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ABSTRAK 
 

Heri Sarjono Pricahyono. Manajemen Pengelolaan Fasilitas olahraga 
milik pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015. Skripsi Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan RekreasiFakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing  Dr. H. Harry Pramono, M.Si. 

 
Kata Kunci : Manajemen, pengelolaan, fasilitas.  
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang: 1) Manajemen 
pengelolaan fasilitas olahraga Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) yang terdiri dari 
Gedung Olahraga (GOR) lapangan futsal dan lapangan tenis di Kabupaten 
Jepara tahun 2015. 2) Manajemen pengelolaan fasilitas olahraga Gedung Darma 
Wanita di Kabupaten Jepara tahun 2015. 3) Manajemen pengelolaan fasilitas 
olahraga Stadion Kamal Djunaidi di Kabupaten Jepara tahun 2015. 

Penelitian ini tentang Manajemen pengelolaan fasilitas olahraga milik 
pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015, merupakan penelitian deskriptif yang 
bersifat pengembangan dengan menggunakan data kualitatif, penelitian deskriptif 
merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak 
perlu merumuskan hipotesis. Dengan Sasaran dalam penelitian ini adalah: 1) 
pelaksanaan manajemen pengelolaan fasilitas olahraga Stadion Gelora Bumi 
Kartini (GBK) yang terdiri dari Gedung Olahraga (GOR) lapangan futsal dan 
lapangan tenis di Kabupaten Jepara Tahun 2015, 2) pelaksanaan manajemen 
pengelolaan fasilitas olahraga Gedung Darma Wanita di Kabupaten Jepara 
Tahun 2015, 3) pelaksanaan manajemen pengelolaan fasilitas olahraga Stadion 
Kamal Djunaidi di Kabupaten Jepara Tahun 2015. Sedangkan metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: teknik observasi, 
wawancara sebagai alat pengumpul data, dan dokumentasi sebagai data 
pelengkap. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) Manajemen perencanaan pengelolaan 
fasilitas olahraga yang sangat baik telah diterapkan pada Stadion Gelora Bumi 
Kartini dan Gedung Darma Wanita, Stadion Kemal Djunaidi memiliki 
perencanaan cukup baik sedangkan Lapangan Futsal dan Lapangan Tenis 
kurang baik. 2) Manajemen pengorgasisasian pengelolaan fasilitas Stadion 
Gelora Bumi Kartini dan Gedung wanita sudah sangat baik, Lapangan Futsal dan 
lapangan tenis cukup baik sedangkan Stadion Kamal Djunaidi masih kurang 
baik. 3) Manajemen pengawasan pengelolaan fasilitas yang telah dilakukan 
dengan baik adalah oleh pengelola di Stadion Gelora Bumi Kartini, lapangan 
tenis dan Gedung Darma Wanita. Sedangkan lapangan futsal dan Stadion Kemal 
Djunaidi melakukan fungsi actuating yang cukup baik. 4) Manajemen penggerak 
pengelolaan fasilitas  telah dilakukan dengan baik adalah oleh pengelola di 
Stadion Gelora Bumi Kartini dan Gedung Darma Wanita. Sedangkan lapangan 
futsal dan lapangan tenis melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik. 
Stadion Kemal Djunaidi karena mulai sepi dan hanya digunakan untuk 
pemusatan latihan para atlit kurang baik dalam pengawasan oleh pihak 
pengelola. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau 

telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang 

lain (Q.S Al-Insyirah : 6-7). 

 Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, 

tetapi jadikanlah penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar 

tidak terjadi kesalahan lagi. 

 

PERSEMBAHAN 

Karya tulis ini saya persembahkan untuk 

 Kedua orang tua yang telah memberikan 

motivasi, dorongan serta doa disetiap 

solatnya. 

 Adik tercinta. 

 Dosen-dosen PJKR (FIK) yang 

senantiasa untuk membimbing saya. 

 Temen-temen PJKR angkatan 2011. 

 Temen-temen kantor Abhipraya wisata. 

 Seluruh administrator olahraga dan dunia 

pendidikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan mental. (UU No 3 

th 2005). Tujuan keolahragaan nasional menurut undang-undang no. 3 tahun 

2005 pasal 4 yang berbunyi “keolahragaan nasional bertujua nuntuk memelihara 

dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitasmanusia, 

menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, memper erat dan 

membina persatuan dan  kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, 

serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa”.Untuk mencapai 

tujuan nasional tersebut ada 3 ruang lingkup pembinaan dan pengembangan 

olahraga meliputi : 1) olahraga pendidikan, 2) olahraga rekreasi, 3) olahraga 

prestasi. 

Olahraga  merupakan suatu fenomena dunia, dan menjadi bagian hidup 

yang tak terpisahkan bagi manusia di muka bumi ini. Olahraga pada dasarnya 

mempunyai peran sangat strategis bagi upaya pembentukan dan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Suatu 

kota/kabupaten/provinsi yang menghendaki kemajuan pesat pada berbagai 

bidang, bahkan semestinya tidak boleh sekedar secara sloganistik menganggap 

olahraga sebagai sesuatu yang  penting. Kesadaran akan  makna strategis 

olahraga harus mengejawantahkan melalui perencanaan pembangunan yang 

berpihak pada kemajuan olahraga secara menyeluruh. Harus menyeluruh karena 

olahraga memiliki berbagai potensi yang berisikan suatu semangat dan kekuatan 
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untuk membangun, karena ia sebenarnya merupakan sense of spirit dari suatu 

proses panjang pembangunan itu sendiri. Olahraga harus dipandang sebagai 

tujuan sekaligus aset pembangunan (Kristiyanto, 2012 : 2-3). 

Pembangunan olahraga merupakan bagian integral dari proses 

pembangunan nasional khususnya pada upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia yang mengarah pada: (1) peningkatan kesehatan jasmani 

masyarakat, (2) kualitas mental rohani masyarakat, (3) pembentukan watak dan 

kepribadian bangsa, (4) disiplin dan sportivitas,  serta (5) peningkatan prestasi 

yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional (Kristiyanto, 2012: 3). 

Kemajuan pembangunan olahraga berorientasi pada 3 koridor yaitu: 1. 

pembangunan olahraga pendidikan, 2. pembangunan olahraga prestasi, 3. 

pembangunan olahraga masyarakat/olahraga rekreasi, maka dengan demikian 

tujuan olahraga yang sebenarnya akan dapat tercapai secara efektif jika 

terpenuhinya sebuah standarisasi sarana-prasarana keolahragaan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 768) disebutkan: “sarana adalah segala 

sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. 

Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses. Sedangkan Sumaryanto (2005: 13); “sarana 

adalah alat fisik untuk menyampaikan pembelajaran”. 

Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga merupakan salah satu 

kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan potensi SDM. Oleh 

sebab itu, strategi kebijakan pembangunan olahraga pendidikan merupakan 

sebuah rencana besar yang mampu mengakomodir kemajuan bangsa secara 

simultan dan terprogram. Sebagaimana diamanatkan dalam UU SKN No. 3 tahun 

2005 Bab XI pasal 67 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 
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1. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab dalam 

pengawasan prasarana olahraga. 

2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana 

olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

Lebih lanjut, sarana dan prasarana olahraga merupakan kebutuhan dasar 

untuk melakukan manusia untuk beraktivitas olahraga, tanpa adanya alat 

kelengkapan yang memadai rasanya sulit jika mengharapkan partisipasi 

masyarakat atau publik dalam aktivitas olahraga. Maksum (2004: 47): “semakin 

banyak sarana dan prasarana olahraga yang tersedia, maka akan semakin 

mempermudah masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan fasilitas 

tersebut untuk kepentingan berolahraga”. Namun sebaliknya, semakin 

terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang tersedia, sudah barang tentu 

semakin sullit pula kesempatan masyarakat dalam menggunakan dan 

memanfaatkan fasilitas keolahragaan yang ada. Dengan demikian ketersediaan 

sarana dan prasarana olahraga sejatinya dapat mempengaruhi tingkat dan pola 

partisipasi masyarakat dalam berolahraga. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 

tahun 2007, pasal 84 dan 85 berkaitan tentang standarisasi nasional 

keolahragaan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem 

keolahragaan nasional dimana didalamnya terdapat ruang lingkup standar 

keolahragaan, yang meliputi: 1. Kompetensi tenaga keolahrgaan, 2. Isi program 

penataran/pelatihan tenaga keolahragaan, 3. Sarana dan prasarana olahraga, 4. 

Pengelolaan organisasi keolahragaan, 5. Penyelenggaraan keolahragaan, dan 6. 

Pelayanan minimal keolahragaan. Namun setelah melihat realita yang terjadi di 
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lapangan, ternyata di beberapa daerah implementasi PP No. 16 tahun 2007 

tersebut ternyata belum sepadan dengan maksud serta tujuan yang hendak 

dicanangkan oleh pemerintah. Apabila melihat fenomena yang terjadi di daerah 

saat ini muncul sebuah tren dimana menjadikan olahraga hanya sebuah event 

(perlombaan/pertandingan) demi sebuah kepentingan tertentu dan terkesan 

ajang pesta pora yang menghabiskan banyak biaya. 

Aktivitas olahraga membutuhkan Sarana dan Prasarana Olahraga 

Publik. Sarana dan Prasarana Olahraga Publik merupakan kebutuhan dasar 

untuk melakukan aktivitas olahraga. Tanpa adanya Sarana dan Prasarana 

Olahraga Publik yang memadai sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat 

atau publik dalam aktivitas olahraga, seperti yang dikemukakan oleh Maksum 

(2004: 56) bahwa : Semakin banyak Sarana dan Prasarana Olahraga Publik 

yang tersedia, semakin mudah masyarakat menggunakan dan 

memanfaatkannya untuk kegiatan olahraga. Sebaliknya, semakin terbatas 

Sarana dan Prasarana Olahraga Publik yang tersedia, semakin terbatas pula 

kesempatan masyarakat menggunakan dan memanfaatkan untuk kegiatan 

olahraga. Dengan demikian, ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga 

Publik akan mempengaruhi tingkat dan pola partisipasi masyarakat dalam 

berolahraga. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat banyak orang 

malas untuk melaksanakan aktivitas gerak, banyak orang memiliki 

kecenderungan untuk memanfaatkan fasilitas yang sungguh praktis, pemerintah 

lebih memprioritaskan pembangunan gedung-gedung pencakar langit, 

pembangunan jalan (fly over) dan beberapa taman kota yang dibuat dan 

berfungsi hanya untuk jantung kota sekaligus menunjang keindahan kota. 
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Masyarakat hanya disuguhkan tempat “nongkrong” dan mall yang berdampak 

pada kehidupan konsumtif masyarakat. Sebegitu minimnya ruang untuk dijadikan 

tempat berolahraga, di kota-kota besar bisa dilihat dan dirasakan akan perlunya 

tempat-tempat untuk berolahraga. Disemua tempat terbuka, taman-taman, jalan-

jalan baik jalan mobil maupun jalur kereta api dijadikan tempat-tempat 

berolahraga, terutama oleh anak-anak generasi muda yang diharapkan tumbuh 

menjadi tunas bangsa. mereka bermain, berolahraga tidak lagi menghiraukan 

larangan penjaga taman, bahkan bahaya yang mengancam tidak dihiraukan. 

Mereka bergerak dan berolahraga karena secara alamiah membutuhkannya 

demi untuk perkembanagan jasmani dan rohaninya. Jadi penyediaan fasilitas 

terbuka merupakan dasar, kebutuhan pokok dari perencanaan olahraga. 

Kegiatan olahraga telah diakui memiliki nilai-nilai yang positif. Jika 

kebutuhan fasilitas olahraga terbuka ini tidak terpenuhi, kemungkinan anak 

melakukan kegiatan yang menjurus ke arah negatif . Dalam kegiatan olahraga 

ada yang namanya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan olahraga, 

sarana merupakan perlengkapan yang dapat dipindah-pindah untuk mendukung 

fungsi kegiatan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana olahraga adalah 

suatu bentuk permanen baik itu diluar ruangan maupuun di dalam. 

Contoh :lapangan bulutangkis, lapangan tenis, lapangan basket dan kolam 

renang. 

Hasil observasi penulis di Kabupten Jepara, yaitu penulis menemukan 

fenomena, yaitu: 1) Masyarakat Kabupaten Jepara sangat gemar melakukan 

olahraga baik di dalam ruangan (indoor) maupuan di luar lapangan (outdoor). 2) 

Kabupaten Jepara mempunyai beberapa prasarana olahraga dengan fasilitas 
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olahraga yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan olahraga masyarakat 

di Kabupaten Jepara, diantaranya yaitu: a) Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) 

merupakan suatu sentral arena olahraga di Kabupaten Jepara. Konsepsi awal 

dari pembangunan gelanggang olahraga ini diharapkan menjadi kawasan 

olahraga terpadu, yang terdiri dari stadion sepak bola sebagai stadion utama 

yang dikelilingi arena olahraga lainnya, tetapi seiring dengan kurangnya asupan 

dana dari pihak investor maka gelanggang ini yang diutamakan adalah 

pembanguan stadion utama yaitu Stadion Gelora Bumi Kartini. Sekarang ini 

kelengkapan Gelora Bumi Kartini sudah bertambah lagi, yang dulunya hanya 

terdapat stadion utama sekarang di kelilingi Gedung Olahraga (GOR) lapangan 

futsal dan lapangan tenis, b)  Gedung Darma Wanita. Gedung ini memiliki 

kapasitas sekitar lima ribu pengunjung. Di dalamnya terdapat dua buah lapangan 

bulu tangkis. Gedung ini bersifat multifungsi yaitu dapat dipakai untuk 

berolahraga dan disewakan untuk acara umum seperti, pernikahan, pertunjukan 

musik, dan masih banyak lagi. c) Stadion Kamal Djunaidi, stadion ini dulu 

digunakan sebagai markas tim kebanggan masyarakat Jepara yaitu Persijap 

jepara sebelum pindah ke Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK). Stadion Kamal 

Djunaidi merupakan stadion sepakbola yang pertama berada di kabupaten 

Jepara. Selain dari ketiga tempat tersebut masih banyak  fasilitas  olahraga 

lainnya diantaranya: stadion, lapangan futsal, lapangan tenis, dan lapangan 

bulutangkis.  

Dari berbagai fasilitas olahraga di atas yang dimiliki oleh Kabupaten 

Jepara sangatlah mendukung bagi masyarkat khususnya yang tinggal di daerah 

tersebut untuk dapat terus menyalurkan menyalurkan hobi, minat dan bakat. Hal 

ini dibuktikan dari banyak atlet berprestasi terlahir dari kota ukir tersebut, salah 
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satunya yaitu klub olahraga dari cabang sepakbola yang diberi nama  PERSIJAP 

JEPARA. 

Seiring dengan kemajuan perekonomian di Kabupaten Jepara, 

manajemen pengelolaan fasilitas olahraga yang tidak tepat dapat mempengaruhi 

pembangunan infrastruktur pemerintahan Kabupaten Jepara khususnya dalam 

bidang olahraga. Keseriusan dalam mengelola fungsi manajemen harus memiliki 

standar nasional maupun internasional sehingga kebutuhan olahraga bagi 

masyarakat Kabupaten Jepara dapat terpenuhi dengan baik. Fungsi manajemen 

adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat didalam proses 

manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Ada empat fungsi fundamental dari manajemen, 

biasanya dikenal dengan singkatan “POAC” yaitu: perencanaan (planning), 

perorganisasian (organizing), pengarahan (directing), kepemimpinan (leading), 

dan pengawasan (controlling) (Mugiyo Hartono,2010: 10). 

Melihat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik 

dan berminat untuk meneliti tentang “Manajemen Pengelolaan Fasilitas 

Olahraga Milik Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan  permasalahannya adalah: 

1. Bagaimanakah manajemen pengelolaan fasilitas olahraga Stadion Gelora 

Bumi Kartini (GBK) yangterdiri dari Gedung Olahraga (GOR) lapangan futsal 

dan lapangan tenisdi Kabupaten Jeparatahun 2015? 

2. Bagaimanakah manajemen pengelolaan fasilitas olahraga Gedung Darma 

Wanita di Kabupaten Jeparatahun 2015? 
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3. Bagaimanakah manajemen pengelolaan fasilitas olahraga Stadion Kamal 

Djunaidi di Kabupaten Jepara tahun 2015? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Manajemen pengelolaan fasilitas olahraga Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) 

yang terdiri dari Gedung Olahraga (GOR) lapangan futsal dan lapangan tenis 

di Kabupaten Jepara tahun 2015. 

2. Manajemen pengelolaan fasilitas olahragaGedung Darma Wanita di 

Kabupaten Jepara tahun 2015. 

3. Manajemen pengelolaan fasilitas olahraga Stadion Kamal Djunaidi di 

Kabupaten Jepara tahun 2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitiaan ini dirumuskan beberapa manfaat, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen pengelolaan fasilitas 

olahraga milik pemerintah kabupaten Jepara tahun 2015. 

b. Memperluas   pemahaman  mengenai  manajemen pengelolaan fasilitas 

olahraga milik pemerintah kabupaten Jepara tahun 2015. 

c. Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  refrensi  atau  bacaan 

khususnya tentang manajemen pengelolaan fasilitas olahraga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai gambaran oleh pemerintah kabupaten lain untuk dijadikan 

refrensi dalam melakukan pengadaan fasilitas olahraga dan mutu 

menejemen yang lebih baik. 
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b. Dapat menegetahui nilai kepuasan bagi masyarakat pengguna akan 

penyediaan fasilitas olahraga yang sudah disediakan oleh pemerintah 

kabupaten Jepara.  

c. Bagi peneliti dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai 

manajemen pengelolaan fasilitas olahraga. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Olahraga 

2.1.1 Pengertian Manajemen Olahraga 

Kata manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata 

manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini 

digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere 

diterjemahkan kedalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja to manage, 

dengan kata benda management, dan manager untuk orang yang 

melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, mangement diterjemahkan 

kedalam bahasa indonesia mejadi manajemen atau pengelolaan. Dalam 

sebuah pengelolaan suatu fasilitas olahraga, pasti tidak lepas dengan 

adanya istilah manajemen olahraga. Harsuki (2003:17) menyebutkan 

bahwa “manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen 

dan ilmu olahraga”. Organisasi yang berjalan secara lancar tergantung dari 

orang-orang yang mengatur dan menyusunnya. Organisasi yang 

menganggap remeh sumber daya manusianya maka organisasi tersebut 

tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik (Harsuki, 2003:166) 

Pada hakekatnya definisi manajemen dapat dibagi menjadi dalam 

tiga golongan (Sentanoe K, 1985:2) yaiu: 

a. Defenisi manajemen sebagai seni (art), seperti yang diberikan oleh Mary 

Parker Follet :”seni dalam penyelesaian pekerjaan melalui orang lain”. 

b. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan (science) seperti diberikan oleh 

Luther Gulick : “bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis 
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untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama 

untuk mencapai tujuan, dan membuat sistem kerja sama ini lebih 

bermanfaat bagi kemanusiaan”. 

c. Manajemen sebagai suatu proses (procces) seperti yang diberikan oleh 

James A.F.Stonner :”proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengawasan kegiatan anggota organisasi, dan 

penggunaan tujun organisasi yang sudah ditentukan. 

Menurut Mugiyo Hartono(2010:9) manajemen adalah suatu proses 

pengintegrasian dan pengkoordinasianmelalui sumber organisasi (human, 

financial, physical,informatioan,technical)untuk mencapai tujuan tertentu 

secara efisien dan efektif dengan fungsiperencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing),kepemimpinan 

(leading), dan pengawasan (controlling). 

Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman yunani kuno, 

yaitu kurang lebih pada abad ke-12 Sebelum Masehi, hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya Olimpiade Kuno di abad ke-13 Sebelum Masehi 

dengan menerapkan manajemen olahraga dalam Olimpiade Kuno tersebut 

pada saat berlangsung sampai penutupan dan menghasilkan juara-juara.  

Manajemen olahraga pada zaman modern, dewasa ini kiranya 

belum dapat dikatakan berkembang secepat perkembangan manajemen 

dibidang industri. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pendapat umum yang 

menghubungkan olahraga dengan “bermain” dan manajemen dengan 

“bekerja”. 
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Manajemen secara umum didefinisikan sebagai “kemampuan atau 

keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian 

tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain” (Harzuki, 2003:62). 

manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen 

dan ilmu olahraga. Sehingga seseorang yang telah lulus dari Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi atau dari Lembaga Ilmu Manajemen Bisnis tidak 

otomatis mengerti atau dapat menerapkan manajemen olahraga 

(Harsuki,2003:2). 

Manajemen olahraga dapat dibagikan dalam dua bagian besar, 

yaitu manajemen olahraga pemerintah (seringkali disebut adminsitrasi 

keolahragaan pemerintah) dan manajemen olahraga 

nonpemerintah/swasta . manajemen atau administrasi keolahragaan 

pemerintah dewasa ini dilakukan oleh Kementerian Negara Pemuda dan 

Olahraga dan sebagian juga oleh Departemen Pendidikan Nasional 

khususnya yang menangani olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi, 

sedangkan manajemen olahraga swasta adalah manajemen yang 

diselenggarakan dalam institusi olahraga nonpemerintah seperti Komite 

Nasional Indonesia (KONI) dengan seluruh jajarannya, yaitu induk 

organisasi cabang olahraga dan induk organisasi badan fungsional serta 

perkumpulan-perkumpulan olahraga yang menjadi anggota induk 

organisasi olahraga tersebut (Harsuki, 2003:4). 

2.1.2 Fungsi Manajemen Olahraga 

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu 

ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan 
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olehmanajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan (Mugiyo 

Hartono,2010: 10). 

Ada empat fungsi fundamental dari manajemen, biasanya dikenal 

dengan singkatan “POAC”. Artinya : 

2.1.2.1 Perencanaan (planning) 

Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan olehkelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. 

Perencanaan mencakupkegiatan pengambilan keputusan, karena 

termasuk pemilihan aternatif-alternatifkeputusan (G.R.Terry,2003:17). 

Perencanaan meliputi (1) pemilihan atau penetapan tujuan-

tujuan organisasi dan  (2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, 

program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan.  

Semua fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, dimana 

fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan 

keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Tetapi sebaliknya 

perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain. 

2.1.2.2 Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan 

orang-orang,alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggung jawab 

sedemikianrupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan 

sebagai suatukesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang.P.Siagian,1988:81-

82). 
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Pengorganisasian meliputi (1) penentuan sumber daya-sumber 

daya dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) 

perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja 

yang dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, (3) penugasan 

tanggung jawab tertentu dan, (4) pendelegasian wewenang yang 

diperlukan kepada individu-individu utuk melaksanakan tugasnya. 

2.1.2.3 Penggerakan (actuating) 

Penggerak adalah keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode 

untukmendorong para anggota organisasi agar mau dan iklas bekerja 

dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan 

efisien, efekif dan ekonomis. (Sondang.P.Siagian,1988:128). 

Fungsi ini melibatkan kualitas gaya, kekuasaan pemimpin serta 

kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan 

disiplin. 

2.1.2.4 Pengawasan (controlling) 

Pengawasan proses merupakan proses pengalaman dari seluruh 

kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya (sondang.p.Siagian,1988:169). 

Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, 

yaitu (1) penetapan standar pelaksanaan (2) penentuan ukuran-ukuran 

pelaksanaan, (3) pengukuran pelaksanaan nyata dan 

membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan (4) 

pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar. 
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2.1.3 Peran Manajemen Olahraga 

Penyelesaian tugas fungsi manajemen, manajer memiliki berbagai 

peran. Ada tiga peran manajer dalam kehidupan sehari-hari menurut Henry 

Mintzberg  (Sri Wiludjeng SP,2007:7-8) yaitu : 

2.1.3.1 Interpersonal roles(peranan manusiawi), yang mencakup : 

a) The figurehead role (peranan figure bapak) , yaitu peranan manajer 

sebagai simbol pimpinanan perusahaan. 

b) The leader role (peranan pimpinan), yaitu manajer diharapkan menjadi 

pemimpin bagi bawahannya, mulai dari melakukan rekrutmen, 

memberikan pelatihan, dan memotivasi karyawan untuk berusaha 

mencapai tujuan perusahaan. 

c) The liaison role (peranan penghubung), manajer menjadi penghubung 

baik dengan pihak didalam organisasi maupun dengan pihak diluar 

organisasi. 

2.1.3.2 Informational roles (peranan informaasi), yaitu: 

a) The recipient role (monitor). Manajer harus selalu aktif mencari 

informasi yang dapat bermanfaat bagi organisasi. 

b) The dissiminator role (penyebar  informasi). Manajer harus 

mendistribusikan informasi yang diperolehnya kepada pihak lain, baik 

didalam organisasi maupun diluar organisasi. 

c) The spokesperson role (peanan juru bicara). Manajer sebagai wakil 

organisasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, baik 

didalam organisasi maupun diluar organisasi. 
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2.1.3.3 Decision roles (peranan pengambilan keputusan), terdiri dari : 

a) The enterpreneurial role (kewirausahaan). Manajer mengambil 

keputusan-keputusan penting tentang ide-ide baru yang dapat 

memajukan organisasinya. 

b) The distubance-handler role (penyelesai gangguan). Manajer 

diharapkan dapat menyelesaikan gangguan-gangguan tethadap 

organisasi, misalnya pemogokan kerja karyawan, kelangkaan bahan 

baku . 

c) The resource-allocator role (peranan pembagi sumber daya). Manajer 

harus dapat mengalokasikan sumber daya organisasi yang terbatas 

agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisiensi. 

d) The negotiator role (peranan perunding). Manajer melakukan negosiasi 

dengan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan organisai, 

misalnya negosiasi dengan serikat pekerja. 

2.1.4. Manajemen Fasilitas Olahraga 

Manajemen fasilitas olahraga ialah suatu proses perencanaan, 

pengadministrasian, koordinasi dan penilaian pelaksanaan harian dari 

fasilitas olahraga (Harsuki, 2003:182). Tugas-tugas ini meliputi suatu 

aturan pertanggung jawaban yang luas, termasuk memasarkan fasilitas, 

mempromosikan event yang menggunakan fasilitas tersebut, pemeliharaan 

fasilitas dan mempekerjakan dan memecat karyawan. 

Fasilitas olahraga sangatlah mahal harganya baik faslitas terbuka 

(outdors) maupun fasilitas tertutup (indoors). Pembangunan fasilitas 

tersebut sangat mahal harganya begitu juga pembiayaan pemeliharannya. 
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2.1.5. Manajemen Resiko 

Manajemen risiko berprinsip bahwa suatu fasilitas olahraga 

memiliki strategi untuk menghadapi timbulnya semua kegagalan yang 

dapat terjadi. 

a. Risiko ialah kemungkinan terjadinya sesuatu yang berpengaruh 

terhadap tujuan yang ditetapkan. Hal ini diukur dengan kemungkinan 

dan akibatnya. 

b. Pengurangan resiko ialah tindakan tertentu dengan teknik yang tepat 

serta penggunaan prinsip manajemen untuk mengurangi kemungkinan 

timbulnya risiko ataupun akibatnya. 

c. Pemindahan risiko ialah pemindahan tanggung jawab atau beban atas 

kerugian dari suatu pihak melalui ketentuan (misalnya undang-undang, 

peraturan, dan lain-lain), komunikasi, asuransi , atau wahana yang lain. 

d. Penerimaan risiko ialah suatu keputusan untuk tidak terlibat dalam suatu 

risiko. 

2.2. Fasilitas Olahraga 

Fasiitas olahraga ialah semua prasarana olahraga yang meliputi 

semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk 

melaksanakan program kegiatan olahraga. Berdasarkan batasan diatas, 

istilah fasilitas olahraga sudah mencakup pengertian prasarana dan sarana 

perlengkapan. (soepartono 2000:6-7). 

Fasilitas olahraga untuk lingkungan/pemukiman disebut juga 

fasilitas olahraga untuk masyarakat, terdiri dari taman untuk bermain dan 

lapangan-lapangan terbuka. Kondisi fasilitas olahraga untuk masyarakat di 
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indonesia sangat menyedihkan karena banyak lapangan olahraga berubah 

fungsi menjadi bangunan gedung 

Olahraga telah dijadikan sebagai gerakan nasional dan 

merupakan implementasi dari pembangunan olahraga di Indonesia.  

Sejalan dengan itu, maka dicetuskanlah slogan “Tiada Hari Tanpa 

Olahraga” dengan harapan olahraga dapat tumbuh dan mengakar dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat disegala lapisan, mulai dari perkotaan 

sampai ke pedesaan. Ketika olahraga telah menjadi sebuah kebutuhan 

setiap orang dalam hidupnya maka timbulah sebuah permasalahan yaitu 

kebutuhan akan Sarana dan Prasarana Olahragayang bisa menunjang 

aktivitas olahraga. Demi kenyamanan dan kelancaran dalam melakukan 

aktivitas olahraga tersebut maka diperlukan pula Sarana dan Prasarana 

Olahragayang baik dan memenuhi standar keolahragaan.  Dalam hal ini 

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mempunyai kewajiban dan 

tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana 

Olahragatersebut sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Sistem 

Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005. Wirjasantosa (1984 : 157) 

mengungkapkan bahwa, “Sarana dan Prasarana Olahraga adalah suatu 

bentuk yang permanen, baik untuk ruangan di dalam maupun di luar. 

Misalnya: gymnasium (ruang senam), kolam renang, lapangan-lapangan 

permainan, dan sebagainya”. 

Sarana dan Prasarana Olahraga didalamnya terdiri dari sarana 

dan prasarana penunjang aktivitas olahraga. Sarana sendiri merupakan 

salah satu unsur penting yang harus tersedia dalam olahraga. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 999) dijelaskan bahwa Sarana 
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adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud 

dan tujuan”. Dalam olahraga sendiri terdapat banyak alat yang digunakan 

baik untuk bermain, berlatih maupun bertanding dalam event olahraga. 

Sedangkan Soepartono (2000 : 6) menyatakan bahwa : “Istilah sarana 

olahraga adalah terjemahan dari facilitie yaitu sesuatu yang dapat 

digunakan atau dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pendidikan 

jasmani”. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok:  

a. Peralatan (apparatus) 

Peralatan ialah sesuatu yang digunakan contoh: peti lompat, palang 

tunggal, gelang-gelang dan sebagainya. 

b. Perlengkapan (device) ialah: 

1) Semua yang melengkapi kebutuhan prasarana misalnya: net, 

bendera untuk tanda, garis batas 

2) Sesuatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan 

atau kaki misalnya: bola, raket, pemukul. 

Prasarana olahraga pada dasarnya merupakan sesuatu yang 

bersifat permanen. Tanpa didukung dengan prasarana yang baik maka 

sulit untuk melakukan aktivitas olahraga yang berkualitas dan bahkan sulit 

memperoleh prestasi olahraga yang tinggi. Menurut Soepartono (2000 : 5) 

bahwa “Prasarana olahraga adalah sesuatu yang merupakan penunjang 

terlaksananya suatu proses pembelajaran pendidikan jasmani. Sedangkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 893) menjelaskan bahwa 

“Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan proyek dan lain 

sebagainya”. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan 
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bahwa prasarana olahraga adalah gedung olahraga, ruang serbaguna, 

lapangan dan kolam renang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan 

kegiatan olahraga. Sarana olahraga adalah alat yang digunakan untuk 

mempraktekkan setiap cabang olahraga guna mencapai ketrampilan 

tertentu atau prestasi. Kemudian sarana dan prasarana olahraga adalah 

suatu alat dan bangunan yang dirancang sesuai dengan persyaratan 

tertentu yang digunakan sebagai alat bantu dan tempat melaksanakan 

kegiatan olahraga.  

Budaya berolahraga yang tinggi di lingkungan masyarakat maka 

Sarana dan Prasarana Olahraga merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan aktivitas 

olahraga. Beranjak dari banyaknya Sarana dan Prasarana Olahraga yang 

tersedia disuatu wilayah, maka masyarakat semakin mudah untuk 

menggunakan dan memanfaatkan dalam melakukan berbagai kegiatan 

olahraga sesuai dengan hobi, kebutuhan dan keinginan mereka masing-

masing dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia tersebut. 

Namun jika Sarana dan Prasarana Olahraga olahraga  yang tersedia di 

daerah-daerah terbatas maka semakin terbatas pula kesempatan bagi 

masyarakat untuk melakukan atau menggunakan Sarana dan Prasarana 

Olahraga, yang berdampak pada menurunnya minat dan  partisipasi 

mereka untuk melakukan kegiatan olahraga. 

Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga sering tidak 

diimbangi dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas Sarana dan 

Prasarana Olahraga bahkan terjadinya kecenderungan menurunnya 

kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga karena kurangnya perawatan. 
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Bahkan saat ini banyak klub-klub atau kelompok-kelompok olahraga yang 

tidak tertampung kegiatannya, sehingga mereka berlatih dengan Sarana 

dan Prasarana Olahragaseadanya atau berlatih di tempat-tempat yang 

kurang representatif. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan 

olahraga di Kabupaten Jepara, baik dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Menghadapi fenomena tersebut, atlit, klub maupun 

penggemar olahraga memerlukan wadah yang representatif dimana 

mereka dapat melakukan aktifitas-aktifitasnya seperti berlatih untuk 

meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisiknya sekaligus 

berekreasi. Karenanya muncul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah 

Sarana dan Prasarana Olahragayang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan 

tersebut dalam satu lokasi yang terpadu misalnya dengan dibangun Sport 

Center. 

Sarana dan prasarana olahraga di Indonesia sangat lemah baik 

dari sisi jumlah maupun mutu, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat 

dikembangkan standar pelatihan bermutu tinggi. Indonesia telah merintis 

pendirian sentra olahraga seperti pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan 

Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Pusat pelatihan daerah (PPLD) yang 

idealnya ada di setiap provinsi, memerlukan pembenahan. Tujuannya 

adalah untuk menyediakan, mengadakan, dan membangun sarana dan 

prasarana olahraga untuk mendukung kegiatan pembinaan dan 

pengembangan olahraga, serta pencapaian prestasi olahraga.  

Pembangunan maupun pengembangan Sarana dan Prasarana 

Olahraga harus melalui kajian yang seksama agar kelak Sarana dan 
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Prasarana Olahraga tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang 

lama. Berhubungan dengan fungsi bangunan yaitu bangunan olahraga. 

Sarana dan Prasarana Olahraga memerlukan suatu ruang yang luas dan 

mengharuskan menggunakan sistem struktur bentang Iebaragar kegiatan 

yang berlangsung,baik kegiatan fisik maupun kegiatan visual tidak 

terganggu. Selain berfungsi untuk meningkatkan minat masyarakat 

terhadap olahraga, Gedung Olahraga tertutup juga harus dapat 

memberikan citra dan daya tarik visual bagi pengamatnya. Memberikan 

keindahan (estetika) pada penampilan bangunannya, dengan menonjolkan 

strukturnya tanpa ditutup-tutupi. Sistem struktur dan rangkaian elemen-

elemen yang sating terkait satu dengan yang lain harus mewujudkan 

kestabilan, kekakuan dan kekuatan banguan serta menyalurkan gaya- 

gaya yang bekerja dengan baik ke tanah, sehingga bangunan tersebut 

dapat berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembangunan sebuah Sarana dan Prasarana Olahraga 

di suatu tempat yaitu: (a) Tinjauan Terhadap Iklim, (b) Tinjauan Terhadap 

Lokasi Tapak dan (c) Studi Banding. 

Hal yang paling pokok dan dipahami oleh arsitek adalah iklim 

setempat. Karena arsitektur yang baik adalah arsitektur yang dapat 

memanfaatkan dampak positif dan mengatasi masalah iklim. Lokasi tapak 

berada di daerah dengan iklim tropis, yang pada umumnya memiliki 

perbedaan musim panas dan musim hujan yang kecil. Untuk daerah yang 

beriklim tropis lembab hal yang perlu diperhatikan adalah curah hujan, 

penghindaran terhadap radiasi matahari dan pemanfaatan angin untuk 

ventilasi. Bagaimana   menyesuaikan   iklim   terhadap   bangunan,   yaitu 
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dengan cara Lay out bangunan harus memperhatikan lintasan matahari, 

perlindungan panas matahari dengan sistem bayangan, contoh diberikan 

kisi-kisi (sunscreen). Keadaan alam disekitar tapak tidak menunjukkan 

adanya potensial alam berupa pohon-pohon, dan sebagainya. 

Fasilitas tunggal artinya fasilitas itu umumnya hanya digunakan 

untuk suatu cabang olahraga saja, misalnya stadion baseball, bowling, 

volley, kolam renang, lapangan golf, sirkuit motor dan mobil, trek lapangan 

balap kuda dan masih banyak lainnya. 

Fasilitas serbaguna dapat dibedakan menjadi dua yaitu yaitu 

dalam kategori indoor maupun outdoor. Yang masuk kategori indor, 

misalnya istana olahraga (istora) di kompleks Gelora Bung Karno, senayan 

, jakarta, dapat dikategorikan serbaguna , karena dapat untuk bermain dan 

bertanding, bola basket, bola voli, bulu tangkis, sepak takraw, olahraga 

bela diri. Untuk lapangan terbuka, misalkan dapat digunakan untuk motor 

cross, show untuk kendaraan, rekreasi, konser. Termasuk dalam 

serbaguna ini juga antara lain Gedung fitnees centre, yang  dapat 

digunakan untuk senam, tennis, joging. 

Seperti yang dapat kita jumpai di negara-negara Eropa, dilengkapi 

dengan fasilitas terbuka maupun tertutup, dan diperlengkapi dengan kotak 

penyimpanan barang (locker), toilet, shower, restoran, dan toko peratan 

olahraga. 

Fasilitas ini tidak hanya menyediakan ruangan untuk berpraktik 

olahraga saja, tetapi juga menyedikan ruangan untuk para penonoton.  

Misalnya Stadion Gelora Bung karno mempunyai kapasitas tempat duduk 
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untuk 100.000 orang, sedangkan istana olahraga memiliki tempat duduk 

10.000 orang. 

a. Fasilitas olahraga tidak hanya sangat mahal biaya pembangunannya, 

biaya pemeliharaannya  tidak kalah mahalnya. Penggunaan fasilitas 

yang ada harus sangat dijaga sehingga dapat digunakan pada kurun 

waktu yang lama. Dengan demikian, anggaran yang ada dapat 

dicurahkan juga untuk program pengembangan olahraga. 

b. Isu yang dihadapi oleh administrator ialah : 

1. Manajemen aset yang baik dan prosedur pemeliharaan. 

2. Analisis biaya pemeliharaan dan penyusunan aturan penggunaan 

fasilitas. 

2.2.1 Faktor yang Terkait Fasilitas Olahraga  

a. Tuntutan atau keinginan pengguna adalah faktor kritis pada tahap 

pertama,yang dipakai sebagai dasar keputusan penyediaan fasilitas. 

1) Terlalu sedikit fasilitas membuat frustasi masyarakat pengguna, 

sehinggamereka meninggalkannya. 

2) Terlalu banyak fasilitas mengakibatkan beratnya biaya operasional. 

b. Keputusan untuk membangun, mengganti, memindahkan, 

memepertahankan, dan bahkan menjual fasilitas dikaitkan pada rencana 

strategi institusi. 

1) Hanya dengansatu sistem menyeluruh yang dapat mengantarkan 

partisipasi masa dan prestasi tingkat tinggi dalam olahraga. 

2) Secara singkat, fasilitas dan inti bisnis dari perkembangan olahraga 

sangat terkait erat. 
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2.2.2. Perencanaan dan Pemeliharaan Fasilitas yang Baik 

a. Terbuktiadanya penggunaan fasilitas olahraga stakholder. 

b. Terbukti bahwa fasilitas dimanfaatkan penuh, memenuhi kebutuhan 

fungsional dan berada pada kondisi yang optimal. 

c. Terlihat bahwa fasilitas dipelihara dengan baik, peralatan dalam 

keadaan baik dan memiliki strategi untuk mengganti peralatan saat 

masanya tiba. 

d. Terdapat catatan operasional yang terdokumentasi, seperti catatan 

anggaran dan penggunaannya, catatan peralatan serta jadwal 

pemeliharaan yang dipatuhi dan dilaksanakan. 

e. Terdapat upaya manajemen resiko, dan ada prosedur untuk keadaan 

darurat. 

f. Terdapat pembanding (beanchmarking) dengan fasilitas sejenisditempat 

lain, dan telah ada terget yang ditetapkan bagi masing-masing bagian 

pada organisasi fasilitas. 

g. Disisihkan sebagian anggaran secara teratur untuk biaya penggantian 

peralatan.  

2.3 Perspektif Ruang Terbuka Olahraga 

Ruang terbuka merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat 

untuk melakukan aktivitas fisik. Keberadaan ruang terbuka olahraga yang 

mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dapat mendorong 

terciptanya suatu masyarakat yang gemar berolahraga atau beraktivitas 

fisik (Sumaryanto, 2005: 5). Menurut Mutohir dan Maksum (2007: 7), ruang 

terbuka untuk olahraga harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai 
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berikut; (1) didesain untuk olahraga, (2) digunakan untuk olahraga, (3) bisa 

diakses oleh masyarakat luas. 

Beragam cara dilakukan oleh masyarakat dalam mengekspresikan 

kebutuhan akan olahraga, dan sebagian besar  melakukannya secara 

berkelompok. Meskipun olahraga dapat dilakukan secara individual, namun 

kelengkapan sarana-prasarana olahraga sangat diperlukan agar dapat 

mendorong masyarakat untuk melaksanakan olahraga secara massal atau 

secara bersama-sama, sehingga nilai-nilai sosial yang positif dari kegiatan 

olahraga dapat dirasakan baik oleh individu itu sendiri maupun oleh 

kelompok masyarakat.  Menurut Tomoliyus (2010: 4), yang dimaksud 

sarana prasarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang 

secara langsung dipergunakan dan menunjang proses olahraga. 

Sarana dan prasarana yang baik tentu juga harus di tunjang oleh 

kesiapan-kesiapan fisik, sperti lingkungan dan sanitasinya. Menurut Salim 

dan Pratiwi (2005: 6); lingkungan yang bersih, nyaman, dan mudah 

dijangkau adalah kriteria masyarakat untuk memilih sarana atau tempat 

tertentu. Ini juga memperlihatkan adanya kebutuhan dasar yang sifatnya 

umum, yang masih langka dipenuhi oleh ruang kota, karena itu menjadi 

“syarat” yang cukup penting. 

Lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktivitas 

olahraga khususnya diruang terbuka dapat membuat masyarakat yang 

berolahraga merasakan hasil olahraga yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan melakukan olahraga di ruang tertutup. Olahraga yang dilakukan di 

ruang terbuka hijau sekitar daerah tempat tinggal secara ekonomi lebih 

hemat dan lebih terjangkau oleh masyarakat. Dengan memaksimalkan 
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potensi dari ruang terbuka hijau, maka fungsi ruang terbuka hijau dapat 

menjadi sarana masyarakat untuk berolahraga (Prat, Macera, dan Wang, 

2003: 64; IAFT, 2005: 7). 

Dari penjelasan di atas, kaitan antara ruang terbuka dan olahraga 

dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini: 

 
Gambar 2.1 Akses, Output, dan Outcome Ruang Terbuka  

(Mutohir dan Maksum, 2007: 38) 
 

Dari gambar 2.1 terlihat bagaimana ruang terbuka dan partisipasi 

olahraga memiliki keterkaitan antara akses atau kemudahan dengan 

pengguna, kemudian antara output ruang terbuka secara jumlah 

berpengaruh terhadap tingkat partisipasi olahraga masyarakat, dan 

berikutnya adalah ruang terbuka yang berkualitas akan mendorong 

kontinyuitas serta intensitas gerak dari penggunanya. Hasil akhir atau 

outcome dari keberadaan ruang terbuka adalah terbentuknya masyarakat 

yang memiliki komptensi fisik, emosional, intelegensi dan sosial yang 

unggul. Maka dari itu, ruang terbuka dan aktivitas olahraga hendaknya 

ditunjang oleh lingkungan dan atmosfir yang kondusif. 

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah diuraikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka adalah kebutuhan seluruh 
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masyarakat tanpa melihat ras, gender, ekonomi, kemampuan, maupun 

kelainan baik secara individual maupun komunal. Sementara itu, 

meningkatnya partisipasi olahraga dapat berpengaruh terhadap tingkat 

kesehatan masyarakatnya dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian 

tersedianya program penyediaan ruang terbuka dapat berpengaruh 

terhadap output dan outcome. 

2.3.1. Pertimbangan lingkungan 

Dengan naiknya biaya operasional, terutama ditengah tingginya 

harga bahan bakar minyak dan berkurangnya sumber daya alam, fasilitas 

harus dapat dioperasikan dengan biaya yang ekonomis. 

Berikut ini terdapat bebrapa hal yang harus diperhatikan : 

a. Memilih tanaman dan rumput yang mudah tumbuh dengan biaya 

pemeliharaan rendah. 

b. Penggunan pupuk, pestisida, dan air secukupnya, tidak berlebihan. 

c. Memilih waktu yang tepat untuk memberikan perlakuan kimiawi, 

seehingga tidak terbuang melalui penguapan . 

d. Menggunakan penenrangan alami sebanyak mungkin dan 

menggunakan lampu yang tepat jika penerangan alami tidak 

memungkinkan. 

2.3.2 Ciri-ciri Fasilitas Yang Dikelola Dengan Baik 

a. Beroperasi pada jam yang ditentukan setiap harinya, dengan 

memberikan pelayanan yang ramah. 

b. Pelanggan baru diterima secara baik, dan mereka mendapat petunjuk 

sehingga dapat menggunakan fasilitas sebaik-baiknya. 
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c. Karyawan yang terlatih dengan baik, peran, dan tanggung jawabnya 

dapat dikenali oleh setiap pengguna. 

d. Prosedur keselamatan, PPPK, pertolongan darurat, telah 

didokumentasikan dan siap beroperasi. 

e. Melalui pengoperasiannya, fasilitas dapat menghasilkan manfaat 

ekonomi. 

2.3.3 Tantangan Bagi Administrator Olahraga  

a. Administrator olahraga bukanlah spesialis manajer fasilitas. Namun 

demikian, seorang administrator olahraga yang baik harus memahami 

seluruh aspek terkait dalam pengoperasiaan suatu fasilitas olahraga, 

karena hal-hal tersebut merupakan bagian integral dari sistem olahraga. 

b. Administrator olahraga harus dapat memastikan bahwa fasilitas 

olahraga tersedia dengan cukup dan fasilitas tersebut beroperasi 

dengan optimal. 

c. Yang paling utama, administrator olahraga harus dapat memastikan 

bahwa pengoperasian fasilitas berstandar tinggi dapat dilakukan dengan 

biaya seminimal mungkin. 

2.4. Pemerintah  dan Kebijakan Publik 

Kebijakan publik muncul dari masalah publik dan lembaga 

pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut atau 

melakukan suatu tindakan untuk menjabarkannya. Menurut Dunn (2003: 

24), kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai 

tahapan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik meliputi: 
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a. Penyusunan agenda 

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis 

dalam realitas kebijakan publik. 

b. Formulasi kebijakan 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan. 

c. Adopsi/legitimasi kebijakan 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar 

pemerintahan. 

d. Penilaian/evaluasi kebijakan 

Secara umum evaluasikebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup 

substansi, implementasi dan dampak.  

Pembentukan kebijakan dan penerapannya berlangsung di 

lingkungan sosial yang kompleks. Menurut Anderson (1979: 67) dalam 

(Ditjora, 2003: 25), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan penerapan suatu kebijakan, diantaranya: 1) Rasa hormat terhadap 

penguasa, 2) Kepatuhan terhadap kebijakan, dan 3) Perilaku seseorang 

dengan kelompoknya (masyarakat). Menurut Dunn (2003: 44); sebagai 

sebuah sistem, kebijakan publik (public policy) merupakan suatu rangkaian 

dari beberapa komponen yang saling terkait dan bukan satuan-satuan yang 

beridiri sendiri. Sistem kebijakan sedikitnya terdiri atas tiga komponen: 1) 

kebijakan publik (public policy) itu sendiri, 2) lingkungan kebijakan (policy 

environment), 3) pelaku kebijakan (policy stakeholder). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan
http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi
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Pada dasarnya pemerintah telah menentukan kebijakan, 

peraturan, dan perundang-undangan tentang tata ruang wilayah di suatu 

daerah. Kebijakan memberikan suatu pedoman, dan arahan yang dapat 

memadukan sistem perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan 

pengembangan ruang terbuka oleh para pengambil kebijakan dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengembangan berkelanjutan. Produk 

peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan tentang 

pengembangan ruang terbuka diantaranya: 

a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IX 

Pasal 35 memuat tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

b. UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

c. Undang-undang No. 3/2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional 

(pasal 20 dan 21 mengenaisaran prasarana olahraga). 

d. Undang-undang No. 26 tahun 2012 Tentang Penataan Ruang. 

c. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan termasuk BAB 

VII tentang Standar Sarana dan Prasarana. Pada Pasal 42 Ayat (1) 

misalnya amat jelas tentang sarana sekolah meliputi apa saja. Dan Ayat 

(2)  jelas tentang prasarana sekolah meliputi apa saja.  

d. PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

e. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan 

Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.  

f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung.  

g. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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Penyediaan ruang terbuka, khususnya ruang terbuka non hijau 

(RTNH) pada skala kota/kawasan perkotaan (city wide) dilakukan dengan 

mempertimbangkan struktur dan pola ruang. Struktur dan pola suatu kota 

terbentuk dari adanya hirarki pusat dan skala pelayanan suatu kegiatan 

fungsional yang dihubungkan oleh suatu hirarki jaringan jalan dan 

infrastruktur utama (linkage) yang membentuk suatu urbanfabric, yang 

pada akhirnya membentuk ruang-ruang aktivitas fungsional. 

Berdasarkan Permen PU No. 12 Tahun 2009 tentang Penyediaan 

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah 

Kota/Kawasan Perkotaan, khususnya tentang Luas RTNH pada lingkungan 

bangunan sarana olahraga pada suatu wilayah atau kawasan 

diperhitungkan sebagaiberikut: 

Tabel 2.1 Standar Luas Penyediaan Ruang Terbuka (RT) Pada Sarana Olahraga 

 

 
(Sumber: Permen PU No. 12 Tahun 2009) 

Keterangan:  

*)  Luas RT (Ruang Terbuka): Ruang yang terbentuk dari selisih antara Luas 

Lahan dengan Luas Bangunan. 

**)  Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau): Koefesien Dasar Hijau (KDH) x Luas 

RT. 
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***)  Luas RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau): {100% - Koefesien Dasar Hijau 

(KDH)} x Luas RT. 

2.5.  Kabupaten Jepara 

Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah 

yang kebanyakan masyarakatnya adalah gemar melakukan olahraga baik di 

dalam ruangan (indoor) maupuan diluar lapangan (outdoor). Jepara sebagai 

salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 5°43`20,67” sampai 

6°47`25,83” Lintang Selatan dan 110°9`48,02” sampai 110°58` 37,40” 

Bujur Timur. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, 

sebelah Timur berbatasan dengan  Kabupaten Kudus dan Pati dan sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Jarak terdekat dari ibukota 

kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah 

Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. 

Visi kabupaten Jepara adalah “Jepara Yang Adil Dalam 

Kemakmuran Dan Makmur Dalam Keadilan, Dibawah Naungan Rahmah 

Dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa”. Sedangkan misi yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang adil, bersih, 

bertanggunjawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan 

sumberdaya alam dan APBD bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-

sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan 
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Perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan 

kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan. 

3. Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta 

perbaikan kualitas lingkungan; mencakup pembangunan manusia 

seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, 

kesehatan,  pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi 

lingkungan, dan penataan kehidupan sosial masyarakat. 

4. Mewujudkan masyarakat madani Kabupaten Jepara dalam sistem tatanan 

sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat. 

5. Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di 

dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat 

Kabupaten Jepara. 

Kabupaten Jepara memiliki fasilitas olahraga yang cukup memadai 

untuk mendukung kegiatan olahraga masyarakat di kabupaten jepara. 

Fasilitas olahraga tersebut yaitu (1) Stadion Gelora Bumi Kartini, (2) 

Lapangan Futsal, (3) Lapangan Tennis, (4) Gedung Darma Wanita, dan (5) 

Stadion Kamal Djunaidi. 

Seluruh fasilitas olahraga milik pemerintah kabupaten jepara 

berada dalam naungan Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Kebersihan 

(CIPTARU) Kabupaten Jepara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Pendekatan Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang 

digunakan adalah metode kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan 

metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perlaku yang dapat 

diamati. Starussdan Corbin (1997: 49) menyatakanbahwa minimal ada 2 alasan 

perlunya melakukan pemilihan penelitian kualitatif yaitu pertama, karena sifat 

masalah itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian kualitatif dan 

yang kedua untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang 

sedikitpun belum diketahui. 

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia 

dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan fenomenologi, karena menurut Collin (1997: 111) fenomenologi 

mampu mengungkap obyek secara meyakinkan, meskipun obyek itu berupa 

kognitif, maupun tindakan ataupun ucapan. Fenomenologi mampu melakukan itu 

karena segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang selalu melibatkan mental. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut 

Usman dan Purnomo (1999: 20) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

eksplorasi dan klarifikasi fenomena atau kenyataan sosial. Sedangkan 



36 
 

 
 

pendekatannya dengan studikasus. Studikasus merupakan tipe dalam 

penelitiaan yang penelaahanya pada satu kasus dilakukan dengan secara 

intensif, mendalam, mendetail, dan komperhensif. 

Penelitian tentang Manajemen pengelolaan fasilitas olahraga milik 

pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015 adalah penelitian deskriptif yang 

bersifat pengembangan dengan menggunakan data kualitatif, penelitian deskriptif 

merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak 

perlu merumuskan hipotesis. 

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka. Data tersebut berasal dari naskah wawacara, catatan-lapangan, foto, 

dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen-dokumen resmi.  

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi  

Lokasi yang dipilih pada penelitian ini meliputi : (1) Stadion Gelora Bumi 

Kartini yang terdiri dari Gedung Olahraga (GOR) lapangan futsal dan lapangan 

tenis  di jalan yos sudaro, (2) Gedung Darma Wanita di jalan Patiyunus, dan (3) 

Stadion Kamal Djunaidi. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah: 1) pelaksanaan manajemen 

pengelolaan fasilitas olahraga Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) yang terdiri dari 

Gedung Olahraga (GOR) lapangan futsal dan lapangan tenis di Kabupaten 

Jepara Tahun 2015, 2) pelaksanaan manajemen pengelolaan fasilitas olahraga 

Gedung Darma Wanita di Kabupaten Jepara Tahun 2015, 3) pelaksanaan 

manajemen pengelolaan fasilitas olahraga Stadion Kamal Djunaidi di Kabupaten 

Jepara Tahun 2015. 
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3.2.2.1 Subyek Penelitian  

Subyek penelitian merupakan sumber data yang akan digali oleh peneliti 

kepada pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel yang berupa 

manusia/responden. Informasi yang akan dicari tidak hanya berupa verbal tetapi 

berupa tindakan dan aktivitas subyek penelitian juga. Subyek penelitian ini 

adalah manajemen pengelolaan fasilitas olahraga diantaranya: Stadion Gelora 

Bumi Kartini (GBK) yang terdiri dari Gedung Olahraga (GOR) lapangan futsal dan 

lapangan tenis, Gedung Darma Wanita, Stadion Kamal Djunaididi Kabupaten 

Jepara. 

3.3 Data dan Sumber Data  

3.3.1 Data penelitian 

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan 

sekunder. Pengertian data primer menurut Zaenal Mustafa TQ (2009:92) dalam 

bukunya “Mengurai Variabel hingga Instrumentasi” bahwa : “Data primer ialah 

data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari 

sumbernya (subyek penelitian)”. Data sekunder adalah data yang telah 

dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti 

tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Data sekunder 

ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan keperluan data primer 

seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

manajemen pada suatu klub atau organisasi. 

Sesuai dengan tujuan dan perumusan masalah penelitian, maka data 

yang diperlukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan manajemen 
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pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015 

adalah: 

1) Data mengenai sistem manajemen pengelolaan fasilitas olahraga milik 

pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015. 

2) Data mengenai pelaksanaan manajemen pengelolaan fasilitas olahraga 

milik pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015. 

3.3.2 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Sumber data merupakan segala keterangan atau informasi berkaitan 

mengenai hal dengan masalah yang dibahas. Adapun sumber data yang 

digunakan adalah seperti di bawah ini: 

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang mempunyai kaitan langsung 

dengan masalah-masalah yang dibahas, data ini diperoleh dari wawancara 

mendalam dan observasi. 

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan atau diperoleh 

secara tidak langsung dalam permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh 

dari bukulaporan, dokumen-dokumen, brosur, monografi, danbuku-

bukuliteratur. 

Jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklarifikasi 

sebagai berikut: 

1. Narasumber (Informen) 

Rusidi (1993: 37) mengemukakan responden adalah sejumlah orang 

yang dapat menerangkan tentang hal dirinya sendiri, sedangkan informan adalah 

sejumlah orang yang mampu menerangkan tentang diri orang lain atau keadaan 

tertentu. Informan adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat 
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langsung dengan permasalahan penelitian. Narasumber atau informan adalah 

orang yang memberikan informasi. Narasumber dalam hal ini yaitu orang bisa 

memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin ketahui. Narasumber 

dalam penelitian ini adalah pelaku atau pelaksana manajemen pengelolaan 

fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaaten Jepara Tahun 2015, Dinas cipta 

karya tata usaha dan kebersihan di Kabupaten Jepara, serta pengguna fasilitas 

olahraga milik pemerintah Kabupaten Jepara 

2. Peristiwa atau Aktivitas 

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap 

peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari 

peristiwa atau aktivitas ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu 

terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Peristiwa 

atau aktivitas dalam peneitian ini adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh 

pihak manajemen didalam seluruh fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten 

Jepara. 

3. Tempat atau lokasi 

Informasi kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas bisa digali lewat 

sumber lokasinya, baik berupa tempat maupun lingkungannya. Dari pemahaman 

lokasi dan lingkungan, peneliti bisa secara cermat mengkaji dan secara kritis 

menarik kemungkinan kesimpulan. Lokasi dalam penelitian ini adalah Stadion 

Gelora Bumi Kartini (GBK) yang terdiri dari Gedung Olahraga (GOR) lapangan 

futsal dan lapangan tenis, Gedung Darma Wanita, Stadion Kamal Djunaididi 

Kabupaten Jepara. 
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4. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data dalam penelitian ini, maka 

diklarifikasikan mejadi tiga bagian yang disingkat dengan 3P yaitu: person, place, 

dan paper. Person adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Place 

adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan gerak. 

Place yang diam dalam penelitian ini adalah ruangan, kelengkapan alat, wujud 

benda, warna dan lain-lain didalam fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten 

Jepara, sedangkan Place yang bergerak dalam penelitian ini adalah aktivitas, 

kinerja. Paper adalah data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, 

gambar, atau simbol-simbol lain. Paper dalam penelitian ini adalah data-data 

tertulis dan dokumen-dokumen fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan 

manajemen pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Jepara 

Tahun 2015. 

3.4 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data  

3.4.1 Instrumen  

Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan sesuatu 

metode. Menurut Nasution (1992: 29); “instrumen penelitian tidak bersifat 

eksternal atau obyektif akan tetapi internal. Subyektif yaitu peneliti sendiri tanpa 

menggunakan test, angket atau eksperimen. Instrumen dengan sendirinya tidak 

menggunakan definisi operasional”. Instrumen penelitian utama yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan wawancara 



41 
 

 
 

mendalam (indepth-interview), sedangkan untuk memandu wawancara peneliti 

menyiapkan panduan pertanyaan tentang hal-hal pokok yang ingin diketahui. 

Panduan ini mempermudah peneliti dalam mengarahkan pembicaraan 

atau wawancara. Namum demikian hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa 

wawancara tersebut semakin berkembang sesuai dengan kondisi dilapangan 

seperti bola salju (snowball). Alat bantu yang digunakan metode wawancara ini 

adalah catatan-catatan wawancara. 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap 

peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan 

terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian 

baik secara akademik maupun logiknya . 

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 

atas temuannya. Adapun instrumen dalam penelitian ini meliputi observasi 

dengan mendata fasilitas sarana dan prasarana fasilitas olahraga milik 

pemerintah Kabupaten Jepara diantaranya: Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) 

yang terdiri dari Gedung Olahraga (GOR) lapangan futsal dan lapangan tenis, 

Gedung Darma Wanita, Stadion Kamal Djunaidi, wawancara dengan 

berpedoman pada kisi-kisi dan pedoman wawancara yang telah peneliti buat 

(lampiran 5), dokumen dengan mencari tahu tentang pengelolaan fasilitas 

olahraga di tempat tersebut dan mengambil gambar-gambar yang berhubungan 

dengan proses manajemen yang menyangkut fasilitas olahraga di tempat 

tersebut. 
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3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini untuk 

memeperoleh data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Langkah yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian meliputi 

penjadwalan wawancara, observasi, dokumentasi sehingga dengan dijadwalkan 

maka penelitian bisa berjalan dengan lancar dengan mendapatkan informasi 

yang akurat dan yang dibutuhkan. 

Berikut ini akan diuraikan beberapa metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

3.4.2.1 Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena 

yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi. Disini 

kemampuan, kecerdikan, dan kejelian pewawancara untuk melacak menjadi 

prasarat utama karenanya, wawancara dalam studi kasus umumnya dilakukan 

peneliti itu sendiri (Usman dan Purnomo, 1999:134) 

Dalam penelitian ini subyek yang diwawancarai adalah masing-masing 

pengelola fasilitas olahraga milik Pemkab Jepara diantaranya: Stadion Gelora 

Bumi Kartini (GBK) yang terdiri dari Gedung Olahraga (GOR) lapangan futsal dan 
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lapangan tenis, Gedung Darma Wanita, Stadion Kamal Djunaidi, beserta 

jajarannya dan masing-masing pemakai/member setiap tempat venue milik 

Pemkab Jepara. 

3.4.2.2 Observasi 

Metodeinimenggunakanpengamatanataupenginderaanlangsungterhada

psuatubenda, kondisi, situasi, dan proses atauperilaku (Usman danPurnomo, 

1999: 52).Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dan 

pendukung untuk mengumpulkan data yang diharapkan. Observasi bersifat 

terbuka, peneliti berusaha melakukan pengamatan langsung dengan penuh 

penghayatan dalam mencatat fenomena-fenomena dilapangan. 

Observasi dalam penelitian untuk dapat mengamati secara langsung 

tentang kegiatan yang dilakukan pada subjek penelitian mengenai bagaimana 

manajemen pengelolaan fasilitas olahraga milik Pemerintah Kabupaten Jepara 

diantaranya: Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) yang terdiri dari Gedung 

Olahraga (GOR) lapangan futsal dan lapangan tenis, Gedung Darma Wanita, 

Stadion Kamal Djunaidi. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih 

lengkap untuk mengungkapkan masalah-masalah dalam pengelolaan fasilitas 

olahraga tersebut. 

Penelitian ini menggunakan tipe observasi partisipatif, obsevasi terang-

terangan dan tersamar dan observasi tak berstruktur, yaitu : 

3.4.2.2.1 Obsevasi Partisipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut 

merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, data yang diperoleh 



44 
 

 
 

akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari 

setiap perilaku yang tampak. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif 

moderat yaitu peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam 

beberapa kegiatan tetapi tidak semuanya (ada keseimbangan antara peneliti 

menjadi orang dalam dan menjadi orang luar). 

3.4.2.2.2 Observasi secara terang-terangan atau tersamar  

Pada saat melakukan pengumpulan data, peneliti menyatakan terus 

terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Pada suatu 

saat, peneliti juga tidak terus-terang atau tersamar dalam observasi untuk 

mencari data yang bersifat rahasia.  

3.4.2.2.3 Observasi tak berstruktur  

Observasi ini tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang 

akan diobservasi.observasi ini dipakai karena peneliti tidak tahu secara pasti 

tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak 

menggunakan instrumen yang telah baku tetapi hanya berupa rambu-rambu 

pengamatan. Observasi ini digunakan oleh peneliti pada saat observasi awal 

untuk memeperoleh data sebagai penguat latar belakang. 

3.4.2.3 Objek Observasi 

Objek penelitian yang diobservasi dinamakan situasi sosial yang 

meliputi: 

a. Tempat berlangsungnya kegiatan olahraga, yaitu fasilitas olahraga milik 

Pemerintah Kabupaten Jepara diantaranya: Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) 

yang terdiri dari Gedung Olahraga (GOR) lapangan futsal dan lapangan tenis, 

Gedung Darma Wanita, Stadion Kamal Djunaidi. 
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b. Pelaku atau orang-orang yang sedang “memainkan” atau berperan untuk 

diobservasi, yaitu para pelaku manajemen pengelolaan fasilitas olahraga milik 

pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015. 

c. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu manajemen fasilitas olahraga milik 

pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015. 

d. Objek yaitu semua yang mendukung observasi disekitar lingkungan yang 

sedang diobservasi, yaitu segala fasilitas yang digunakan pengelola fasilitas 

olahaga milik pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015. 

e. Perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang 

dilakukan manajerial pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah 

kabupaten Jepara tahu 2015. 

f. Urutan kegiatan pada saat melakukan tindakan-tindakan tertentu, yaitu urutan 

pola manajemen dan pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah 

Kabupaten Jepara Tahun 2015. 

g. Tujuan yang ingin dicapai pada pola manajerial yang sedang dilakukan, yaitu 

terkait tujuan dari manajemen pengelolaan ketiga fasilitas olahraga milik 

pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015. 

3.4.2.4 Dokumentasi 

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dokumentasi merupakan metode yang mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil 
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penelitian yang lebih kredibel atau dapat dipercaya.Adapun dokumen yang 

berkaitan dengan fasilitas olahraga milik Pemkab Jepara diperoleh melalui foto, 

dan chek-list. 

3.4.3 Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, sebagai alat 

pengumpul data, dan dokumentasi sebagai data pelengkap. Adapun penyusunan 

alat pengumpul yang peneliti lakukan sebagai berikut:  

a. menyusun kisi-kisi. 

b. menyusun rancangan wawancara. 

c. indikator yang ingin dicapai : (1) peneliti mengetahui manajemen pengelolaan 

yang digunakan pada ketiga fasilitas olahraga milik Pemerintah Kabupaten 

Jepara, (2) pengelola dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya, (3) 

member/pemakai dapat memberikan penilaiaan tentang ketiga fasilitas 

olahraga milik pemerintah Kabupaten Jepara. 

3.4.4 Pemeriksaan Keabsahan Data  

Pemeriksaan keabsahan data memerlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Agar 

memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya maka data dalam penelitian ini dilakukan uji kredibilitas atau 

validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas. 

3.5 Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 
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apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Berkaitan dengan analisis data, adapun teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1 Teknik Analisis Kualitatif  

Analisis secara kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Tahap-tahap yang dilakukan dalam 

analisis kualitatif adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Analisis Data Interaktif (Interactive Model of Analysis) 
 

3.5.1.1 Reduksi Data  

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, 

namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik 

pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun 

penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang atau merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
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mengarahkan, membuang yang tidakperlu, danmengorganisasi data dengancara 

yang sedemikianrupa, hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

3.5.1.2 Penyajian Data  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan danpengambilan tindakan dengan 

melihat sajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan 

apa yang harus dilakukan yang memungkinkan untuk menganalisis dan 

mengambil tindakan lain berdasarkan pemahaman. Proses pengumpulan 

informasi disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan 

yang diperlukan. Moeloeng mengatakan penyajian data atau kategorisasi 

merupakan upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang 

memiliki kesamaan (Moeloeng, 2007:288). 

3.5.1.3 Penarikan Kesimpulan/verifikasi 

Merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir dengan kata lain 

kesimpulan dapat diartikan hasil dari suatu yang dibahas dengan kalimat yang 

singkat padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali 

dan melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan. 

Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.  
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3.5.2. Validitas Data 

Validitas dalam penelitian kualitatif merupakan faktor penting, adalah satu 

teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas data adalah model yang 

dikembangkan oleh Patton (1987) dalam Surachmad (1994: 57). Tringulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. 

Menurut Moloeng (2000: 178) teknik tringulasi yang umum digunakan ialah 

pemeriksaa nmelalui sumberlainnya. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang yang dikatakan sepanjang tertentu.  

4. Membandinggkan keadaan perspektif seseorang tentang berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan rendah, 

orang berada, orang pemerintahan dan lain-lain. 

5. Membandingkan hasilwawancara denga nisidokumen yang berkaitan. 

Dalam hal ini jangan banyak mengharapkan bahwa hasil pembandingan 

tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, ataupun pemikiran yang 

terpenting disini ialah bias mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya 

perbedaan tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Manajemen Pengelolaan Fasilitas Olahraga Milik Pemerintah 

Kabupaten Jepara 

Penelitian tentang manajemen pengelolaan fasilitas olahraga milik 

pemerintah Kabupaten Jepara ini dilakukan pada tiga fasilitas olahraga 

yaitu: 1) Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) yang terdiri dari Gedung 

Olahraga (GOR) lapangan futsal dan lapangan tenis, 2) Gedung Darma 

Wanita, 3) Stadion Kamal Djunaidi. Pengelolaan fasitas olahraga 

mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu mencakup fungsi perencanaan 

(Planning), fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi pengawasan 

(Controlling) dan fungsi penggerak (Actuating). 

4.1.2 Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) 

Stadion Gelora Bumi Kartini yang terletak di Kabupaten Jepara, 

Jawa Tengah. Stadion ini merupakan markas tim sepakbola kebanggaan 

masyarakat jepara. Sebelum Persijap menggunakan stadion ini sebagai 

markas besarnya, Persijap Jepara menggunakan stadion Kamal Djunaedi 

sebagai tempat menyelenggarakan pertandingan kandangnya. Stadion ini 

memiliki kapasitas 25.000 tempat duduk. 

Stadion Gelora bumi kartini dibangun tahun 2007 di Desa Ujung 

Batu kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, stadion ini terletak di pesisir 

pantai utara jawa, Gelora Bumi Kartini merupakan rintisan pemerintah 
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Kabupaten Jepara untuk menjadikan Gelora Bumi Kartini sebagai tempat 

sentra olahraga di Kabupaten Jepara. 

Konsepsi awal dari pembangunan Gelora Bumi kartini yaitu 

dengan mendirikan stadion dengan dikelilingi fasilitas-fasilitas olahraga 

lainnya, seperti: lapangan bola voly, Bulu tangkis, futsal, tennis, dan 

basket, tetapi seiring dengan jalannya waktu pemerintah Kabupaten 

Jepara mengutamakan pembangunan stadion terlebih dahulu untuk 

menjadikan stadion ini menjadi aikon Kabupaten Jepara dan sekaligus 

menjadi markas tim Persijap Jepara. 

Pada tahun 2015 komplek kawasan stadion Gelora Bumi Kartini 

sudah terlihat rapi dengan di kelilingi taman-taman, dan sudah berdiri 

bangunan-bangunan fasilitas olahraga lainnya, seperti : lapangan futsal 

dan lapangan tennis yang sudah selesai dibangun. 

Stadion Gelora Bumi Kartini dibangun dengan menghabiskan 

dana sekitar 12  miliar dengan menggunakan biaya APBD Kabupaten 

Jepara, bentuk fisik tribun stadion menyerupai dengan bentuk kapal 

karena pembangunan stadion ini melambangkan kejayaan kerajaan 

kalinyamat dibidang kemaritiman. Stadion gelora bumi kartini merupakan 

salah satu stadion terbaik di indonesia yang berstandart internasional. 

Fasilitas-fasilitas stadion gelora bumi kartini yaitu sebagai berikut: 

a. Rumput bermuda dari thailand. 

b. 25.000 kursi penonton 

c. Lampu penerangan  

d. Digital papan skor  

e. Ruang ganti, dilengkapi dengan kamar mandi dan loocker room 
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f. Ruangan wasit  

g. Ruangan pers 

h. Ruangan medis  

i. Mushola  

Pemakaian Stadion Gelora Bumi Kartini telah diatur dalam 

Protap pemakaian bagi petugas perawat maupun para pemakai lapangan.  

a. Petugas perawat stadion/panpel penyelenggara 

1) Minimal 1 hari sekali menyiram rumput stadion. 

2) Setiap akan ada pemakaian, 1 minggu sebelumnya petugas 

mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, seperti: menggaris 

garis tepi lapangan, bendera sudut, pengeras suara, dan 

memeriksa lampu penerangan. 

3) Mengkoordinasi seluruh tenaga setiap akan ada pemakaiaan. 

4) Melakukan evaluasi setelah ada pemakaian  

5) Membersihkan dan merawat setelah ada pemakaian 

b. Pemakai dan pengunjung 

1) Pemakai tidak boleh memakai tanpa seijin pengelola 

2) Pengunjung harus mematuhi peraturan yang ada 

3) Menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan 

4) Dilarang berbuat kerusuhan 

Manajemen pengelolaan fasilitas olahraga di Stadion Gelora 

Bumi Kartini dalam hal perencanaan seperti yang diungkapkan oleh 

pengelola dalam wawancara di bawah ini: 

“Untuk perencanaan fasilitas di GBK sudah baik karena setiap tahun pasti 

ada penambahan fasilitas, seperti baru-baru ini ditambah papan skor 
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digital dan akan ada pembenahan untuk gerbang utama di tahun ini” 

(Wawancara kepada Pengelola, 19 Agustus 2015 Pukul 10.00 WIB). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perencanaan 

dilakukan pada awal periode berupa penambahan fasilitas-fasilitas 

pendukung seperti skor digital dan rencana pembangunan gerbang. 

Keterjaminan terlaksananya program kerja yang ada, maka selalu di 

adakan pengawasan terhadap kinerja karyawan di lapangan, dengan 

mengecek langsung, dan mengontrol setiap hari. Pengelola Stadion 

Gelora Bumi Kartini selalu memberikan laporan rutin mengenai kegiatan 

yang sudah berlangsung setiap harinya. Kondisi fasilitas futsal yang 

menjadi satu dengan tempat tinggal pemilik membuat pemilik bisa 

mengontol langsung bagaimana kinerja karyawan. Dari awal berdirinya 

fasilitas stadion ini hingga saat ini tidak pernah ada komplein dari pemakai 

maupun masyarakat umum dalam hal apapun. Minat masyarakat dengan 

berdirinya fasilitas Stadion Gelora Bumi Kartini sangat tinggi, para pemain 

PERSIJAP dan masyarakat sangat antusias dengan adanya stadion ini.  

Sistem pengelolaan dana di Stadion Gelora Bumi Kartini yang 

berasal dari APBD yaitu dengan selalu merekap pemasukan dan 

pengeluaran dana dalam bentuk pembukuan setiap harinya dan akan 

dilaporkan dalam bentuk SPJ tiap bulan kepada kepada dinas Ciptaru 

dan kebersihan. Dana yang diperoleh dari anggaran APBD digunakan 

untuk membayar gaji petugas kebersihan, Kebutuhan stadion seperti 

pupuk, parawatan pemotong rumput, AC dan lain-lain. Sebelum maupun 

sesudah digunakan, alat dan arena stadion selalu dicek terlebih dahulu. 

Dilihat keadaannya, apabila terjadi kerusakan, akan segera diperbaiki 
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atau bahkan diganti. Minat pemakai terhadap Stadion Gelora Bumi Kartini 

sangat tinggi karena merupakan stadion terbesar dan terlengkap di 

Kabupaten Jepara. 

Hasil wawancara dengan 17 pemain Persijap U21 di stadion 

Gelora Bumi Kartini menunjukkan bahwa pada dasarnya manajemen 

pengelolaan fasilitas stadion telah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat pengguna bahwa fasilitas di stadion sudah lengkap dan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 pasal 89 

standar prasarana olahraga, sehingga Gelora Bumi Kartini dapat dijadikan 

markas Persijap dan penyelenggaraan pertandingan-pertandingan 

sepakbola. Selain itu, para pengguna telah mengetahui prosedur dan tata 

cara penggunaan stadion dan menyatakan sangat puas akan keberadaan 

stadion tersebut. 

Untuk lebih jelasnya hasil peneltian melalui wawancara dan 

observasi di Stadion Gelora Bumi Kartini dapat dirangkum dalam tabel 4.1 

di bawah ini: 

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Wawancara Tentang Manajemen Pengelolaan 
Fasilitas di Stadion Gelora Bumi Kartini 

 

No Aspek-Aspek Keterangan Hasil 

1 Perencanaan fasilitas Sudah baik 

2 Sumber dana APBD 

3 Ketercukupan sarana dan 
prasana bagi pemakai 

Sudah mencukupi 

4 Kondisi sarana dan 
prasarana 

Sangat Bagus (dijadikan stadion utama 
dalam pertandingan sepakbola) 

5 Prosedur penggunaan 
fasitas 

Sesuai jadwal 

6 Prosedur pemeliharaan Oleh pekerja pagi dan sore 

7 Pengelolaan dana Perawatan stadion dan gaji karyawan 

8 Penggunaan dana Kebutuhan stadion seperti pupuk, 
parawatan pemotong rumput, AC dan 
lain-lain 

9 Sistem laporan Pelaporan penggunaan dana dalam 
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pendanaan bentuk SPJ tiap bulan kepada dinas 
CIPTARU dan kebersihan 

10 Sistem pengecekan 
alat/fasilitas 

Pengecekan sebelum digunakan 

11 Minat pemakai stadion Sangat tinggi dan Sangat puas  

12 Komplein tentang stadion Tidak ada 

13 Kelengkapan sarana dan 
prasarana 

Sangat lengkap dan berstandar 
nasional 

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 

4.1.2.1 Lapangan Futsal 

Lapangan futsal milik pemerintah Kabupaten Jepara dibangun tahun 

2011 di kawasan komplek stadion Gelora Bumi Kartini, guna melengkapi 

kebutuhan fasilitas olahraga di komplek Gelora Bumi kartini. Lapangan ini 

dipergunakan untuk pembinaan atlet muda di kabupaten Jepara, gedung ini 

belum dibuka secara umum karena Peraturan daerah Kabupaten Jepara belum 

dikeluarkan, tetapi apabila ada masyarakat yang ingin menggunakan lapangan 

bisa ijin terlebih dahulu kepada pengelola dan akan dikenakan biaya kebersihan. 

Fasilitas Lapangan ini berupa (1) lapangan indoor, (2) Kamar mandi, 

dan (3) Ruang tunggu. Protap pemakaiaan 

a. Petugas penjaga lapangan 

1) Minimal 1 hari sekali memperiksa kondisi lapangan 

2) Mempersiapkan kebetuhan konsumen : bola, rompi 

3) Melakukan evaluasi setiap hari sebelum penutupan  

4) Membersihkan dan merawat setelah ada pemakaian 

b. Pemakai  

1) Pemakai tidak boleh memakai tanpa seijin pengelola  

2) Pemakai tidak boleh merokok di area lapangan  

3) Menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan 

4) Dilarang berbuat kerusuhan  
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Manajemen pengelolaan fasilitas olahraga di lapangan futsal dalam hal 

perencanaan seperti yang diungkapkan oleh pengelola dalam wawancara yaitu 

masih kurang baik karena belum ada rencana untuk melengkapi sarana dan 

parasarana pendukung sehingga tidak dapat dijadikan tempat penyelenggaran 

event-event pertandingan futsal. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa 

perencanaan dalam pembenahan lapangan masih belum optimal karena 

lapangan hanya ditujukan untuk pembinaan atlet sedangkan masyarakat hanya 

diijinkan menggunakan lapangan ketika tidak digunakan latihan atlet.  

Sistem penggunaan dana merupakan dan yang berasal dari APBD dan 

iuran kebersihan dari masyarakat umum yang menggunakan lapangan futsal 

tersebut sehingga dapat digunakan untuk merawat gedung futsal tersebut. 

Sistem pengawasan lapangan dilakukan dengan cara pengecekan kondisi 

lapangan sebelum dan setelah digunakan oleh atlet maupun pemakai umum. 

Selain itu, kegiatan perawatan atau pembersihan dilakukan tiap hari oleh petugas 

kebersihan. Pengelolaan yang kurang baik juga dapat dilihat dari tidak adanya 

lampu penerangan sehingga tidak dapat digunakan pada malam hari. 

Hasil wawancara dengan 15 orang pengguna lapangan futsal 

menunjukkan bahwa pada dasarnya manajemen pengelolaan fasilitas lapangan 

futsal masih berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat pengguna 

bahwa fasilitas di lapangan belum lengkap, sebagian sudah rusak seperti jaring. 

Selain itu, meskipun para pemakai telah mengetahui prosedur dan tata cara 

penggunaan stadion namun tidak puas dan tidak terlalu berminat akan 

keberadaan lapangan futsal tersebut. 

Untuk lebih jelasnya hasil peneltian melalui wawancara dan observasi di 

Stadion Gelora Bumi Kartini dapat dirangkum dalam tabel 4.2 di bawah ini: 
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Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Wawancara Tentang Manajemen Pengelolaan 
Fasilitas di Lapangan Futsal 

 

No Aspek-Aspek Keterangan Hasil 

1 Perencanaan fasilitas Kurang baik 

2 Sumber dana APBD dan pengguna lapangan futsal 

3 Ketercukupan sarana dan 
rasana bagi pemakai 

Masih kurang, belum ada lampu 
penerangan 

4 Kondisi sarana dan 
prasarana 

Cukup baik, tapi masih dalam tahap 
pembangunan kembali terutama lantai 

5 Prosedur penggunaan 
fasitas 

Jadwal latihan/harus lapor ketika mau 
memakai 

6 Prosedur pemeliharaan Tiap hari oleh petugas kebersihan 

7 Sistem pengelolaan dana Pengelolaan dari anggaran APBD 

8 Penggunaan dana Perawatan gedung 

9 Sistem laporan pendanaan Dilaporkan setiap bulan berupa SPJ 

10 Sistem pengecekan 
alat/fasilitas 

Setelah dan sebelum pemakaian 

11 Minat pemakai stadion Lumayan diminati karena untuk 
pembinaan atlet bukan untuk umum 

12 Komplein tentang stadion Pernah karena belum sempurna 
pembangunan gedung 

13 Kelengkapan sarana dan 
prasarana 

Masih belum lengkap 

 
4.1.2.2 Lapangan Tenis  

Lapangan tennis milik pemerintah Kabupaten Jepara dibangun 

bebarengan dengan pembangunan lapangan futsal di kawasan Gelora Bumi 

Kartini, lokasi lapangan bersebelahan dengan lapangan futsal. Pemerintah 

membangun lapangan tennis bertujuan untuk memajukan olahraga tennis di 

Kabupaten Jepara untuk pembibitan atlet muda. 

Fasilitas Lapangan terdiri dari (1) Lapangan hardcourt (lapangan beton), 

(2) Lapangan indoor, (3) Kamar mandi, (4) Ruang tunggu. Protap pemakain yaitu: 

a. Petugas penjaga lapangan  

1) Minimal 1 hari sekali memperiksa kondisi lapangan 

2) Mempersiapkan kebetuhan konsumen : bola 

3) Melakukan evaluasi setiap hari sebelum penutupan  

4) Membersihkan dan merawat setelah ada pemakaian/sebelum tutup. 
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b. Pemakai  

1) Pemakai tidak boleh memakai tanpa seijin pengelola  

2) Pemakai tidak boleh merokok di area lapangan Menjaga keamanan, 

kenyamanan, kebersihan 

3) Dilarang berbuat kerusuhan. 

Manajemen pengelolaan fasilitas olahraga di lapangan tenis dalam hal 

perencanaan seperti yang diungkapkan oleh pengelola dalam wawancara yaitu 

kurang baik. Kendala dalam pengelolaan fasilitas ini adalah tidak dimilikinya 

fasilitas pendukung berupa toilet sehingga sering mendapat komplein dari 

pengguna lapangan tenis. Sistem penggunaan dana merupakan dan yang 

berasal dari APBD dan iuran kebersihan dari masyarakat umum yang 

menggunakan lapangan tenis tersebut sehingga dapat digunakan untuk merawat 

gedung tenis tersebut. Sistem pengawasan lapangan dilakukan dengan cara 

pengecekan kondisi lapangan sebelum dan setelah digunakan oleh atlet maupun 

pemakai umum. Selain itu, kegiatan perawatan atau pembersihan dilakukan tiap 

hari oleh petugas kebersihan. Pengelolaan yang kurang baik dapat dilihat dari 

tidak adanya lampu penerangan sehingga tidak dapat digunakan pada malam 

hari. 

Hasil wawancara dengan 9 orang pengguna lapangan tenis 

menunjukkan bahwa pada dasarnya manajemen pengelolaan fasilitas lapangan 

tenis kurang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat pengguna bahwa fasilitas di 

lapangan belum lengkap terutama toilet, tidak ada lampu penerangan sehingga 

tidak bisa dipakai latihan pada malam hari. Fasilitas yang didapatkan di lapangan 

ini menurut pengguna kurang sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk 
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menyewa sehingga diharapkan perlu adanya perbaikan manajemen dalam 

pengelolaannya.  

Untuk lebih jelasnya hasil peneltian melalui wawancara dan observasi di 

Lapangan Tenis dapat dirangkum dalam tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Wawancara Tentang Manajemen Pengelolaan 
Fasilitas di Lapangan Tenis 

 

No Aspek-Aspek Keterangan Hasil 

1 Perencanaan fasilitas kurang baik 

2 Sumber dana APBD 

3 Ketercukupan sarana dan 
rasana bagi pemakai 

Sudah cukup tapi masih banyak yang 
harus dibenahi 

4 Kondisi sarana dan 
prasarana 

Sudah cukup untuk tingkat daerah 

5 Prosedur penggunaan 
fasitas 

Sesuai jadwal pembinaan atlet, jika 
kosong dipakai masyarakat umum 

6 Prosedur pemeliharaan Setiap hari oleh petugas kebersihan 

7 Pengelolaan dana Pengelolaan dana dari APBD 

8 Penggunaan dana Untuk keperluan perawatan gedung 

9 Sistem laporan pendanaan Laporan setiap bulan sekali berupa SPJ 

10 Sistem pengecekan 
alat/fasilitas 

Sebelum dan setelah pemakaian 

11 Minat pemakai stadion Kurang diminati selain atlet 

12 Komplein ttg stadion Ada karena tidak memiliki toilet/gabung 
dengan gedung futsal 

13 Kelengkapan sarana dan 
prasarana 

Sudah cukup lengkap 

 
4.1.3 Gedung Darma Wanita  

Gedung Darma Wanita merupakan gedung serbaguna yang 

dimiliki pemerintah Kabupaten Jepara, gedung ini memiliki kapasitas sekitar lima 

ribu pengunjung dan gedung ini merupakan gedung olahraga yaitu gedung 

lapangan  

bulu tangkis berstandart nasional, di dalam gedung terdapat dua 

lapangan bulu tangkis. 

Gedung Darma wanita merupakan gedung multifungsi, gedung ini 

merupakan bersifat umum dan bisa di sewa oleh khalayak umum, biasanya 
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gedung ini digunakan sebagai acara pertunjukan musik, pernikahan, dan event 

olahraga, gedung ini terletak dibelakang stadion Kamal Djunaidi  tepatnya jalan 

patimura. 

Fasiltas Gedung Darma Wanita terdiri dari (1) 2 Lapangan bulu tangkis, 

(2) Panggung, (3) Lampu penerangan, (4) Tribun penonton berkapasitas sekitar 

3000 penonton, (5) Toilet dan (6) mushola. Protap pemakaian yaitu: 

a. Petugas penjaga  

1) Minimal 1hari sekali memperiksa kondisi gedung. 

2) Mempersiapkan kebutuhan konsumen apabila ada sebuah event. 

3) Mengkoordinasi seluruh tenaga setiap akan ada pemakaiaan. 

4) Melakukan evaluasi setelah ada pemakaian. 

5) Membersihan dan merawat setelah ada pemakaian. 

b. Pemakai 

1) Pemakai tidak boleh memakai tanpa seijin pengelola. 

2) Menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan. 

3) Dilarang berbuat kerusuhan. 

4) Pengunjung harus mematuhi peraturan yang ada. 

Manajemen pengelolaan fasilitas di gedung Darma Wanita dalam hal 

perencanaan seperti yang diungkapkan oleh pengelola dalam wawancara yaitu 

sudah baik karena setiap periode pasti ada rencana pembenahan. Kendala 

dalam pengelolaan fasilitas ini adalah minimnya anggaran APBD untuk 

perawatan gedung oleh karena itu pengelola memanfaatkan masyarakat umum 

yang ingin memakai gedung dengan membayar uang kebersihan atau uang 

sewa sesuai Perda Kabupaten Jepara bahwa untuk penggunaan gedung serba 

guna dikenakan biaya Rp. 1.700.000 jika pagi hari dan Rp. 2.300.000 pada 
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malam hari. Sistem penggunaan dana merupakan dan yang berasal dari APBD 

dan biaya sewa gedung dari masyarakat umum yang menggunakan gedung 

serba guna sehingga dapat digunakan untuk merawat gedung tersebut. Sistem 

pengawasan gedung dilakukan dengan cara pengecekan kondisi gedung 

sebelum dan setelah digunakan. Selain itu, kegiatan perawatan atau 

pembersihan dilakukan tiap hari oleh petugas kebersihan. Pengelolaan yang baik 

dapat dilihat dari kondisi gedung serba guna yang tergolong megah dan banyak 

diminati oleh masyarakat untuk digunakan berbagai acara tertentu. 

Hasil wawancara dengan 14 orang pengguna Gedung Darma Wanita 

menunjukkan bahwa pada dasarnya manajemen pengelolaan fasilitas gedung 

darma wanita sudah bagus. Hal ini sesuai dengan pendapat pengguna bahwa 

fasilitas di gedung belum lengkap, nyaman dan megah. Fasilitas yang didapatkan 

di lapangan ini menurut pengguna sudah sesuai dengan standar dan 

pengelolaan yang sudah baik sehingga memberikan kepuasan kepada pengguna 

gedung darma wanita. 

Untuk lebih jelasnya hasil peneltian melalui wawancara dan observasi di 

Gedung Darma Wanita dapat dirangkum dalam tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Wawancara Tentang Manajemen Pengelolaan 
Fasilitas di Gedung Darma Wanita 
 

No Aspek-Aspek Keterangan Hasil 

1 Perencanaan fasilitas sudah baik karena setiap periode ada 
rencana pembenahan 

2 Sumber dana APBD dan penyewaan 

3 Ketercukupan sarana dan 
rasana bagi pemakai 

Cukup lengkap dan sudah memenuhi 
kebutuhan pemakai 

4 Kondisi sarana dan 
prasarana 

Terawat dengan baik 

5 Prosedur penggunaan 
fasitas 

Harus ijin kepada pengelola terlebih 
dahulu 

6 Prosedur pemeliharaan Setiap hari oleh petugas 

7 Pengelolaan dana Pengelolaan dana APBD dan 
pemakai 
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8 Penggunaan dana Perawatan gedung 

9 Sistem laporan pendanaan Setiap bulan berupa SPJ 

10 Sistem pengecekan 
alat/fasilitas 

Setiap akan digunakan 

11 Minat pemakai stadion Minat termasuk tinggi untuk 
penggunaan gedung ini 

12 Komplein ttg stadion Tidak ada komplein 

13 Kelengkapan sarana dan 
prasarana 

Sangat lengkap dan berstandar 
nasional 

 
4.1.4 Stadion Kamal Djunaidi 

Stadion Kamal Djunaidi merupakan stadion yang pertama berada di 

Kabuapaten Jepara, stadion ini diresmikan tanggal 25 februari 1985 dan  

diresmikan oleh gubernur jawa tengah Bapak Ismail. Stadion kamal Djunaidi 

merupakan markas tim kebangaan masyarakat Kabupaten Jepara yaitu Persijap 

Jepara sebelum pindah ke stadion gelora bumi kartini, stadion kamal djunaidi 

digunakan untuk pembinaan atlet muda. 

Fasilitas lapangan yaitu lapangan rumput, Ruang ganti, Ruang wasit, 

Ruang medis, Kamar mandidan Tribun penonton berkapasitas 15.000 tempat 

duduk. Protap pemakaian yaitu: 

a. Petugas penjaga 

1) Minimal 1hari sekali memperiksa kondisi gedung. 

2) Mempersiapkan kebutuhan konsumen apabila ada sebuah event. 

3) Mengkoordinasi seluruh tenaga setiap akan ada pemakaiaan. 

4) Melakukan evaluasi setelah ada pemakaian. 

5) Membersihan dan merawat setelah ada pemakaian 

b. Pemakai  

1) Pemakai tidak boleh memakai tanpa seijin pengelola. 

2) Menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan. 

3) Dilarang berbuat kerusuhan. 
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4) Pengunjung harus mematuhi peraturan yang ada. 

Manajemen pengelolaan fasilitas olahraga di stadion Kamal Djunaidi 

dalam hal perencanaan seperti yang diungkapkan oleh pengelola dalam 

wawancara yaitu sudah cukup baik karena dulunya pernah dipakai sebagi 

bascame dan stadion utama kabupaten Jepara sebelum adanya stadion Gelora 

Bumi Kartini. Kendala dalam pengelolaan fasilitas ini adalah minimnya anggaran 

APBD untuk perawatan gedung oleh karena itu jarang dipakai dan hanya dipakai 

untuk pemusatan latihan saja. Sistem penggunaan dana merupakan dan yang 

berasal dari APBD digunakan untuk merawat gedung tersebut. Sistem 

pengawasan gedung dilakukan dengan cara pengecekan kondisi stadion 

sebelum dan setelah digunakan. Selain itu, kegiatan perawatan atau 

pembersihan dilakukan tiap hari oleh petugas kebersihan. Pengelolaan yang 

cukup baik dapat dilihat dari kondisi stadion yang masih dipakai dan diminati oleh 

masyarakat untuk digunakan dalam latihan-latihan.  

Hasil wawancara dengan 15 orang pengguna stadion menunjukkan 

bahwa pada dasarnya manajemen pengelolaan fasilitas stadion cukup bagus. 

Hal ini sesuai dengan pendapat pengguna bahwa fasilitas di stadion sudah 

cukup lengkap namun tetap perlu rehap dibeberapa bagian. Pengelolaan yang 

cukup baik dapat dilihat juga dari pelayanan yang diberikan oleh pengelola 

kepada pengguna sehingga banyak pengguna yang merasa puas. Selain itu 

perawatan dan kebersihan stadion juga diperhatikan dan dilakukan pengecekan 

setiap waktu. 

Untuk lebih jelasnya hasil peneltian melalui wawancara dan observasi di 

Stadion Kamal Djunaidi dapat dirangkum dalam tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Wawancara Tentang Manajemen Pengelolaan 
Fasilitas di Stadion Kamal Djunaidi 
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No Aspek-Aspek Keterangan Hasil 

1 Perencanaan fasilitas Sudah cukup baik 

2 Sumber dana Dari APBD 

3 Ketercukupan sarana dan 
rasana bagi pemakai 

Cukup baik dan memenuhi syarat 

4 Kondisi sarana dan 
prasarana 

Cukup baik 

5 Prosedur penggunaan 
fasitas 

Sesuai jadwal 

6 Prosedur pemeliharaan Setiap hari oleh petugas kebersihan 

7 Pengelolaan dana Pengelolaan dana untuk perawatan 
stadion 

8 Penggunaan dana Untuk perawatan stadion misal 
motong rumput, pupuk, kebersihan dll 

9 Sistem laporan pendanaan Setiap bulan berupa SPJ 

10 Sistem pengecekan 
alat/fasilitas 

Sebelum dan setelah pemakaian 

11 Minat pemakai stadion Kurang diminati karena sudah ada 
Stadion GBK 

12 Komplein ttg stadion Stadion kecil dan permukaan kurang 
rata 

13 Kelengkapan sarana dan 
prasarana 

Tidak lengkap misalnya penerangan 

 

Tabel 4.6 penggolongan fasilitas yang dimiliki pemerintah Kabupaten 

Jepara tahun 2015 

NO FASILITAS KETERANGAN 

1  Rumput bermuda dari 

thailand 

Setiap hari dilakukan penyiraman 

pagi dan sore agar rumput terjaga 

kondisinya, karena kawasan stadion 

berada didaerah pantai dan cuaca di 

sekitar stadion sangat panas . 

Pemotongan rumput dilakukan 

rutinitas setiap dua minggu sekali 

meskipun stadion tidak dipakai. 

2 25.000 tribun/kursi penonton Stadion ini berkapasitas 25.000 kursi 

penonton, hal ini sudah sesuai 

peraturan badan standarisasi yang 
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memberi persyartan minimal 15.000 

kursi bagi stadion bertaraf nasional.  

Setiap satu tahun sekali ada 

pengecatan ulang terhadap kursi 

penonton. 

3 Lampu penerangan Lampu penerangan di stadion Gelora 

Bumi Kartini  berdaya 10.000 wat, hal 

ini sudah memenuhi standart yang 

sudah ditetapkan FIFA ataupun 

Badan liga Indonesia untuk 

menggelar pertandingan dimalam 

hari. 

4 Digital papan skor  Papan skor distadion Gelora Bumi 

Kartini menggunakan digital papan 

skor, di Indonesia hanya ada 

beberapa stadion yang 

menggunakan digital skor.  

5 Ruang ganti Ruang ganti dilengkapi dengan 

kamar mandi dan loocker room,  hal 

ini sudah memenuhi persyaratan 

yang sudah ditetapkan oleh Badan 

standarisasi yang menetapkan 

stadion bertaraf nasional harus 

mempunyai fasilitas tersebut.  

6 Ruang wasit  Ruang wasit sudah memenuhi 

persyaratan yang sudah ditetapkan, 

didalam ruang wasit terdapat fasilitas, 

loocker room, ac, kamar mandi 

7 Ruang pers Setiap stadion yang digunakan untuk 

prtandingan setingkat 

nasional/internasional harus 

mempunyai ruangan pers untuk 

digunakan jumpa pers setelah 
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pertandingan selesai. 

8 Ruang Medis  Kondisi ruang medis sangat terjaga 

kondisinya karena didalam ruang ini 

harus steril dari siapapun kecuali 

pasien,petugas medis dan 

kebersihan yang boleh memasuki 

ruang ini karena di dalam ruang ini 

digunakan perawatan penanganan 

pertama bagi pemain yang terkena 

cedera sebelum dirujuk ke rumah 

sakit. 

9 Mushola  Mushola di stadion Gelora Bumi 

Kartini terdapat dua mushola, hal ini 

memudahkan bagi setiap pemain 

yang ingin beribadahsebelum 

melakukan pertadingan. 

10 Permukaan lapangan 

parquette/kayu 

Permukaan lapangan dengan 

mengunakan kayu, permukaan 

lapangan sudah tidak mulai tidak 

rata, banyak kayu yang sudah mulai 

lepas dari panel.  

11 Kamar mandi Kamar mandi kurang terjaga 

kebersihannya, banyak sampah 

masih berserakan  

12 Ruang tunggu  Ruang tunggu tidak tersedia kursi 

untuk menunggu.  

13 Lapangan hard court  Lapangan hardcourrt adalah 

lapangan yang menggunakan 

permukaan beton lapangan ini sangat 

terjaga kwalitasnya karena lapangan 

ini dibuat dengan menggunakan 

permukaan beton akan tetapi 

lapangan yang berada dikawasan 
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Gelora Bumi kartini permukaannya 

masih banyak yang pecah-pecah. 

14 Tidak ada penerangan 

dilapangan tennis dan futsal 

Lampu penerangan adalah sangat 

penting bagi venue yang digunakan 

untuk pemusatan latihan dan 

pembibitan atlet muda. 

Apabila malam hari dan musim hujan 

lapangan tidak bisa digunakan 

karena tidak adanya penerangan. 

15 Lapangan bulu tangkis 

dengan permukaan kayu  

Lapangan ini cukup terjaga karena 

bangunan ini sering ada 

pembenahan dan untuk permukaan 

layak untuk digunakan. 

16 Tribun penonton  Tribun penonton sudah ada didalam 

Gedung Darma Wanita, meskipun 

hanya berjumlah lima ribu kursi 

penonton dan keadannya cukup 

terjaga. 

17 Lampu penerangan  Meskipun sudah ada lampu 

penerangan tetapi untuk menenrangi 

sebesar Gedung Darma Wanita 

masih belum  bisa dikatakan 

memenuhi standart untuk 

menyelenggarakan kejuaraan 

sekelas Internasional dimalam hari. 

18 Permukaan lapangan rumput 

tidak rata 

Di dalam stadion kamal djunaidi 

untuk permukaan rumput tidak rata, 

akan tetapi kualiatas rumputnya 

masih terjaga, hal itu bisa dilihat 

untuk perwatan dan pemotongan 

masih sering dilakukanmeskipun 

sudah tidak intens seperti stadion 

yang satunya. 
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19 Tibun berkapasitas 15.000 Tribun di stadion Kamal Djunaidi 

sudah memenuhi kapasitas standrt 

yang ditetapkan oleh badan 

standarisasi untuk menggelar laga 

nasional, perawatan kebersihan 

masih terjaga akan tetapi tribun tidak 

ada peremajaan/pengecatan ulang. 

20 Ruang ganti  Ruang ganti stadion Kamal Djunaidi 

sudah ada, tetapi seiring kemajuan 

zaman, bangunan stadion ini sudah 

dimakan usia dan untuk pengelola 

hanya bisa membersihkan setiap 

hainya. 

21 Kamar mandi dan toilet Kamar mandi dan toilet di stadion 

Kamal Djunaidi sudah ada , tetapi 

keberadaannya tidak satu ruangan 

dengan ruang ganti dan locker room. 

Sumber : Dinas Ciptaru  

 

Menurut Bapak Surono selaku Kepala upt bagian sarpras Kabupaten 

Jepara di tahun 2015. Fasilitas yang dimiliki pemerintah Kabupaten Jepara di 

bawah naungan pengelolaan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan 

Kebersihan/CIPTARU dapat digolongkan dalam empat bagian: 

 

 

1. Sangat baik 

Di katakan sangat baik apabila sudah memenuhi standart yang ditetapkan 

oleh badan standarisasi Nasional maupun Internasional. Jadi fasilitas yang 

dipunyai oleh pemerintah Kabupaten Jepara dapat di disimpulkan data yang 
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tertulis di kolom yang sudah tersusun, yaitu kolom nomer 1-9 merupakn 

Stadion Gelora Bumi Kartini. 

2. Kurang baik 

Kurang baik dalam hal ini merupakan fasilitas yang sudah ada tetapi 

untuk kelengkapan belum terpenuhi dan perawatan kurang terjaga. Hal ini 

dapat dibuktikan dalam fasilitas yang ada di GOR Gelora Bumi Kartini yaitu 

Lapangan Futsal dan lapangan tenis. Hal ini bisa dilihat dikolom nomer 10-14. 

3. baik 

Dapat dikatakan sudah baik apabila fasilitas yang sudah ada dan tidak 

dipergunakan lagi tetapi masih dalam keadaan terawat dan masih dalam 

pengawasan pengelola. Fasilitas tersebut adalah stadion Kamal Djunaidi dan 

fasilitas tersebut dapat dilihat di kolom nomer 18-21. 

4. Cukup baik  

Cukup baik dalam hal ini bisa diartikan fasilitas yang sudah lengkap akan 

tetapi belum memenuhi standart yang sudah ditetapkan badan standartisasi. 

Hal ini dapat kita lihat fassilitas yang terdapat di Gedung Darma Wanita dan 

dapat kita lihat dikolom 15-17. 

4.2 Pembahasan 

Keberhasilan Kabupaten Jepara di bidang olahraga ditentukan dari 

prestasi yang dicapai para atletnya. Untuk mencapai prestasi tinggi bukanlah 

pekerjaan ringan, tetapi bukan berarti tidak dapat dicapai. Prestasi olahraga di 

Kabupaten Jepara dipengaruhi oleh banyak faktor dimana factor utama adalah 

manajemen pengelolaan fasilitas olahraga. Hal ini dikarenakan pentingnya peran 

manajemen dalam keberhasilan para atlet dalam mencapai prestasi. Manajemen 

dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha 



70 
 

 
 

akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama 

diperlukan manajemen yaitu pertama, untuk mencapai tujuan, manajemen 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi, untuk menjaga 

keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Kedua, 

manajemen dibutuhkan untuk keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-

sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang 

saling berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan. Ketiga, 

untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. 

Manajemen pengelolaan adalah suatu kombinasi keterampilan yang 

berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 

pengendalian, penganggaran, dan evaluasi dalam kontek suatu organisasi yang 

memiliki produk utama berkaitan dengan olahraga. Pengkombinasian tersebut 

perlu sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi, bersatu dalam 

sebuah sistem bahu membahu bekerja untuk mencapai tujuan.  

Pengelola fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Jepara dalam 

penerapan manajemen pengelolaan fasilitas telah melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen dengan yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating danpengawasan (controlling). 

4.2.1 Perencanaan (Planning) 

Fungsi manajemen yang pertama sebagai penentu arah pembangunan 

manajemen pengelolaan fasilitas olahraga di kabupaten Jepara adalah 

perencanaan. Perencanaan adalah sebuah dasar dari pelaksanaan yang akan 

dikerjakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Perencanaan yang baik 

akan memudahkan proses berlangsungnya tahapan-tahapan selanjutnya. 

Stadion Gelora Bumi Kartini mempunyai perencanaan yang matang dan 
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sangat baik untuk menjadi stadion nasional yang digunakan sebagai markas 

Persijap dan digunakan untuk pertandingan-pertandingan tingkat daerah maupun 

nasional. Pengelola stadion membuat perencanaan yang sistematis tiap awal 

tahun dengan menambah atau pembangunan beberapa fasilitas pendukung. 

Perencanaan fasilitas di Stadion Gelora Bumi Kartini bisa dikatakan sangat baik. 

Terbukti dengan tidak adanya keluhan tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan stadion tersebut dan pengguna merasa puas dengan kelengkapan 

sarana dan parasarana dalam stadion yang telah sesuai dengan standar 

nasional. Selain itu, pengelola juga telah memberikan pelayanan yang ramah. 

Sistem perencanaan yang digunakan dalam melengkapi/menambah sarana dan 

fasilitas pendukung stadion dengan cara mengelola anggaran APBD dan uang 

sewa dari penggunaan stadion tersebut.  

Fasilitas olahraga di lapangan futsal dalam penelitian ini terlihat masih 

kurang baik. Hal ini dikarenakan pengelola belum membuat rencana atau 

rancangan untuk melengkapi sarana dan parasarana pendukung sehingga 

lapangan futsal ini belum bisa dijadikan tempat penyelenggaran event-event 

pertandingan futsal tingkat nasional. Perencanaan yang bersifat promosi untuk 

menarik para pengguna belum ada, pengelola hanya mengandalkan member 

yang sudah terdaftar. Pengelolaan yang kurang baik juga dapat dilihat dari tidak 

adanya lampu penerangan sehingga tidak dapat digunakan pada malam hari. 

 

Pengelola Lapangan tenis telah melakukan perencanaan 

pengembangan fasilitas namun masih kurang baik. Salah satu fasilitas yang 

belum terpenuhi ialah toilet, sehingga sering mendapat komplein dari pengguna 

lapangan tenis. Sistem penggunaan dana merupakan dana yang berasal dari 
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APBD dan iuran kebersihan dari masyarakat umum yang menggunakan 

lapangan tenis tersebut masih belum mencukupi untuk perbaikan dan 

penambahan fasilitas di dalam lapangan tenis tersebut. Perencanaan yang 

kurang baik juga dapat dilihat dari tidak adanya lampu penerangan sehingga 

tidak dapat digunakan pada malam hari. 

Fungsi perencanaan fasilitas di gedung Darma Wanita dalam penelitian 

ini sudah berjalan dengan baik karena setiap periode pasti ada rencana 

pembenahan. Pembenahan dan penambahan fasilitas yang selalu direncanakan 

dan dilakukan oleh pengelola mengingat fasilitas tersebut merupakan fasilitas 

penting dengan daya minat masyarakat yang tinggi. Dalam merencanakan 

fasilitas ini, pengelola yang meilihat minimnya anggaran APBD untuk perawatan 

gedung maka pengelola mempromosikan kepada masyarakat umum yang ingin 

memakai gedung dengan membayar uang kebersihan atau uang sewa sesuai 

Perda Kabupaten Jepara. Sistem penggunaan dana merupakan dan yang 

berasal dari APBD dan biaya sewa gedung dari masyarakat umum yang 

menggunakan gedung serba guna sehingga dapat digunakan untuk perawatan 

gedung tersebut. 

Perencanaan di stadion Kamal Djunaidi selama ini sudah baik. Akan 

tetapi stadion ini mengalami pemerosotan jumlah pelanggan dikarenakan adanya 

stadion baru yaitu stadion Gelora Bumi Kartini, maka dari itu stadion Kamal 

Djunaidi semakin lama semakin sepi dan mengalami penurunan jumlah 

pengguna dari hari ke hari, stadion ini hanya digunakan untuk pemusatan latihan 

saja. 

4.2.2 Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-
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kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perancangan dan 

pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat 

membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu 

dan kemudian, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-

individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur 

formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, fungsi pengorganisasian 

stadion Gelora Bumi Kartini berjalan dengan baik, hal ini dapat kita lihat dari 

adanya koordinasi dengan karyawan atau petugas kebersihan di stadion 

tersebut. Semua memiliki jod diskripsi masing-masing. Pengelola memberikan 

tugas dan tanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan di 

lingkungan stadion terutama ketika digunakan latihan. Para petugas kebersihan 

selalu membersihkan stadion tiap pagi dan sore. Pengorganisasian lain yang 

dilakukan yaitu terhadap jadwal latihan, masyarakat umum diijinkan 

menggunakan lapangan atau stadion ketika tidak digunakan latihan oleh 

Persijap.  

Lapangan futsal milik pemerintah Kabupaten Jepara ini digunakan untuk 

melengkapi kebutuhan fasilitas olahraga di komplek Gelora Bumi kartini sebagai 

tempat untuk pembinaan atlet muda di kabupaten Jepara. Gedung ini belum 

dibuka secara umum, tetapi apabila ada masyarakat yang ingin menggunakan 

lapangan bisa ijin terlebih dahulu kepada pengelola dan akan dikenakan biaya 

kebersihan. Karyawan yang mengelola lapangan futsal memiliki tugas, mencatat 

keuangan, mengatur jadwal dan membersihkan seluruh fasilitas yang ada di 

lapangan futsal. Prosedur penyewaan lapangan melalui ijin atau boking terlebih 

dahulu dengan ketentuan pada jam-jam ketika lapangan tidak digunakan latihan 
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oleh atlet. Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu dengan 

melakukan pemeliharaan tiap hari oleh petugas kebersihan. Sistem pengelolaan 

di tempat ini dengan cara merekap semua pemasukan dari APBD dan 

pengeluaran dalam bentuk pembukuan yang akan dilaporkan setiap bulan dalam 

bentuk SPJ. Biaya sewa yang di tetapkan di lapangan futsal belum sesuai 

dengan fasilitas yang disewakan. Fasilitas yang tersedia di lapangan futsal 

tersebut masih belum lengkap dan masih terdapat beberapa fasilitas yang 

memperlukan perbaikan. 

Lapangan tenis ini dibangun bersebelahan dengan lapangan futsal 

dengan bertujuan untuk memajukan olahraga tenis lapangan di Kabupaten 

Jepara dan untuk pembibitan atlet muda. Pengorganisasi di lapangan tenis ini 

termasuk dalam kategori cukup baik. Pengelola telah menerapkan 

pengorganisasian yang cukup baik dilihat dari tertibnya perawatan gedung oleh 

para petugas sebelum dan sesudah pemakain lapangan tenis. Selain itu, 

pengelola juga rutin melakukan pelaporan penggunaan dana APBD dan dana 

sewa serta pengeluaran-pengeluaran tiap bulan dalam bentuk SPJ. 

Gedung Darma Wanita merupakan gedung serbaguna dan merupakan 

gedung olahraga yaitu gedung lapangan bulutangkis berstandart nasional, di 

dalam gedung terdapat dua lapangan bulu tangkis. Pengorganisasi gedung 

darma wanita sangat bagus terlihat dari banyaknya minat masyarakat yang ingin 

memanfaatkan gedung tersebut untuk berbagai kepentingan. Pengelolaan 

gedung yang sistematis juga dapat dilihat dari lengkapnya sarana dan prasarana 

pendukung di dalam gedung dan telah berstandar nasional.  

Pengorganisasi stadion Kamal Djunaidi dalam penelitian ini kurang baik 

karena pengelola beberapa petugas stadion belum bisa menjalankan tugas 
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dengan maksimal, beberapa area terlihat kurang terawat, sehingga berdampak 

pada pelanggan stadion yang berkurang, dan kurang menarik minat masyarakat 

umum. Semakin lama stadion Kemal Djunaidi mulai sepi sehingga pengelola 

kurang fokus dalam pembenahan fasilitas olahraga tersebut. 

4.2.3 Penggerak (Actuating) 

Fungsi pengarahan (Actuating) secara sederhana adalah untuk 

membuat para karyawan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Fungsi ini 

melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan 

kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. Fungsi actuating 

(penggerak) yang telah dilakukan dengan baik adalah oleh pengelola di Stadion 

Gelora Bumi Kartini, lapangan tenis dan Gedung Darma Wanita. Sedangkan 

Lapangan Futsal dan Stadion Kamal Djunaidi melakukan fungsi actuating yang 

cukup baik. Untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan di Stadion 

Gelora Bumi Kartini, Gedung Darma Wanita dan Lapangan Tenis, usaha yang 

dilakukan adalah selalu mengontrol sarana dan prasarana yang ada, sehingga 

apabila terjadi kerusakan bisa langsung diperbaiki.  

Fungsi pelaksanaan/penggerakan (actuating) dalam manajemen 

pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Jepara dilakukan 

untuk menggerakkan pengelola dan para karyawan/petugas kebersihan dalam 

menjalankan fasilitas olahraga tersebut agar sesuai dengan rencana maka 

diperlukan adanya tindakan untuk mengarahkan, membimbing, komunikasi dan 

motivasi. Ketua pengelola fasilitas olahraga telah memberikan arahan kepada 

pengelola bawahan dan petugas kebersihan untuk dapat melaksankan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. Setelah pengelola mendapatkan pengarahan 

dari ketua atau pimpinan maka selanjutnya menggerakkan para petugas 
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kebersihan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung atau 

pengguna fasilitas olahraga tersebut. 

4.2.4 Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan (Controling) adalah penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan. Fungsi  pengawasan yang telah dilakukan dengan baik 

adalah oleh pengelola di Stadion Gelora Bumi Kartini dan Gedung Darma 

Wanita. Sedangkan lapangan futsal dan lapangan tenis melakukan fungsi 

pengawasan yang cukup baik. Stadion Kamal Djunaidi karena mulai sepi dan 

hanya digunakan untuk pemusatan latihan para atlit kurang baik dalam 

pengawasan oleh pihak pengelola. 

Untuk menjamin terlaksananya tujuan masing-masing fasilitas olahraga 

di Kabupaten Jepara, pengelola selalu melakukan kegiatan pengawasan. 

Dengan datang langsung ke lapangan dan melihat dari laporan pembukuan. 

Setiap minggunya pengelola memberikan laporan rutin mengenai kegiatan yang 

sudah berlangsung setiap harinya. Cara mengontrol para petugas kebersihan 

dengan cara meminta laporan rutin dan mengawasi langsung ke lapangan untuk 

melihat bagaiman kinerja para petugas kebersihan.  

Fungsi pengawasan (controlling), dilakukan oleh pengelola fasilitas 

olahraga milik pemerintah Kabupaten Jepara dilakukan dengan bertahap dan 

berjenjang mulai dari ketua/pimpinan pengurus sampai petugas kebersihan untuk 

mengawasi kegaiatan para pengguna fasilitas agar sesuai dengan Protap yang 

telah ditentukan. Pengawasan ini jadi dilakukan dengan melakukan pengecekan 

secara berkala terhadap fasilitas pendukung dan melakukan pemeliharaan tiap 

pagi dan sore.  
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Sistem pengawasan pada stadion Gelora Bumi Kartini berjalan dengan 

efektif, pengawasan pelasanaan di setiap bidang dikontrol melalui format data 

yang harus di isi dalam setiap pelaksanaan tugas dalam masing – masing bidang. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang masih kurang dan harus 

ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan yaitu: 

i. Manajemen perencanaan pengelolaan fasilitas olahraga yang sangat baik 

telah diterapkan pada Stadion Gelora Bumi Kartini dan Gedung Darma 

Wanita, Stadion Kemal Djunaidi memiliki perencanaan cukup baik 

sedangkan Lapangan Futsal dan Lapangan Tenis kurang baik. 

ii. Manajemen pengorgasisasian pengelolaan fasilitas Stadion Gelora Bumi 

Kartini dan Gedung wanita sudah sangat baik, Lapangan Futsal dan 

lapangan tenis cukup baik sedangkan Stadion Kamal Djunaidi masih kurang 

baik. 

iii. Manajemen pengawasan pengelolaan fasilitas yang telah dilakukan dengan 

baik adalah oleh pengelola di Stadion Gelora Bumi Kartini, lapangan tenis 

dan Gedung Darma Wanita. Sedangkan lapangan futsal dan Stadion Kemal 

Djunaidi melakukan fungsi actuating yang cukup baik 

iv. Manajemen penggerak pengelolaan fasilitas  telah dilakukan dengan baik 

adalah oleh pengelola di Stadion Gelora Bumi Kartini dan Gedung Darma 

Wanita. Sedangkan lapangan futsal dan lapangan tenis melakukan fungsi 

pengawasan yang cukup baik. Stadion Kemal Djunaidi karena mulai sepi 

dan hanya digunakan untuk pemusatan latihan para atlit kurang baik dalam 

pengawasan oleh pihak pengelola. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari analisis data dan simpulan hasil penelitian yang sudah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Kepada pemerintah Kabupaten Jepara agar dapat mempertimbangkan 

perbedaan pengelolaan antara ketiga fasilitas olahraga tersebut untuk 

dapat menempatkan calon atau atlet nya yang akan berlatih. dikarenakan 

manajemen perencanaan pengelolaan fasilitas olahraga yang baik sangat 

mempengaruhi tingkat keberhasilan prestasi para calon maupun atlet 

olahraga di Kabupaten Jepara. 

2. Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan populasi yang lebih luas, dan 

ukuran sampel yang lebih besar. 
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Lampiran 1 

PENGESAHAN JUDUL 
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Lampiran 2 

SK DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 3 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 4 

SURAT BALASAN PENELITIAN 
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Lampiran 5 

Data observasi 

1. Berapakah fasilitas olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten 

Jepara? 

2. Apakah fasilitas olahraga yang dimiliki pemerintah Kabupaten Jepara 

dikelola oleh Dinas CIPTARU semua? 

3. Dengan adanya fasilitas olahraga yang disediakan oleh pemerintah, 

apakah masyarakat di Kabupaten Jepara antusias menggunakan fasilitas 

olahraga ang tersedia? 

4. Apakah fasilitas olahraga yang tersedia sudah memadai? 

5. Mengapa stadion Gelora Bumi Kartini dijadikan sebagai sentra olahraga 

di Kabupaten Jepara? 

6. Untuk kedepannya apakah kawasan stadion Gelora Bumi Kartini ada 

rencana untuk menambah venue cabang yang lain? 

7. Apakah pembangunan GOR di kawasan stadion sudah selesai 

seutuhnya? 

8. GOR yang terdapat di kawasan stadion dalam hal ini adalah lapangan 

futsal dan lapangan tenis sudah bisa dibuka secara umum? 

9. Selain kawasan stadion, apakah Gedung Darma Wanita juga termasuk 

Fasilitas olahraga? 

10. Berapakah kapasitas yang tersedia  untuk pengunjung di Gedung Darma 

Wanita? 

11. Apakah fasilitas olahraga yang tersedia di Gedung Darma Wanita Cuma 

lapangan Bulu tangkis? 

12. Berapakah lapangan yang tersedia di gedung tersebut? 
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13. Setelah ada sengketa dengan hak milik tanah dengan masyarakat 

Jepara, apakah stadion kamal Djunaidi masih dikelola pemerintah 

Kabupaten Jepara? 

14. Setelah terdapat stadion terbaru yaitu GBK apakah tim persijap Jepara 

sudah tidak pernah menggunakan stadion ini? 

15. Apakah sekarang stadion Kamal Djunaidi sudah dibuka secara umum 

bagi masyarakat yang ingin bermain di Stadion ini? 
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Lampiran 6 

RANCANGAN INSTRUMEN KISI-KISI LEMBAR WAWANCARA DI TEMPAT 

FASILITAS OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 

2015 

Variabel Objek 

wawancara 

Aspek Uraian pertanyaan 

Manajemen 

pengelolaan 

fasilitas 

olahraga 

milik 

pemerintah 

kabupaten 

Jepara 

tahun 2015 

1. pengelola 

fasilitas 

olahraga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kapan fasilitas olahraga 

ini dibangun? 

2. Menurut anda apakah 

perencanaan fasilitas 

olahraga disini sudah 

baik? 

3. Kendala apa saja yang 

pernah dihadapi dalam 

mengelola fasilitas 

olahraga disini? 

4. Bagaimana usaha yang 

dilakukan dalam 

mensikapi kendala-

kendala yang dihadapi? 

5. Dari mana saja sumber 

dana yang diperoleh? 

6. Apakah sarana dan 

prasarana yang 
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2. organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pengawasan 

 

 

 

 

 

disediakan disini sudah 

memenuhi kebutuhan 

pemakai? 

1. Bagaimana keadaan 

sarana dan prasarana 

yang berada ditempat ini? 

2. Apa sajakah tugas anda 

dalam mengelola,fasilitas 

olahraga disini? 

3. Bagaimana prosedur 

penggunaan fasilitas 

yang ada disini? 

4. Bagaimana prosedur 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana fasilitas yang 

ada disini? 

5. Bagaimana sistem 

pengelolaan dana yang 

ada disini? 

1. Untuk keperluan apa saja 

dana-dana yang 

diperoleh dari penyewaan 

tempat ini? 

2. Apakah setiap 

pemasukan maupun 
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4. penggerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengeluaran dana yang 

digunakan untuk 

keperluan memiiki 

laporan? 

3. Apakah ada pengecekan 

alat dan arena sebelum 

maupun sesudah 

digunakan? 

4. Bagaimana minat 

pemakai dengan fasilitas 

yang disediakan ditempat 

ini? 

1. Pernahkah mendapatkan 

komplen dari dari 

pemakai tentang fasilitas 

yang tersedia di tempat 

ini? 

2. Apakah anda pernah 

mempromosikan fasiltas 

olahraga ini? 

3. Usaha apa saja yang 

anda lakukan untuk 

mempromosikan fasilitas 

yang tersedia disini? 

4. Apakah fasilitas yang 
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2. pemakai 

 

 

 

 

 

 

1. perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. organisasi 

 

disediakan ditempat ini 

masih dalam keadaan 

baik? 

5. Apakah perlengkapan 

yang tersedia disini 

lengkap? 

1. Berapa kali anda berlatih 

ditempat ini setiap 

minggunya? 

2. Apa yang membuat anda 

tertarik untuk berlatih 

ditempat ini? 

3. Menurut anda apakah 

fasilitas yang tersedia 

ditmpat in sudah 

memadai? 

4. Apakah fasilitas yang 

disediakan ditempat ini 

masih dalam keadaan 

baik? 

5. Apakah perlengkapan 

yang tersedia disini 

lengkap? 

1. Apakah biaya sewa yang 

ditetapkan ditempat ini 
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3. pengawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sesuai dengan fasilitas 

yang disewakan? 

2. Apakah fasilitas futsal 

yang tersedia disini 

sesuai standar? 

3. Apakah waktu anda 

latihan sesuai dengan 

jadwal yang sudah 

ditentukan? 

4. Apakah biaya sewa 

ditempat ini terjangkau? 

5. Apakah pengelola disini 

disiplin waktu apabila 

sudah pergantian jam 

latihan? 

1. Apakah anda tahu 

tentang memiliki 

kebijakan/peraturan yang 

ada disini? 

2. Apakah pengelola disini 

sudah disiplin dalam 

kebijakan tersebut? 

3. Apakah kebersihan 

fasilitas disini baik? 

4. Apakah fasilitas 
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4. penggerak 

pendukung sudah cukup 

lengkap? 

5. Apakah anda tahu 

prosedur 

penggunaan/penyewaan 

fasilitas yang sudah 

tersedia disini? 

1. Bagaimana pelayanan 

yang yang diberikan oleh 

pihak pengelola fasilitas 

disini? 

2. Menurut anda apakah 

fasilitas yang disediakan 

ditempat ini sudah 

memuaskan? 

3. Apakah fasilitas dan 

pelayanan yang 

disediakan ditempat ini 

sesuai dengan promosi 

yang ada selama ini ? 

4. Apakah anda tahu ada 

kah bonus bagi member 

yang berlangganan? 

5. Menurut anda apakah 

perlu adanya bonus bagi 
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member yang 

berlangganan ditempat 

fasilitas ini?  
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Lampiran 7 

LEMBAR WAWANCARA 

Lokasi     :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nama Pewawancara   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nama Responden  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Waktu Wawancara  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A. Daftar Pertanyaan Untuk Pengelola 

1. Kapan fasilitas ini dibangun? 

2. Menurut anda apakah perencanaan fasilitas olahraga disini sudah baik? 

3. Kendala apa saja yang pernah dihadapi dalam mengelola fasilitas 

olahraga disini? 

4. Bagaimana usaha yang dilakukan dalam mensikapi kendala-kendala 

yang dihadapi? 

5. Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? 

6. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan disini sudah memenuhi 

kebutuhan pemakai? 

7. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang berada ditempat ini? 

8. Apa sajakah tugas anda dalam mengelola,fasilitas olahraga disini? 

9. Bagaimana prosedur penggunaan fasilitas yang ada disini? 

10. Bagaimana prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas yang 

ada disini? 

11. Bagaimana sistem pengelolaan dana yang ada disini? 
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12. Untuk keperluan apa saja dana-dana yang diperoleh dari penyewaan 

tempat ini? 

13. Apakah setiap pemasukan maupun pengeluaran dana yang digunakan 

untuk keperluan memiiki laporan? 

14. Apakah ada pengecekan alat dan arena sebelum maupun sesudah 

digunakan? 

15. Bagaimana minat pemakai dengan fasilitas yang disediakan ditempat ini? 

16. Pernahkah mendapatkan komplen dari dari pemakai tentang fasilitas yang 

tersedia di tempat ini? 

17. Apakah anda pernah mempromosikan fasiltas olahraga ini? 

18. Usaha apa saja yang anda lakukan untuk mempromosikan fasilitas yang 

tersedia disini? 

19. Apakah fasilitas yang disediakan ditempat ini masih dalam keadaan baik? 

20. Apakah perlengkapan yang tersedia disini lengkap? 
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B. Daftar Pertanyaan Untuk Pemakai  

1. Berapa kali anda berlatih ditempat ini setiap minggunya? 

2. Apa yang membuat anda tertarik untuk berlatih ditempat ini? 

3. Menurut anda apakah fasilitas yang tersedia ditmpat in sudah memadai? 

4. Apakah fasilitas yang disediakan ditempat ini masih dalam keadaan baik? 

5. Apakah perlengkapan yang tersedia disini lengkap? 

6. Apakah biaya sewa yang ditetapkan ditempat ini sesuai dengan fasilitas 

yang disewakan? 

7. Apakah fasilitas yang tersedia disini sesuai standar? 

8. Apakah waktu anda latihan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan? 

9. Apakah biaya sewa ditempat ini terjangkau? 

10. Apakah pengelola disini disiplin waktu apabila sudah pergantian jam 

latihan? 

11. Apakah anda tahu tentang memiliki kebijakan/peraturan yang ada disini? 

12. Apakah pengelola disini sudah disiplin dalam kebijakan tersebut? 

13. Apakah kebersihan fasilitas disini baik? 

14. Apakah fasilitas pendukung sudah cukup lengkap? 

15. Apakah anda tahu prosedur penggunaan/penyewaan fasilitas yang sudah 

tersedia disini? 

16. Bagaimana pelayanan yang yang diberikan oleh pihak pengelola fasilitas 

disini? 

17. Menurut anda apakah fasilitas yang disediakan ditempat ini sudah 

memuaskan? 

18. Apakah fasilitas dan pelayanan yang disediakan ditempat ini sesuai 

dengan promosi yang ada selama ini ? 
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19. Apakah anda tahu ada kah bonus bagi member yang berlangganan? 

20. Menurut anda apakah perlu adanya bonus bagi member yang 

berlangganan ditempat fasilitas ini?  
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Lampiran 8 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTARU 

 

ir . A Z H A R  E K A N T O

S E K R E T A R I S  D I N A S

A B D U L  H I D A Y A T .  S H

Ka.SUB BAG PERENCANAAN 
           DAN EVALUASI

KEPALA DINAS

ARIEF WIDODO. SE, Akt, MM

Ka. SUB BAG KEUANGAN

SITI FATHONAH

Ka. SUB BAG UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

M UH. HARUN

  K E PA L A B IDA NG  K E B E RS IHA N 
P E RTA M A NA N DA N P E M A K A M A N 

Ir. S U H A R S A N A , M H

K A S I K E B E R S IH A N

M U LYA D I

K A S I P E R TA M A N A N

M U H  S A FR U D IN  S . S o s ,M .S i

K A S I P E M A K A M A N

H A R M A D I S  .S os

K E P A L A  U P T. P E N G E L O L A A N
S A R P R A S  FA S I L I TA S  U M U M

S O E R O N O

KASUBBAG UPT PENGELOLAAN
     SARPRAS FASILITAS UMUM

E K O  P U J IA N T O R O

K E PA L A U P T  P E M A D A M
         K E B A K A R A N

S U R A N A , S T

K A S U B A G .TU .U P T.P E M A D A M
             K E B A K A R A N

T IT IK  IN D R IA S T U T I

         KEPALA UPTWILAYAH IV 
KEC.KALINYAMATAN DAN WELAHAN

W IB IS O N O , S E .M H

K A S U B A G  T U  U P T  W I L A Y A H  I V

S L A M E T  R IYA N T O

     K E P A L A  U P T W I L A Y A H  V I I I
K E C . K E L I N G  D A N  D O N O R O J O

T R I P U R W A N T O

K A S U B B A G  T U  U P T W I L AYA H  V I I I

B A K T IYA S  D W I G A H AY U

KEPALA U PT  W ILAYAH  II I  KEC
PEC AN GAAN  D AN  KED U N G

T E G U H  A R IF IA N T O , S T

K A S UB B A G  TU UP T W IL AYA H III

FA D H E LA N , S E

KEPALA U PT W ILAYAH  VIIKEC .
    BAN GSR I D AN  KEM BAN G

A N W A R , S H

KASUBBAG TU UPT WILAYAH VII

S U R A H M IN , S E

KEPALA BIDANG TATA RUANG

S T Y A N T O

K A S I TA TA  R U A N G  D A N  
        B A N G U N A N

K U S N A D I

K E PA L A U P T.P N G E L O L A A N  
            R U S U N AW A

D A R O J I ,  S E

KASUBBAG.TU.UPT.RUSUNAWA

W AH YU D I

K E P A L A  U P T  W I L A Y A H  I I  K E C .
   TA H U N A N  D A N  B A T E A L I T

K A D A R T O

KASUBBAG TU UPT WILAYAH II

S U Y U T I

ir . A Z H A R  E K A N T O

KEPALA DINAS

         K E PA L A  U P T. T PA  D A N  
P E N G E L O L A A N  L I M B A H  L A I N N YA  

L U L U T  A N D I A R IYA N TO , S T

   K A S U B B A G . T U . U P T . T P A  D A N
P E N G E L O L A A N  L I M B A H  L A I N N Y A  

A S H A D I

KEPALA UPT WILAYAH I KEC.JEPARA 
          DAN KARIMUN JAWA

S U W I G N Y O

KASUBBAG TU UPT WILAYAH I

T IT IK  M A S U H AT I

       KEPALA UPT WILAYAH V 
KEC.MAYONG DAN NALUMSARI

D A R O J I

KASU BBAG TU  U PT  W ILAYAH  V

YA N U A R  W A L I D  M A G H F U R ,  S . ip

K E P A L A  S I D A N G  C I P TA  K A R Y A

A R Y  B A C H T I A R ,  S T. M T

K A S I  P E M B . &  P E M E L I H A R A A N
          S A R P R A S  U M U M

A K H L I S  H A N I F U D I N ,  S t i

K A S I P E R U M  P E M U K IM A N  
P E N A T L IN G K  &  A IR  B E R S IH

E N D R O  W A H Y U  P U R W A N T O ,  S T

    K A S I  P E N G A W A S A N  D A N
P E N G E N D A L I A N  TA TA  R U A N G

M O H A M M A D  R O S Y ID I,  S E

ir . A Z H A R  E K A N T O

KEPALA DINAS

K E P A L A  U P T  W I L A Y A H  I I  K E C .
  M L O N G G O  D A N  P A K I S  A J I

S U H A R T O

KASUBBAG TU.UPT WILAYAH II

S U PA R T O N O

JABATAN FUNGSIONAL

Sumber : Dinas ciptaru dan kebersihan  
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