
BAB III 

KESEJAHTERAAN ATLET CABANG OLAHRAGA SQUASH DI JAWA 

BARAT BERDASARKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, SARANA 

DAN PRASARANA, DAN PENDANAAN 

A. Kesejahteraan Atlet 

 Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana 

global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, 

tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. 

Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. 

Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan 

yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan 

keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan 

terciptalah kesejahteraan. 

 Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan 

Masyarakat, kesejahteraan  masyarakat adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya.1 

                                                           
 1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan diakses pada tanggal 11 juni 2018 Pukul 21.20 
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 Atlet Indonesia adalah salah satu komponen penting bagi bangsa 

Indonesia. Atlet Indonesia telah berjuang keras dalam setiap kompetisi 

olahraga tingkat dunia hanya untuk mengharumkan nama Indonesia. 

Perjuangan yang sangat berat, ada atlet yang harus bertanding saat 

menjalankan ibadah puasa, atlet yang harus latihan dengan keras dengan 

prasarana yang seadanya walaupun terkadang perjuangan atlet Indonesia tidak 

selalu berujung kepada kemenagan. 

 Jika tidak ada perjuangan atlet Indonesia maka nama negara Indonesia 

tidak akan pernah didengar di dunia olahraga internasional. Jika tidak pernah 

ada atlet Indonesia yang meraih kemenangan, misalnya Lilyana Natsir dan 

Tontowi Ahmad yang meraih medali emas pada Olimpiade Rio de Jeneiro 

tahun 2016, maka negara Indonesia akan selalu dianggap remeh dalam setiap 

pertandingan olahraga dunia 

 Kesejahteraan atlet Indonesia adalah tanggung jawab bersama, 

tanggung jawab semua elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab 

Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah walaupun berdasarkan Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dengan tegas diatur bahwa, 

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukkan pembinaan dan 

pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.2 

 

B. Sejarah Cabang Olahraga Squash 

                                                           
 2 http://www.hukumonline.com diakses pada tanggal 13 Juni 2018,  Jam 23.02 Wib 
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 Sama halnya seperti cabang olahraga tenis atau badminton, olahraga 

squash merupakan salah satu cabang olahraga yang menggunakan raket 

sebagai alat utamanya. Permainan ini dapat dimainkan oleh dua orang saja 

atau berpasangan. Squash dimainkan di sebuah ruangan yang tertutup. 

Berbeda dengan tenis atau badminton, pemain squash memukul bola ke sisi-

sisi ruangan sehingga bola memantul. 

 Meski memang cabang olahraga tersebut belum begitu dikenal di 

Tanah Air ini, namun squash sudah sangat populer di sejumlah Negara, 

seperti Britania Raya, Australia, Selandia Baru, serta Pakistan. Pertama kali 

permainan Squash ini diciptakan di sebuah sekolah khusus pria di Harrow, 

London sekitar tahun 1830-an. Pada mulanya, gerakan memantulkan bola ke 

dinding hanya dilakukan sebagai pemanasan sebelum bermain tenis. Lalu 

gerakan ini menginspirasi seorang murid untuk membuatnya menjadi sebuah 

permainan baru. 

 Gerakan tersebut lantas dikembangkan menjadi sebuah permainan 

yang menantang. Permainan squash pada awalnya hanya dimainkan di 

sekolah Harrow saja. Barulah setelahnya permainan ini semakin menyebar ke 

berbagai sekolah di Britania Raya. 

 Dengan begitu dapat dikatakan squash lahir di Inggris dan 

menyebarkan permainan ini terutama ke negara-negara jajahannya yang 

bergabung dalam negara persemakmuran. Oleh karena itulah, olahraga yang 

satu ini populer di negara-negara bekas persemakmuran Inggris, seperti 



Singapura, Pakistan, Malaysia, dan Austaralia. Barulah dalam 

perkembangannya, olahraga squash dikenal di berbagai negara lainnya dan 

menjadi olahraga yang dikenal secara internasional. 

 Disamping itu, Amerika Serikat juga memegang peranan penting 

dalam penyebaran dan perkembangan olahraga squash. Amerika Serikat 

adalah negara yang mendirikan asosiasi squash untuk yang pertama kalinya 

dan menjadikannya sebagai cabang olahraga yang berdiri sendiri. 

 Sementara itu, di Inggris olahraga squash hanya dimasukkan sebagai 

cabang dari olahraga tenis. Barulah beberapa tahun setelah Amerika Serikat 

mendirikan asosiasi squash tersebut, Inggris mendirikan sebuah asosiasi 

squash dan mengadakan ajang turnamen squash yang diberi nama Bristish 

Open.3 

 Kemudian di Indonesia sendiri, olahraga ini dimulai sejak berakhirnya 

perang dunia kedua. Kedatangan para tentara Inggris ke Indonesia telah 

membawa serta pengetahuan mengenai olahraga ini. Akan tetapi, kala itu 

hanya para perwira dengan pangkat tinggi saja yang diperbolehkan untuk 

bermain squash. Barulah beberapa tahun kemudian yakni di tahun 1979, 

Indonesia memiliki seorang atlet squash. Atlet squash pertama dari Indonesia 

ini bernama Bambang Gatot Subroto. 

                                                           
 3 https://www.beritabola.win/sejarah-munculnya-olahraga-squash-dan-perkembangannya-
 di-indonesia/ diakses pada tangal 14 juni 2018 jam. 22.39 wib 
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 Bambang Gatot Subroto awalnya hanya gemar melihat pertandingan 

squash. Rasa tertariknya ini membuat ia diberi kesempatan untuk mendalami 

olahraga squash di Pakistan. Setelah itu, Bambang menularkan ilmunya 

bermain squash ke beberapa pemuda. Pemuda-pemuda inilah yang kemudian 

berkiprah menjadi pelatih squash dan atlet squash. Selain melatih para 

pemuda untuk bermain squash, Bambang Gatot Subroto pula yang menggagas 

kejuaraan squash tingkat nasional untuk yang pertama kali. Di ajang inilah, 

pemuda-pemuda yang dilatih Bambang meraih gelar juara. 

 Pada tahun 1979, benang merah sejarah perkembangan squash mulai 

ditorehkan oleh seorang putra asli Indonesia yang bernama Bambang Gatot 

Subroto. Kala itu Bambang yang sering menyaksikan pertandingan squash 

karena ia bekerja di sebuah hotel berbintang di Jakarta ditawari mendalami 

squash di Pakistan. Kesempatan emas tersebut tidak disia-siakan oleh 

Bambang. Meski belum semahir legenda squash dunia asal Pakistan yang 

dikenal dengan ‘Dinasti Khan’ seperti Hashim Khan, Roshan Khan, Azam 

Khan, Mohibullah Khan, Jahangir Khan dan Jansher Khan yang secara turun-

temurun bergiliran menjadi juara British Open mulai 1951 sampai 1994, akan 

tetapi Bambang sudah mampu mengalahkan WNA khususnya dari Eropa 

yang menginap di tempat ia bekerja. Padahal sebelumnya ia selalu dijadikan 

bulan-bulanan oleh para turis tersebut. 

 Jasa Bambang dalam mengembangkan squash di Indonesia memang 

sungguh besar. Ia bahkan rela meluangkan waktu untuk mendidik ‘ball boys’ 



tenis untuk dilatih squash. Hasilnya beberapa dari anak didik Bambang, kini 

ada yang menjadi juara nasional dan menjadi pelatih squash di beberapa klub. 

Bambang pula yang pertama kali menggelar kejuaraan nasional squash tahun 

1981. Kala itu hanya diikuti empat pengda yang tergabung dalam PSRSI 

(Persatuan Squash Raket Seluruh Indonesia) yang merupakan cikal bakal PSI. 

Barulah pada tahun 1995, squash diakui keberadaanya oleh KONI Pusat 

dengan nama PSI (Persatuan Squash Indonesia). Sampai sekarang Kejuaran 

Nasional Squash selalu diadakan tiap tahunnya dan pemain baru dan potensial 

pun bermunculan silih berganti Squash di Indonesia Jawa Barat. 

 Di Jawa Barat terdapat 2 (dua) gor squash: Gor Lodaya dan Gor BSC 

(Bandung Squash Club). Squash di Jawa Barat tergolong maju dibandingkan 

daerah-daerah lain karena pembibitan atlet-atlet junior di Jawa Barat sangat 

baik. Hal itu dikarenakan Jawa Barat membuat eksperimen dengan 

mendirikan sekolah squash pertama di Indonesia, yakni “SEKOLAH 

SQUASH BASTAMAN-LODAYA” yang terletak di Jalan Lodaya No.22 

Bandung. Sekolah ini didirikan dan dipimpin langsung oleh H. Amar 

Maryana, SH,M.Si. Beliau mendirikan sekolah squash ini, karena beliau 

berfikir bahwa Indonesia memang sudah tertinggal oleh negara-negara 

tetangga, seperti: Malayasia dan Singapura. Indonesia sudah harus melakukan 

regenerasi agar para pemain Juniornya dapat bersaing di kancah Internasional 

kelak dan juga karena sekarang olahraga squash masih didominasi oleh para 

pemain dewasa yang kita ketahui kurang bisa bersaing dengan para pemain 



luar negeri (di kancah Internasional). Hal itulah yang menggugah hati H. 

Amar untuk mendirikan sekolah squash ini. Sudah banyak eksperimen-

eksperimen lain yang dilakukan beliau dalam memajukan olahraga squash 

khususnya di daerah Jawa Barat, yaitu dengan mengundang para pemain dari 

Malaysia dan Singapura untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan 

para pemain Jawa Barat. Selain itu, beliau juga mendatangkan pelatih dari 

British, Malaysia, Singapura untuk memberikan Coaching Clinic.4 

 Perkembangan dan sejarah squash di Indonesia berpusat di Jawa Barat. 

Di provinsi ini terdapat dua buah gedung olahraga yang khusus disediakan 

untuk olahraga squash, yakni gedung olahraga Bandung Squash Club (BSC) 

dan gedung olahraga Lodaya. Tidak hanya gedung olahraga saja, di Jawa 

Barat juga terdapat sekolah squash yang pertama di Indonesia. 

 Sekolah squash ini didirikan oleh H. Amar Maryana dan diberi nama 

Sekolah Squash Bastaman Lodaya. Berkat sekolah inilah ada begitu banyak 

atlet-atlet squash yang muncul. Tidak tanggung-tanggung, sekolah squash ini 

kerap mengundang atlet squash mancanegara dan menghadirkan pelatih dari 

negara-negara tempat squash berkembang seperti Singapura dan Inggris. 

C. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Squash di Jawa Barat 

 Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

pembinaan, cara, perbuatan, membina. Atau merupakan pembaharuan dan 

                                                           
 4 Wawancara dengan H. Amar Maryana, Bandung, 31 Mei 2018  



penyempurnaan. Atau bisa berupa usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.5 

 Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau 

sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain 

melalui materi pembinaaan dengan tujuan dapat mengembangkan 

kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.6 

 Selain itu, pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk 

merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik.Konsep pembinaan 

hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis yang dalam arti 

dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-

baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai 

dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat dimanfaatkan dalam 

praktek. 

 Pembinaan olahraga yang pada intinya olahraga prestasi adalah 

olahraga yang membina dan mengembangkan seorang atlet atau tim secara 

terencana, berjenjang, dan berikelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai 

prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 

Sedangkan pembinaan olahraga adalah sistem pembibitan yang melibatkan 

individu atlet dalam pembangun keprofesionalan diri melalui sistem yang 

telah ditetapkan dengan tujuan prestasi.  

                                                           
 5 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Balai 
 Pustaka.Jakarta.2001 
 6 Ahmad Tanzeh.Pengantar Metode Penelitian.Teras.Yogyakarta.2009.Hlm 144. 



 Pembinaan olahraga memang pada pelaksanaannya tidak semudah 

membalikan telapak tangan banyak permasalahan yang di hadapi bahkan 

berujung kegagalan. Hal ini tidak lepas dari banyak faktor misalnya faktor 

kebijakan olahraga, kondisi fisik atlet, pembinaan, dan faktor pengembangan. 

Namun hal-hal yang tertera di atas tidaklah sulit untuk di bangun jika seluruh 

pihak yang terkait bisa berjalan sejajar dan searah guna membangun prestasi 

olahraga yang diharapkan. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Keolahragaan Pasal 27 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Prestasi: 

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 

dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga 

pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. 

  

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk 

organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun 

pada tingkat daerah. 

 

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat 

kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan 

dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

  

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 

dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, 

menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang 

bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi 

secara berjenjang dan berkelanjutan.  

 



(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan 

muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan 

pengembangan bakat sebagai proses regenerasi. 

 

 Menurut Yeni Siti Rohmah peraih medali Emas Nomor Pertandingan 

Perorangan Putri PON XVII Kalimantan Timur, PON XVIII Riau, PON XIX 

Jawa Barat : 7 

 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi cabang olahraga 

squash di Jawa Barat sudah cukup baik, akan tetapi belum merata di berbagai 

daerah dan kurangnya tenaga keolahragaan dan pelatih yang memiliki 

kualifikasi dan sertifikat kompetensi. 

 Menurut Maudy Wafa Nadiyah peraih Medali Emas Nomor 

pertandingan Beregu Putri PON XVII Riau, PON XIX Jawa Barat : 8 

 Pembinaan itu sendiri masih sangat kurang karna pembinaan yang 

diberikan jika akan ada event pertandingan yang besar saja seperti Porda, 

PON, Seagames, dan Asian Games jadi pembinaan itu tidak berjangka 

panjang dan terus menerus, untuk pengembangannya itu sendiri cabang 

Olahraga Squash sangat lah kurang karna kurangnya pemasaran atau promosi 

olahraga squash itu sendiri dan kurangnya kejuaraan yang diikut sertakan 

dikancah internasiaonal misalnya pertandingan di luar negeri, jadi bisa 

                                                           
 7 Wawancara dengan Yeni Siti Rohmah Atlet Squash Jawa Barat , Bandung, 19 Juni 2018 
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dibilang mereka latihan terus tapi tidak ada tolak ukur prestasi mereka 

masing-masing. 

 Menurut Zalzabila Atlet Junior Squash Jawa Barat:9 

 Pembinaan dan pengembangan sudah mulai berkembang karna sudah 

ada perubahan dilihat dari event-event yang ada sudah mulai berkembang 

akan tetapi pembinaan atlet junior masih sedikit kurang serius, jadi masih 

banyak atlet atlet junior yang punya bakat akhirnya memilih mundur dan tidak 

melanjutkan latihan. 

 Menurut Fitriani Mantan Atler Squah Jawa Barat Peraih Medali Emas 

Beregu Putri PON XIX Jawa Barat:10 

 Pembinaan pada cabang olahraga squash sudah mulai ada peningkatan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu dibuktikan dengan adanya 

kegiatan atau event Porda dari tahun ketahuannya, namun untuk 

pengembangan masih kurang terleasisasikan dikalangan masyarakat, itu 

dibuktikan bahwa di Bandung saja hanya ada 2 (Dua) lapang squash yang 

layak digunakan, jadi masyarakat awam pun kurang mengenal apa itu 

olahraga squash tidak seperti olahraga lainnya yang sudah memasyarakat. 

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang sistem Keolahragaan 

Nasional, pelaku pembinaan digolongkan menjadi empat, yaitu : 

1) Pemerintah Daerah Dijelaskan dalam pasal 21 Undang-Undang 

 Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional 
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 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan 

 pembinaaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan 

 kewenangan dan tanggung jawabnya. 

2) Masyarakat Sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 

 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dijelaskan 

 bahwa :   

 a. Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan 

 olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, 

 baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau 

 pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri 

  

 b. Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat 

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan 

 olahraga dilingkungan masyarakat setempat. 

  

 c.  Masyarakat dalam melakukan pembinaaan dan pengembangan 

 olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 

 membentuk organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan 

 dengan Undang- Undang ini. 

  

3) Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta Dalam ini sesuai 

 dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang 

 Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa lembaga pemerintah 

 maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan 

 pengembangan olahraga bagi karyawannya untuk meningkatkan 

 kesehatan kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan 

 produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing 

.  

4) Pelatih atau pembina Olahraga Pada Pasal 60 Undang-Undang 

 Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Sistem keolahragaan Nasional, 

 dijelaskan bahwa :  

 

 a. Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk 

 organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat 

 daerah yang telah dipilih atau yang ditunjuk sebagai pengurus 

  

 b. Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan 

 olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi 

 

 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan menejelaskan bahwa pembina olahraga adalah 



orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan 

manejerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan 

pembinaan dan pengembangan olahraga 

 Hak dan kewajiban dari pembina olahraga terdapat pada Pasal 61 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragan Nasional, 

yaitu: 

1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan  

 pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum 

  

2) Pembina olahraga berkewajiban : 

  

 a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap  

 organisasi olahraga,Olahragawan, tenaga keolahragaan, dan 

 pendanaan keolahragaan. 

  

 b. Melaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai 

 prinsip 

 

 Menurut Menteri Pemudan dan Olahrga Imam Nahrawi mengatakan 

pembinaan atlet membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, tak hanya 

dana dari APBN dan APBD, melainkan peran serta pihak swasta sebagai 

sponsor juga sangat dibutuhkan. APBN dan APBD itu nantinya untuk 

membangun dan merenovasi infrastruktur olahraganya, sedangkan 

kesejahteraan atlet dan pembinaannya bisa didukung oleh peran serta pihak 

swasta.11 
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 Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

daerah wajib membina dan mengembangkan kegiatan olahraga rekreasi sesuai 

dengan kewenangannya dan tanngung jawabnya. Pelaksana dari pembinaan 

dilakukan oleh pembina olahraga atau pelatih yang memiliki sertifikat 

kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau 

instansi pemerintah. 

D. Sarana dan Prasana Atlet Squash di Jawa Barat 

 Sarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari 

segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam 

kegiatan olah raga. Prasarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang 

terdiri dari tempat olah raga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik 

yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan untuk 

pelaksanaan program kegiatan olah raga.12 dapat diartikan bahwa sarana 

prasarana oloahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala 

bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan yang digunakan untuk perlengkapan 

olah raga. Sarana prasarana olahraga yang baik dapat menunjang 

pertumbuhan masyarakat yang baik. 

 Secara umum prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan 

penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha atau pembangunan). Dalam 

olahraga prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah atau 
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memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen. Salah satu sifat 

tersebut adalah susah dipindahkan. 

 Prasarana Adalah segala sesuatu yang digunakan untuk pembelajaran, 

yang bisa dipindah, tetapi berat (semi permanen) Misal : Matras, Peti lompat, 

Bangku Swedia, Meja pingpong, Tiang lompat tinggi, Trampolin, Gawang, 

Palang sejajar, Palang bertingkat, palang tunggal. 

 Prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari 

tempat olah raga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang 

statusnya jelas dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan untuk pelaksanaan 

program kegiatan olahraga.13 

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional, Pasal 67 Sarana dan Prasarana Olahraga : 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung 

jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, 

dan pengawasan prasarana olahraga.  

 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan 

prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan 

Pemerintah dan pemerintah daerah 

.  

(3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus 

memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah 

setempat 

.  

(4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi 

jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

  

                                                           
 13 Soepartono, Sarana dan Prasarana Olahraga, Dirjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta, 2000,  
 hlm. 38. 
 



(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) 

diatur dengan Peraturan Presiden 

.  

(6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan 

perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan 

prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan 

kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya 

diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik 

pemerintah daerah setempat. 
  

(7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau 

mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi 

aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi 

Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang 

sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

 

 Pasal 68 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional: 

(1) Pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri 

sarana olahraga dalam negeri.  

 

(2) Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi sarana 

olahraga wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari 

cabang olahraga yang bersangkutan. 

  

(3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk 

masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi 

wajib memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai 

dengan peraturan perundangundangan 

  

(4) Produsen wajib memberikan informasi tertulis tentang bahan 

baku, penggunaan, dan pemanfaatan sarana olahraga untuk 

memberikan pelindungan kesehatan dan keselamatan. 

  

(5) Perlakuan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak 

penjualan atas barang mewah untuk sarana olahraga diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan 

dan perpajakan. 

  



(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana olahraga sebagaimana 

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

Peraturan Pemerintah. 

  

 Menurut Yeni Siti Rohmah peraih medali Emas Nomor Pertandingan 

Perorangan Putri PON XVII Kalimantan Timur, PON XVIII Riau, PON XIX 

Jawa Barat:14 

 Untuk Sarana dan Prasarana dari segi kualitas sudah cukup memadai 

seperti di Jawa Barat sudah mempunyai Main court lapangan utama yang 

terbuat dari kaca seperti lapangan yang ada di luar negeri lainnya, akan tetapi 

untuk kuantitas itu sendiri lapangan squash di Indonesia khususnya di Jawa 

Barat sangat kurang bahkan masih bisa dihitung dan disebutkan satu persatu 

di Bandung saja baru ada 2 (Dua) lapangan yang layak untuk para atlet 

gunakan untuk berlatih ataupun untuk kejuaraan. 

 Menurut Maudy Wafa Nadiyah peraih Medali Emas Nomor 

pertandingan Beregu Putri PON XVII Riau, PON XIX Jawa Barat:15 

 Sarana dan Prasarana yang ada di Jawa Barat untuk lapangan yag 

bertaraf internasional atau disebut layak untuk dipakai latihan atau untuk 

kejuaraan yang bertaraf nasional ataupun internasional masih belum memadai, 

tapi kalau hanya sekedar untuk berlatih saja cukup memadai. 

 Menurut Zalzabila Atlet Junior Squash Jawa Barat : 16 

                                                           
 14 Wawancara dengan Yeni Siti Rohmah Atlet Squash Jawa Barat , Bandung, 19 Juni 2018 
 15 Wawancara dengan Maudy Wafa Nadiyah Atlet Squah Jawa Barat, Bandung, 19 Juni 2018 
 16 Wawancara dengan Zalzabila Atlet Junior Squash Jawa Barat, Bandung, 28 Mei 2018 
 



 Untuk Sarana dan Prasarana yang ada sangatlah kurang saya berlatih 

di lapang squash lodaya bersama atlet junior lainnya dan itu kurang memadai 

lapangnya yang kurang terawat dan ada kesalahan dalam pembangunan 

lapang tersebut, dan juga kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di 

Jawa Barat ini. 

 Menurut Fitriani Mantan Atler Squah Jawa Barat Peraih Medali Emas 

Beregu Putri PON XIX Jawa Barat : 17 

 Untuk Sarana dan Prasarana yang ada di Jawa Barat masih sangatlah 

kurang memadai, lapang squash yang cukup layak baru ada di Kota Bandung 

saja untuk di daerah lain seperti di Unsika Karawang lapang squashnya 

terbengkalai begitu saja terlepas setelah diadakan Event Porda Karawang 

selesai, seharusnya juga lapang squash di tambah lagi jumlahnya dan untuk 

lapang squash yang sudah ada seperti di Lodaya dan Siliwangi pemerintah 

harus memperhatikan dan mengawasinya agar lapang tersebut bisa digunakan 

untuk jangka panjang dan tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang lain 

agar atlet squash junior dan seluruh atlet di Jawa Barat bisa berlatih dengan 

baik. 

E. Pendanaan Keolahragaan 

 Olah Raga merupakan salah satu bagian kehidupan manusia secara 

pribadi perseorangan maupun kelompok orang, yang secara teratur 

mengembangkan potensi guna memperoleh kemampuan dan derajat kesehatan 

                                                           
 17  Wawancara Dengan Fitriani  Mantan Atlet Squash Jawa Barat, Bandung, 4 Juni 2018 



jasmaniah dan rohaniah dalam lingkungan sosial kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

 Perkembangan dunia keolahragaan di Negara kita masih 

membutuhkan berbagai aspek pemecahan masalah, baik berupa proses 

pembinaan administrasi, maupun teknis cabang olah raga prestasi maupun 

rekreasi, termasuk persyaratan dan tata cara penyelenggaraan kejuaraan dalam 

berbagai lapisan dan potensi minat serta keterampilan masyarakat dalam arti 

luas. 

 Pendanaan kegiatan olah raga bersumber dari APBN atau APBD 

dengan sumber pendanaan lainnya dari masyarakat. Bahwa prinsip kecukupan 

dan berkelanjutan pendanaan olah raga serta harapan terbentuknya suatu 

Badan Usaha Milik Negara dibidang olah raga pun belum memadai selama 

belum terbentuknya lembaga pendanaan secara independen dan transparan 

yang dikelola langsung oleh Organisasi sosial kemasyarakatan atau Lembaga 

Pembinaan fungsional keolahragaan,  

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional Pasal 69 Tentang Pendanaan Keolahragaan : 

 (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama 

antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

 

 (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan 

anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah.18 

                                                           
 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan 



Pasal 70 Pendanaan Keolahragaan : 

(1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan 

prinsip kecukupan dan keberlanjutan. 

 

 (2) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari: 

 

 a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku;  

 b. kerja sama yang saling menguntungkan;  

 c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;  

 d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau  

 e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 71 Pendanaan Keolahragaan :  

(1) Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada 

prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 

 

 (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan 

pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.19 

 

 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian 

Penghargaan Olahraga Pasal 19 : 20 

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan 

oleh Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

 

 (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan 

oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

  

(3) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan 

oleh organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan 

menjadi tanggungjawab pemberi penghargaan yang diperoleh 

                                                           
 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan 
 20 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga 



dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

  

 Menurut Yeni Siti Rohmah peraih medali Emas Nomor Pertandingan 

Perorangan Putri PON XVII Kalimantan Timur, PON XVIII Riau, PON XIX 

Jawa Barat:21 

 Pendanaan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup sesuai tetapi 

sayangnya tidak berkelanjutan, pendanaan yang diberikan hanya jika ada 

event kejuaraan tertentu saja, selepas itu tidak lagi ada penadaan sesudahnya 

yang berkelanjutan. 

 Menurut Maudy Wafa Nadiyah peraih Medali Emas Nomor 

pertandingan Beregu Putri PON XVII Riau, PON XIX Jawa Barat:22 

 Pendanaan yang diberikan oleh pemerintah terasa masih kurang karna 

pendanaan yang diberikan tidak sesuai atas yang dijanjikannya masih banyak 

potongan-potongan administrasi oleh pihak-pihak yang terkait jadi para atlet 

tidak mendapatkan hak nya sepenuhnya masih kurangnya transparansi yang 

dilakukan oleh pemerintah, dan pendanaan itupun tidak berkelanjutan. 

 Menurut Zalzabila Atlet Junior Squash Jawa Barat :23  

 Pendanaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap atlet junior yang 

sudah berprestasi di nasional maupun internasional sangatlah kurang bahkan 

tidak diperhatikan, tidak adanya pendanaan yang di dapatkan oleh para atlet 

                                                           
 21 Wawancara dengan Yeni Siti Rohmah Atlet Squash Jawa Barat , Bandung, 19 Juni 2018 
 22 Wawancara dengan Maudy Wafa Nadiyah Atlet Squah Jawa Barat, Bandung, 19 Juni 2018 
 23 Wawancara dengan Zalzabila Atlet Junior Squash Jawa Barat, Bandung, 28 Mei 2018 
 



junior dan juga untuk mengikuti kejuaraan internasioanal yang 

diselenggarakan di luar negeri para atlet junior terkadang masih harus 

mengeluarkan dana sendiri padahal untuk mengikuti kejuaran internasional 

tersebut para atlet junior membawa nama daerah bahkan Negara. 

 Menurut Fitriani Mantan Atler Squah Jawa Barat Peraih Medali Emas 

Beregu Putri PON XIX Jawa Barat :24 

 Pendanaan yang diberikan pemerintah untuk para atlet cukup sesuai 

untuk sekelas atlet jawa barat, namun belum adanya transparansi karna masih 

banyak oknum yang mengambil hak para atlet tanpa ada pemberitahuan 

apapun jadi pendanaan yang diberikan masih tidak sepenuhnya diberikan 

kepada para atlet, dan untuk para mantan atlet yang telah mengharumkan 

nama daerahnya selepas dari itu tidak mendapat pendanaan apapun. 

 Kesejahteraan atlet Indonesia adalah tanggung jawab bersama, 

tanggung jawab semua elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab 

Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib melakukkan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan 

kewenangan dan tanggung jawabnya, 

 Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah adalah melalui penetapan 

kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, 

                                                           
 24 Wawancara Dengan Fitriani  Mantan Atlet Squash Jawa Barat, Bandung, 4 Juni 2018  
 



penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, 

kompetisi, ‘bantuan’, ‘pemudahan’, perizinan dan pengawasan. 

 Upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk menyejahterakan atlet 

akan lebih optimal jika didukung peran serta masyarakat mengingat jumlah 

alokasi dana yang dianggarkan dan diambil melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) terbatas. Oleh karena itu jika pendanaan kesejahteraan didukung oleh 

masyarakat, tentu semua atlet Indonesia akan menjadi sejahtera baik saat 

masih aktif menjadi atlet ataupun telah pensiun.25 
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