporan kinerja Kemenpora tahun 2017 diperoleh 

informasi bahwa nilai indeks pembangunan olahraga secara nasional hanya 

mencapai 30% yang terdiri dari dimensi partisipasi 32%, dimensi ruang terbuka 

31%, dimensi kebugaran 21%, dimensi SDM Keolahragaan 37%. Namun disisi lain 

jika kita lihat pada prestasi olahraga Indonesia bisa kita sebut mengalami 

peningkatan yang signifikan, terutama jika berkaca pada pencapaian prestasi 

olahraga Indonesia pada ajang Asian Games 2018. Indonesia menempati posisi lima 

besar, tepatnya posisi keempat. Hal ini merupakan suatu capaian yang signifikan 

dari ajang Asian Games sebelumnya (KEMENPORA, 2018). 

Sejalan dengan yang terjadi pada tingkat nasional, ternyata di tingkat daerah 

pun memiliki fakta yang relatif sama, khususnya di Jawa Barat indeks 

pembangunan olahraga hanya mencapai 39% terdiri dari dimensi partisipasi 31%, 

dimensi ruang terbuka 53%, dimensi kebugaran 26%, serta dimensi SDM 

Keolahragaan 45%. Dari data tersebut menurut pandangan peneliti masih rendah 

karena tidak mencapai nilai setengahnya (50%), yang artinya nilai tersebut masih 

sangat perlu dievaluasi dan tentunya diperbaiki. Namun disamping itu, bila dilihat 

dari pencapaian prestasi olahraga provinsi Jawa Barat, sebenarnya sangat 
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meyakinkan. Tercatat pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XIX (PON XIX) 

bahwa Jawa Barat menempati juara umum (A, 2017). Kemudian sebanyak 175 atlet 

dari total 929 atlet yang bertanding pada ajang Asian Games 2018 lalu pun, 

merupakan perwakilan dari Provinsi Jawa Barat, dan hal ini menjadikan Jawa Barat 

sebagai penyumbang atlet terbanyak dibanding provinsi lain. Serta tentunya 

menjadi penyumbang peraih medali terbanyak disbanding provinsi lain yaitu 53 

medali dari total 98 medali yang diraih oleh Indonesia yang terdiri dari 14 medali 

emas, 20 medali perak dan 19 medali perunggu (KEMENPORA, 2018). Melihat 

fakta bahwa Provinsi Jawa Barat juara umum pada ajang PON, namun fakta 

tersebut tidak sejalan dengan data bahwa pembangunan olahraga di Jawa Barat 

hanya sebesar 39%, hal ini berarti terjadi ketidakseimbangan antara lingkup 

olahraga prestasi dan kedua ruang lingkup lainnya yaitu olahraga Pendidikan dan 

olahraga rekreasi. 

Kemudian melihat data dalam dua dimensi yang berpengaruh pada indeks 

pembangunan olahraga, yaitu dimensi partisipasi olahraga 31%, serta dimensi 

kebugaran 26%, yang tentunya masih sangat dirasa kurang. Jika kita melihat pada 

indikator yang termaktub pada UU SKN dalam olahraga rekreasi, hal ini merupakan 

masalah yang seharusnya diperbaiki pada lingkup olahraga rekreasi. Seperti yang 

termaktub pada UU SKN bahwa salah satu fungsi olahraga rekreasi adalah untuk 

meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga, dengan salah satu 

tujuanya untuk meningkatkan kebugaran. Disamping itu, melihat data pada dimensi 

SDM Keolahragaan yang sebesar 45%, yang tentunya juga masih dirasa kurang. 

Jika kita melihat pada fungsi dari olahraga Pendidikan, yaitu menghasilkan 

stakeholder atau sumber daya manusia keolahragaan yang kompeten dalam 

meningkatkan pembangunan olahraga. Maka hal ini merupakan persoalan yang 

harus diperbaiki dalam lingkup olahraga Pendidikan.  

Merujuk pada kesenjangan antara hasil pengukuran kondisi faktual yang 

menggunakan instrumen SDI, serta kondisi faktual bahwa Jawa Barat adalah 

provinsi yang bisa dikatakan berhasil dalam olahraga prestasinya. Maka sebenarnya 

kondisi ideal yang diharapkan dari kesenjangan tersebut adalah adanya indikator 

yang bisa mengungkapkan bahwa kondisi pembangunan olahraga di suatu daerah 

tersebut bisa dikatakan akurat dalam pengukuran pembangunan olahraganya. Oleh 
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karena itu indikator yang dimaksud adalah yang tercantum pada Undang-Undang 

Sistem Keolahragaan Nasional khususnya yang secara general bisa terwakili oleh 

tiga ruang lingkup olahraga yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan 

olahraga prestasi. 

Lepas dari kekurangakuratan sistem penilaian kemajuan pembangunan melalui 

SDI, pengembangan olahraga sebaiknya dapat menarik warga masyarakat untuk 

secara rutin melakukannya sepanjang hidupnya, hal mana sangat mungkin apabila 

didukung oleh kebijakan pemerintah yang berlandaskan UU No. 3 tahun 2005 

tentang SKN. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin melihat secara 

lebih seksama bagaimana implementasi pembangunan ruang lingkup olahraga di 

Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, penelitian ini dianggap penting karena 

terkait dengan implementasi UU No. 3 tahun 2005 tentang SKN sebagai dasar 

aturan main untuk penyelenggaraan dan pengembangan olahraga di Indonesia. 

Dalam tataran global, sebagaimana telah disinggung sekilas di atas, isu Sport 

for Development and Peace (SDP) yang dicanangkan oleh PBB dalam deklarasinya 

mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) telah enjadi kajian penting 

dalam implementasi pembangunan melalui olahraga di berbagai dunia (Hasselgård 

& Straume, 2015). Intisari dari SDP yaitu bagaimana olahraga ini menjadi sebuah 

alat dalam pemersatu bangsa-bangsa agar terciptanya perdamaian dunia (Mwaanga 

& Adeosun, 2019). Sehingga perbedaan-perbedaan yang ada seperti agama, 

budaya, status sosial yang biasanya dibalut oleh permasalahan-permasalahan yang 

terjadi di dunia seperti rasisme, bisa diminimalkan melalui pendekatan olahraga 

(Mwaanga & Prince, 2016). Hal ini serupa dengan apa yang telah diungkapkan oleh 

Nelson Rolihlahla Mandela, seorang revolusioner antiapartheid dan politisi 

sekaligus Presiden Afrika Selatan (1994 – 1999): 

Sport has the power to change the world, it has the power to inspire, it has 

the power to unite people in a way that little else can, it speaks to youth in 

a language they understand, sport can create hope where once there was 

only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial 

barriers; it laughs in the face of all types of discrimination.  

Pernyataan tersebut merupakan dukungan pada sudut pandang bahwa olahraga 

dapat menjadi alat pemersatu bangsa yang memiliki kekuatan untuk mengubah 

dunia, menginspirasi, serta tentunya menyatukan manusia. Olahragapun dipandang 
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lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan pemerintahnya sendiri, dengan tidak 

mengenal diskriminasi dalam olahraga tersebut (Burnett, 2015). Jika dikaitkan 

dengan Indeks Pembangunan Manusia, dalam ranahnya olahraga menjadi aspek 

dalam upaya membangun kualitas hidup yang damai, aman, maju, adil, makmur, 

sejahtera dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (Ma’mun, 2016). Pernyataan seperti olahraga 

menjadi alat pemersatu bangsa, hal ini sangatlah tepat karena sesuai dengan kondisi 

negara Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa. Dengan ditetapkannya 

Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, 

pergeseran upaya pengembangan olahraga menjadi pembangunan melalui olahraga 

sesungguhnya merupakan keniscayaan yang harus diimplementasikan lebih jauh, 

khususnya untuk mencapai kualitas hidup masyarakat bangsa Indonesia yang sehat, 

maju dan berbudaya (Ma’mun, 2016). Hal ini memiliki keterkaitan dengan apa yang 

menjadi tujuan dari Sport for Development and Peace (SDP) oleh PBB dalam 

payung Sustainable Development Goal’s (SDG’s) untuk tahun pembangunan 2015-

2030 (Darnell, Chawansky, Marchesseault, Holmes, & Hayhurst, 2018). 

Dari uraian singkat di atas, peneliti sangat tertarik untuk menelaah lebih jauh 

tentang implementasi UU No. 3 tahun 2005 tentang SKN dalam proses pentingnya 

olahraga sebagai salah satu aspek pencapaian pembangunan nasional khususnya di 

Jawa Barat. Sejauh yang dapat diamati penelitian mengenai keterlaksanaan 

Undang-undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini belum 

pernah dan/atau belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, maka penelitian ini dapat 

menjadi salah satu upaya untuk memperkaya khasanah dalam penelitian kebijakan 

olahraga. Secara spesifik peneliti akan mencoba mengungkap, bagaimana 

pemerintah, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagai 

pemangku kebijakan mengimplementasikannya pembangunan olahraga sesuai 

dengan UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN. Disamping itu penelitian ini pun 

berfokus pada penelaahan bagaimana paradigma kebijakan yang diterapkan di Jawa 

Barat antara paradigma ‘Development of Sport’ ataukah sudah menyentuh 

paradigma ‘Development through Sport’. Sesuai dengan pertimbangan tersebut 

judul penelitian ini menjadi “Implementasi Undang-Undang Sistem 



10 

 

Muhammad Gilang Ramadhan, 2020 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNGAN 

MELALUI OLAHRAGA DI JAWA BARAT: SEBUAH ANALISIS KEBIJAKAN 
Universitas Pendidikan Indonesia   repository.upi.edu  perpustakaan.upi.edu 

Keolahragaan Nasional dalam Pembangunan melalui Olahraga di Jawa 

Barat: Sebuah Analisis Kebijakan”. 

 

2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pada rumusan masalah 

penelitian ini akan dibatasi oleh beberapa pertanyaan, yaitu: 

2.1. Bagaimanakah penyelenggaraan pembangunan olahraga pendidikan di 

Jawa Barat sebagai implementasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN? 

2.2. Bagaimanakah penyelenggaraan pembangunan olahraga rekreasi di Jawa 

Barat sebagai implementasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN? 

2.3. Bagaimanakah penyelenggaraan pembangunan olahraga prestasi di Jawa 

Barat sebagai implementasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan tujuan dari penelitian kali ini adalah 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah penelitian, yaitu: 

3.1. Untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan pembangunan olahraga 

pendidikan di Jawa Barat sebagai implementasi UU No. 3 Tahun 2005 

tentang SKN. 

3.2. Untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan pembangunan olahraga 

rekreasi di Jawa Barat sebagai implementasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang 

SKN. 

3.3. Untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan pembangunan olahraga 

prestasi di Jawa Barat sebagai implementasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang 

SKN. 

 

4. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

4.1. Mengetahui dan memahami praktik penyelenggaraan pembangunan 

olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi di Jawa Barat 

sebagai implementasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN. 

4.2. Mengetahui lebih dalam terkait praktik perumusan kebijakan dan 

implementasi penyelenggaraan pembangunan olahraga pendidikan, 
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olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi di Jawa Barat sebagai 

implementasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN; 

4.3. Menarik pelajaran terkait dengan penempatan posisi pembangunan 

olahraga di Jawa Barat sebagai implementasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang 

SKN sebagai bagian dalam pembangunan daerah. 

 

5. Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap 

bab dan bagian bab dalam tesis, mulai dari bab I hingga bab V. 

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari 

skripsi yang terdiri atas (1) Latar Belakang Penelitian; (2) Rumusan Masalah; (3) 

Tujuan Penelitian; (4) Manfaat Penelitian; (5) Struktur Organisasi Tesis. 

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kajian 

pustaka mempunyai peran yang sangat penting, kajian pustaka berfungsi sebagai 

landasan teoritik dalam menyusun pertanyaan penelitian, tujuan, serta hipotesis, 

terdiri atas: (1) Pembahasan teori-teori dan konsep dan turunannya dalam bidang 

yang dikaji; (2) Penelitian yang relevan; (3) Kerangka Pemikiran. 

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang 

digunakan, untuk metode penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

yang terdiri atas: (1) Desain Penelitian; (2) Partisipan dan Tempat Penelitia; (3) 

Pengumpulan Data; (4) Analisis Data; (5) Isu Etik. 

Bab IV berisi hasil analisis data dan mengevaluasi apakah temuan utama 

yang dihasilkan dari analisis data tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang 

diajukan dan pembahasan, dalam bab ini dibahas mengenai: (1) Deskripsi dari 

hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian; (2) Analisis 

Data; (3) Pembahasanya; (4) Pembahasan Temuan. 

Bab V berisi Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian 

sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil peneitian 

tersebut. Bab ini berisi tentang: (1) Kesimpulan; (2) Implikasi; dan (3) 

Rekomendasi. 

 


