
Bab 1. 
Hakikat Manajemen Olahraga 

 
 
Manajemen 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sehingga upaya tersebut dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 
Administrasi 

Adminstration is the act of arranging and organizing materials and 

conditions so that the goals and purposes of an organization may be 

achieved. It is both an art and a science and consists of leading and 

working with people, planning for and providing resources, and then 

organizing and controlling those resources toward desired outcomes. 

 

Manajemen dan Administrasi 

Some directors use the term administration to refer to the management 

function in schools and government agencies, and the term management 

to refer to the same function in the business and industrial world. For the 

sake of our discussion in entire the text, the terms administration and 

management are considered by us to be synonymous and are used 

interchangeably. Dengan demikian, manajemen dan administrasi dalam 

diktat ini dapat dipergunakan saling bergantian dan memiliki definisi yang 

tidak berbeda.   

 

Manajemen Olahraga 

Pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian dalam konteks organisasi yang memiliki tujuan utama untuk 

menyediakan aktivitas, produk, dan layanan olahraga atau kebugaran 

jasmani. 
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Kepemimpinan (Leadership) 

Leadership is defined as the ability to lead or to show the way to, or direct 

the course of, by going before or along with, to conduct or guide, to direct, 

as by persuasion or influence, to a course of action or thought. The act of 

guiding or directing others to a course of action through persuasion or 

influence. Basically, there are two distinctly different types of leadership: 

the charismatic (natural) leader and the positional (appointed) leader. The 

most preferred leadership situation occurs when the charismatic leader is 

also the positional leader. 

 

Kekuasaan, Otoritas, dan Pemimpin 

Authority is defined as the right to control use of resources, to set program 

direction, and to enforce established policies and regulations of the 

organization. Power can be defined as the ability or official capacity to 

exercise control or authority. Ethics in administration. The term ethics is 

usually applied to prefessional conduct, whereas morality is used to 

describe personal conduct. Ethics are based on legal requirement, moral 

requirement, and social/cultural considerations. 

Asal muasal kekuasaan yang dimiliki oleh Pemimpin adalah (1) 

Pengetahuan adalah kekuatan, and the director is usually the first in a 

department to know what the future holds in regard to organization 

conditions., (2) Budget, the director controls the allocation and has 

responsibility to share funds equitably, (3) Task assigment, the director 

has authority to reward the prime assigment to a productive employee, (4) 

Defense, the director is the defender of the organizational unit. He or she 

is th eone who carries the message from the department to the upper 

levels of administration, (5) Communication, the director is responsible for 

communications to the outside world, such as newspapers, alumni, 

professional organization, (6) Committee appointments, in most cases, the 

director has the power to place people on important committees.  
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Tipe kepemimpinan dan Manajemen 

Gaya Manajemen otoritarian 

Oppressive dictator: This authoritarian leader rules with an iron fist. Strict 

command and response is the order of the day.  

Benevolent dictator: Similar to appressive dictator, oppinion of the 

members are treated as those of children. 

Gaya Manajemen Partisipatif 

The participatory style is the American way. It is democratic in nature, but 

by that very fact required more effort on the part of each individual in a 

group than any other form of administration. 

Gaya Manajemen Anarki 

Anarchy, in a broad sense, means the absence of any form of authority, 

and it is typified by disorder and confusion. Leissez-faire is the term most 

often used. 

 

Pedoman untuk Membuat Keputusan dan Tindakan Manajerial 

Pedoman atau petunjuk untuk membuat keputusan dan tindakan 

manajerial merupakan pernyataan yang memberikqan arah bagi pembuat 

keputusan dan dikenal dengan istilah pedoman tindakan (action guides). 

Pedoman tindakan ini berdasarkan atas kebenaran, fakta, konsep, premis, 

dan pendapat pakar. Kemudian, dikategorikan menjadi: 

Landasan 

Landasan adalah generalisasi atau hipotesis yang telah diuji untuk 

keakuratannya dan cenderung menjadi benar ketika menggambarkan 

realitas.  

Setiap orang yang terkenai sebuah keputusan sebaiknya memiliki 

kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan keputusan tersebut. 

Kebijakan 

Kebijakan adalah pernyataan-pernyataan yang membimbing dan 

mengarahkan pikiran dan tindakan dalam pembuatan keputusan. 
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Pernyataan tersebut berdasarkan atas hipotesis, landasan, kebenaran, 

fakta, dan pendapat ahli. 

Pegawai tidak boleh menerima uang atau hadiah dari para 

pelanggan/konsumen 

Standards atau Benchmarks 

Standar dapat didefinisikan sebagai persyaratan pencapaian tingkat atau 

level tertentu. Standar dalam administrasi dipandang sebagai  batas 

normal atau batas kualitas atau kinerja yang dapat diterima.  

Pelamar untuk posisi yang diiklankan harus memiliki ijasah sarjana 

Olahraga.  

Benchmarks adalah istilah yang diambil oleh ahli manajemen kualitas dari 

industri. Benchmark adalah tingkat kualitas yang diinginkan lebih khusus 

dibandingkan dengan standar. 

Pelamar untuk posisi yang diiklankan harus memiliki ijasah Sarjana 

Olahraga dengan spesialisasi ilmu keolahragaan. 

Prosedur 

Prosedur adalah metode atau teknik untuk melaksanakan aktivitas. 

Prosedur menerangkan cara yang tepat untuk mengerjakan aktivitas agar 

tujuan tercapai. 

Ketika pelamar diterima, surat pemberitahuan akan disampaikan secara 

langsung ke alamat pelamar yang tertera pada lamaran. 

Aturan 

Aturan adalah sebuah arah kewenangan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan atau prosedur. Aturan ditetapkan oleh unit organisasi lokal 

atau unit organisasi khusus. 

Setiap orang yang berada di lapangan tennis tidak boleh meludah di atas 

lapangan tenis. 

 

 

 

 



 5

Bab 2 
Tujuan dan Ruang Lingkup Manajemen 

 
Tujuan Manajemen 

1. Mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

2. menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan. 

3. Berupaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas setiap usaha yang 

dikerjakan. 

To get the right things done, and to get things done right. 

 

Penerapan Manajemen 

Istilah manajemen biasanya digunakan untuk (1) pengelompokkan 

pekerjaan, (2) seorang individu, (3) suatu disiplin ilmu, dan (4) suatu 

proses. 

 

The scope of managerial responsibilities encompasses three areas: 

personnel, program, and facilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilities 
Planning 

Organizing 
Controlling 

Program 
Planning 

Organizing 
Controlling 

 
Management 

Personeel 
Planning 

Organizing 
Controlling 
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Keterampilan Dasar Manajerial 

The most basic skills needed by a manager or director are communicating 

and decision making. The most basic process or functions for responsible 

are planning, organizing, and controling. 

Tugas penting manajer 

1. Bekerja dengan dan melalui orang lain 

2. Memadukan dan menyeimbangkan tujuan, menetapkan prioritas 

3. Mempertanggungjawabkan dan bertanggungjawab 

4. Berpikir analitis dan konseptual 

5. Mediator atau penengah segala persoalan 

6. Politisi, seorang yang pandai berdiplomasi 

7. diplomat yang piawai membawa dan menunaikan misi 

8. Mengambil keputusan yang sulit 

 

Kegiatan Manajer 

1. Pribadi 

 Pengaturan waktu 

 Pengembangan karier 

 Keterlibatan dalam hidup 

2. Teknis 

 Pekerjaan yang menggunakan peralatan 

 Pemecahan masalah teknis 

 Pelaksanaan fungsi 

3. Administratif 

 Pemrosesan kertas kerja 

 Anggaran 

 Monitoring kebijakan dan prosedur 

 Pemeliharaan stabilitas 

4. Interaksional 

a. Peranan antar pribadi 



 7

 Pemuka simbolis 

 Pemimpin 

 Perantara 

b. Peranan informasional 

 Monitoring aliran informasi 

 Penerus informasi 

 Perwakilan 

c. Peranan pembuatan keputusan 

 Wiraswasta 

 Penangkal kesulitan 

 Pengalokasian sumber daya 

 Negosiator 
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Bab 3 
Pemimpin dan Direktur yang Efektif 

 
Manfaat Kepemimpinan dan Manajerial 

1. Directors are located on the lower rungs of the managerial ladder, but 

their competence and quality of performance is most viatl to the succes 

of an organization. 

2. A 1985 survey found that a majority listed effective leadership as the 

most important factor in the succes of sports and ftness programs. 

 
Determining leadership efectiveness 

1. The effectiveness of a leader is determined by how well those who are 

being led achieve the goals of their unit or organization. 

2. Whether winning, productivity, or organization is the organization’s 

goal, leadreship effectiveness is measured in term of how well the 

goals are met. 

 

Managerial opportunities and requirement 

1. The unique challenges of the director’s role. The director, in most 

situations, serves under conditions that are not duplicated at any other 

level of leadership. 

2. Qualifying as a director 

 Desire to lead 

 Leadership attributes and skills 

 Training and experience 

3. Motivating to lead 

 The rewards 

 A supportive staff 

 A chance of succeeding 
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The cost of leadership 

There are three realities that a person in a director’s position must face. 

1. Responsibility 

The first reality that director must face is that they are totally 

responsible for the well-being and production of their organizational  

2. Loneliness 

Another rpice the director must pay for the rewards of leadership is the 

emotional stress of being alone. 

3. Criticism and abuse 

The last reality relating to the high cost of leadership is the unjustified 

criticism and abuse that is directed toward leaders and adminsitrators. 

 

Attributes of an effective leader and director 
Attributes of an effective leader and director are grouped into such 

categories as natural gifts of leadership, acquired qualities of leadership 

and administration, and specific skills realted to being an effective director. 

1. Natural gifts of leadership 

Genetically related or developed at very early age. Intelligence, 

common sense, creativity and initiative, charisma. 

2. Acquired qualities of leadership 

Spiritual sensitivity is related to the strongest feelings of concern for 

welfare and well-being of others. Compassion, respect for others, 

integrity and honesty, loyalty, ability to instill good will, commitment, 

administrative mind, decisiveness, courage, patience and tolerance, 

wisdom. 

3. Learned skills of leadership and administration 

Ability to make decisions, good communications, command of 

administrative techniques, willingness to set the pace and example, 

willingness to accept responsibility, tact, support of staffs, maturity, 

persussiveness, ability to innovate, physical fitness, wit and sense of 

humor. 
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4. Specific skills of an effective director 

Skills as an director, fund-raising ability, writing and editing skills, high 

level of fitness, knowledge of fitness and sports. 
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Bab 4 
Membuat Keputusan yang Bijak 

 
Pembuatan keputusan dalam manajemen seperti mekanisme dalam suatu  

permainan video yang mengontrol arah karakter dengan memilih berbagai 

jalur pilihan yang tersedia. Bila seseorang keliru memilih jalur, maka tujuan 

yang ditetapkan tidak akan tercapai. Dalam sebuah organisasi, bila 

sebuah keputusan salah ditetapkan, tujuan perusahaan akan sulit untuk 

tercapai. Karena pembuatan keputusan merupakan sumber utama 

pengendalian untuk membawa perusahaan dari perencanaan menuju 

pencapaian tujuan, para ahli memandang bahwa pembuatan keputusan 

merupakan kunci manajemen.   

 

Pembuatan Keputusan: Kunci Manajemen 

Pembuatan keputusan adalah tindakan menyusun pemikiran seseorang, 

membuat simpulan, dan membuat penilaian atas beberapa pertimbangan 

ketika menghadapi beberapa pilihan. Administrator dikenal karena 

keputusan yang dibuatnya. Pernyataan tersebut bukanlah kebenaran yang 

absolut, tetapi itu menunjukkan bahwa pembuatan keputusan merupakan 

usuran administrator. Baik atas maupun bawahan menginginkan 

administrator menjadi pembuat keputusan yang baik. Kemampuan 

direkjtur untuk membuat keputusan yang efektif dapat membedakan 

antara yang sukses dan yang gagal.  

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan 

Banyak faktor atau pengaruh yang datang menghampiri pikiran dan emosii 

pembuat keputusan ketika ia menghadapi beberapa pilihan. Faktor-faktor 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Pemahaman 

Pemahaman adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Ia merupakan proses 
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pemisahan informasi berupa fakta atau bukti yang diperoleh, opini, 

kepercayaan, dan bujukan.   

Penetapan 

Penetapan adalah keyakinan yang kuat didorong oleh perasaan seperti 

takut, marah, benci, cinta, dan simpati. Tanpa memperhatikan tujuan apa 

yang ingin dicapai oleh seorang direktur, penetapannya akan sangat 

mempengaruhi keputusan yang dibuat. 

Semangat 

Semangat adalah dorongan dari dalam untuk bergerak atau bertindak 

walaupun orang yang terkenainya akan senang atau marah terhadap apa 

yang dikerjakannya. Beberapa keputusan terbaik yang pernah dibuat tidak 

dilaksanakan disebabkan oleh kekurangsemangatan administrator. 

Norma-norma 

Norma-norma adalah landasan, standar, atau kualitas yang dianggap 

menguntungkan. Norma-norma mempengaruhi pilihan lebih dari apa yang 

diketahui oleh pembuat keputusan. Respon kita terhadap berbagai isu 

dipengaruhi oleh norma personal, politik, dan pendidikan, walaupun kita 

kurang menyadarinya. 

Kebenaran dan Fakta 

Kebenaran dan fakta memiliki arti yang sama dan mempengaruhi cara 

membuat pilihan. Kebenaran adalah pernyataan yang mengarah kepada 

pengetahuan atau akal sehat. Ia berkaitan dengan kejujuran, kelembutan, 

dan integritas. Fakta adalah pernyataan yang telah diuji kebenarannya. 

Informasi yang biasa 

Opini, keyakinan, dan bujukan merupakan bahan dalam proses 

pembuatan keputusan. Semuanya merupakan elemen informasi yang 

tidak bisa disamakan dengan fakta atau kebenaran. Walaupun faktor-

faktor tersebut idealnya tidak harus mempengaruhi keputusan kahir 

seorang administrator, kebenaran dan fakta tidak selalu tersedia, dan 

karenanya opini, keyakinan, dan bujukan sering menggantikannya. 
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Empat Pendekatan untuk Membuat Keputusan 

Pada dasarnya, empat pendekatan dapat dipergunakan untuk membuat 

keputusan. Pendekatan yang dipilih tergantung atas pembuat keputusan 

dan keadaan yang mengelilingi masalah yang dihadapi.  

Respon seketika 

Pendekatan ini berdasarkan respon instinktif terhadap beberapa 

rangsangan yang datang dan membutuhkan sedikit pemikiran untuk 

membuat keputusan.  Seorang pebasket melakukan reaksi seketika saat 

melihat gerakan yang dilakukan oleh lawannya. 

Preseden 

Pendekatan preseden adalah pendekatan tradisional ketika administrator 

membuat penilaian dan keputusan berdasarkan penanganan situasi yang 

sama di waktu yang lalu. 

Logika 

Pendekatan akal sehat berdasarkan alasan dan akal sehat, dan 

administrator sering menggunakan pendekatan ini. Ketika menggunakan 

pendekatan ini, mereka tidak mengikuti prosedur terstruktur atau pedoman 

langkah demi langkah, tetapi hanya mengatur seluruh kemampuan 

berpikir untuk memahami elemen atau keadaan yang dihadapi dan 

kemudian membuat keputusan. 

Pemecahan masalah 

Pendekatan ini lebih menyeluruh dibandingkan dengan pendekatan yang 

lainnya. Dan ditandai dengan pedoman aturan yang harus diikuti secara 

cermat dan hati-hati. Pendekatan ini hanya digunakan untuk membuat 

keputusan yang sangat sulit dan sangat penting. 

 

Elemen dasar untuk membuat keputusan yang baik 

a. memisahkan masalah dan isu yang khas dengan masalah dan isu 

yang umum 

b. Mengupayakan agar keputusan yang dibuat dapat memuaskan 

kelompok paling bawah (periperal). 
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c. Memberikan kesempatan untuk melakukan kompromi yang dapat 

diterima oleh semua pihak. 

d. Melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. 

e. Mengumpulkan dan berupaya untuk memperoleh feedback atas 

keputusan yang diambil. 

 

Prinsip-prinsip dalam pembuatan keputusan yang bijak 

1. Keputusan memerlukan alternatif pilihan 

2. Keputusan yang bijak berasal dari ketidaksetujuan 

3. Keputusan yang penting memerlukan waktu yang cukup dalam 

proses pembuatannya. 

4. Keputusan akan membutuhkan perubahan bagi pihak-pihak yang 

terlibat. 

 
Meningkatkan keterampilan membuat keputusan 

a. Metode baku untuk memecahkan masalah 

1) menetapkan dan mengklarifikasi masalah 

2) mengidentifikasi tujuan membuat keputusan 

3) mengidentifikasi keuntungan yang menghadang pemecahan 

masalah 

4) daftar, analisis, dan kategorikan seluruh informasi yang relevan 

5) brainstroming untuk mencari alternatif.  

b. Catatan akhir 

Setiap masalah perlu dihadapi dan dipecahkan, kemudian dijadikan 

pengalaman. 
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Bab 5 
Berkomunikasi Secara Efektif 

 
Makna Komunikasi 

Komunikasi adalah proses pemindahan –menerima dan memberi- 

informasi. Menyampaikan pikiran lewat kata-kata, simbol, membuat 

tekanan suara, gerakan badan agar mudah dan dipahami oleh pihak lain. 

 

Tujuan komunikasi 

1. menetapkan dan menerapkan tujuan yang telah ditetapkan 

2. melaksanakan kerjasama dan koordinasi 

3. mengupayakan pencapaian tujuan 

 

Tipe Komunikasi 

Pada dasarnya, komunikasi memiliki dua tipe, yaitu (1) one-way atau 

unidirectional: tipe ini sering digunakan oleh seseorang yang sedang 

menghadapi banyak orang , seseorang berbicara yang lain 

mendengarkan, (2) two-way atau bidirectional: keduabelah pihak saling 

aktif berkomunikasi, sehingga terjadi arus informasi dua arah. Umpan balik 

segera akan diperoleh. 

 

Mendengarkan secara Aktif 

1. berkeinginan untuk mendengarkan, mengurangi gangguan, dan 

mengenyampingkan harapan. 

2. Berkonsentrasi untuk memperhatikan apa yang diucapkan oleh orang 

yang sedang tampil. 

3. Berupaya memahami apa yang diucapkan dan berupaya melakukan 

klarifikasi. 
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Komunikasi tidak dapat berjalan 

1. Gagal memahami penerima pesan. Untuk menganalisis siapa yang 

diajak berkomunikasi, gunakan Teori gaya sosial yang 

mengklasifikasikan manusia menjadi kelompok Analytical, driver, 

amiable, dan expressive. 

2. Tidak memperhatikan perbedaan jenis kelamin audien. Putri berkumpul 

untuk mencari koneksi dan sahabat, sedangkan pria bergerombol 

untuk mencari status dan kebebasan. 

3. Perencanaan tidak memadai: pemahaman terhadap masalah dan 

kesempatan, teknologi untuk mendukung, memahami kesempatan dan 

keterbatasan. 

4. Penekanan pesan tidak tepat yang meliputi ulangan/repetisi, echo, 

pemanfaatan alat dan teknologi. 

5. Kurang memperhatikan kendala-kendala yang lain, seperti kebisingan 

di sekitarnya, orang lalu lalang disekitarnya, suhu udara yang terlalu 

panas atau terlalu dingin di ruangan.   

Meningkatkan komunikasi 

1. Top-down dan bottom-up 

2. Meningkatkan sikap dan kepekaan terhadap bawahan 

3. Memperhatikan unsur-unsur yang mendukung komunikasi 

4. Menyadari bahwa kata-kata hanya bagian kecil dari proses 

komunikasi 

5. Memberikan dan menerima umpan balik 

Menyampaikan pesan lisan 

The oral message is the most common form of communication used in 

business. Verbal messages involve formal presentations, meetings, 

hallway chitchat, and individual or group discussion. 

1. menyelenggarakan pertemuan pribadi 

2. memimpin pertemuan kelompok 

3. melakukan presentasi pribadi 

4. mempergunakan alat bantu presentasi. 
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Bab 6 
Mengatur Waktu dan Menetapkan Prioritas 

 
Langkah-langkah mengatur waktu 

1. Mencatat  penggunaan waktu 

2. Mengontrol pemakaian waktu 

3. Menggunakan waktu secara efektif 

a. menerima janji dan mengalokasikan waktunya 

b. menolak permintaan yang tidak layak 

c. membuat kompromi untuk memuaskan semua pihak yang terlibat 

d. membuat pembagian waktu. 

 

Menghubungkan Tujuan Dengan Prioritas 

Untuk merencanakan bagaimana mencapai tujuan, hal pertama yang 

harus dikerjakan adalah membuat prioritas. 

1. Bagaimana menentukan tujuan  

a. Mengawalinya dgn menulis semua harapan,  

b. memilih harapan yang dapat dicapai,  

c. menetapkan tujuan jangka panjang atau pendek 

d. menganalisis semua tujuan secara menyeluruh 

2. Memprioritaskan tujuan 

Ketika membuat prioritas, perhatikan kesempatan untuk mengerjakan 

tindakan. 

Prioritas dan daftar tujuan merupakan sesuatu yang berkembang 

Kadang-kadang perlu melakukan reprioritas. 

Bila sebuah tujuan merupakan sesuatu yang ideal, akan lebih baik 

bila tujuan tersebut dirinci menjadi lebih detail.  

 

Menggunakan Jadwal untuk Mengubah Prioritas Menjadi Tindakan 

Untuk mewujudkan perhatian menjadi tindakan, kita harus mengerjakan 

pengubahan rencana kegiatan menjadi jadwal harian. 
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Pelaksanaan jadwal yang sudah ditetapkan jangan terlalu ketat, tetapi 

jangan terlalu longgar. 

Ketika jadwal sudah dibuat, atur waktu yang dimiliki agar kegiatan tidak 

bersamaan. 

 

Dealing with Fear and Procrastination 
Two particularly tough but common obstacles to effective time 

management are fear and procrastination. 

Fighting Fear 

a. Ignore it, push it aside, and go forward with plans to achieve a goal. 

b. Fear be recognized, expressed, and attacked. 

c. Talking to others if we have a limited knowledge about a praticular 

subject. 

d. Let fear run wild, blow them, and then laugh at them. 

 
Defeating the tendency to procrastinate 
Other than fear, something distaeful about doing the task at hand is 

usually the reasion for procrastinating. All of us often must force ourselves 

to get started on a big project or even a simple task. 

Managing others who waste time 

Ada beberapa cara untuk mengatur orang yang akan mengganggu waktu 

yang dimiliki, yaitu segera menanggapi dan memotong pembicaraannya, 

memberikan banyak tugas pada yang bersangkutan atau memberikan 

penghalang agar yang bersangkutan tidak ngobrol. 
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Bab 7 
Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen   

Dalam Program Berbasis Aktivitas 
 
 
Beberapa Pendapat Para Ahli Tentang Fungsi-Fungsi Manajemen 
 

1. Henry Foyel 

2. Luther Gullick 

3. George Terry 

4. Ernest Dale 

5. Koons & O’donnel 

6. Oey L. Lee 

7. Bill Newman 

8. James Stones  

 
 

Fungsi-Fungsi Manajemen 
 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Penyusunan Personalia 

4. Pengaturan Anggaran dan Keuangan program 

5. Pemasaran Program berbasis Aktivitas 

6. Pengaturan Fasilitas Olahraga dan Kebugaran 

7. Pengendalian Program Berbasis Aktivitas 
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Hubungan Fungsi Manajemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Planning 2 

Organizing 

3 
Staffing 

4 
Budget , 
Finances 

5 
Marketing 

6 
Facilities 

7 
Controlling 
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Bab 8 
Perencanaan Program Berbasis Aktivitas 

 
1. Mengapa perencaan penting? 
 

a. Bermanfaat untuk menetapkan dan mencatat sumberdaya yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

b. Membantu pemanfaatan yang lebih baik sumber daya yang ada 

untuk mencapai tujuan 

c. Membantu memperkirakan berapa kesulitan yang akan dihadapi 

d. Memungkinkan orang lain tetap memahami dan mengetahui 

program walaupun mereka bergabung setelah program berjalan. 

 

2. Periode Perencanaan 

In term of time, there are two kinds of plans: short-range and long-

range. In differentiating between the two, no one seems to agree on 

the time span a plan must cover to be refered to as long-range. Since 

the determination is arbitrary, for the puspose of establishing a basis 

for understanding we will consider plans covering three years or more 

to be long-range. 

Koontz dan Weihrich (1989): 

- The key to choosing the right planning period seems to lie in the 

commitment principle, 

- Because of the cost involved in planning, an organization should 

not plan for a longer period than is economically feasible. 
- Long-range planning is planning for the impact of today’s decisions 

rather than planning for future decisions.  
 

3. Ruang Lingkup dan Tipe Perencanaan 

Keeping in mind that a plan encompasses any course of future action, 

we can see that plans are varied. They are classified here as:  

1) Misi, visi, dan tujuan 

2) Strategi dan Taktik 
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3) Pedoman Tindakan: policies, procedures, rules. 

4) Anggaran 

5) Program: major, minor, dan supporting 

 

4. Langkah-langkah Perencanaan 

Langkah-langkah perencanaan yang akan dibahas menyangkut 

perencanaan program utama, walaupun demikian, dalam perencanaan 

program yang lain langkahnya tidak mjauh berbeda. 

Langkah-langkahnya meliputi: (1) memperhatikan kesempatan 

(analisis situasi), (2) menetapkan tujuan, (3) memperhatikan premis 

atau asumsi perencanaan, (4) mengumpulkan data, (5) 

mengidentifikasi dan membuat alternatif, dan (6) memilih alternatif. 

Lihat tabel berikut. 

 

5. Kunci Utama Membuat Perencanaan yang Efektif 

Fleksibel  

Karena perubahan merupakan hal yang tak terbantahkan, rencana 

harus dibuat dengan memperhatikan perubahan. 

Review dan Perubahan 

Menilai perencanaan perlu dilakukan secara teratur untuk menjamin 

bahwa tujuan kegiatan tidak berubah; dan perubahan arah kegiatan 

harus dibuat bila harapan tidak tercapai. 

Komitmen 

Karena perencanaan melibatkan prakiraan dan prakiraan mengandung 

resiko, maka komitmen dari semua pihak terhadap tujuan harus 

realistis dan logis. 

Prinsip yang lain 

Perencanaan memerlukan kerja keras, harus dimulai dari atas,  harus 

diorganisir, jelas dan tegas, dikomunikasikan secara jelas, jangka 

pendek dan panjang terintegrasi. 
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6. Memelihara Rencana 

 Jangan panik karena tekanan jangka pendek atau saat ini.  

 Pelihara konsentrasi pada tujuan dasar program.  

 Tetapkan tanggungjawab persiapan dan pelaksanaan untuk 

setiap bagian. 

 Koordinasikan semua jenis perencaan yang diperlukan untuk 

mendukung program. 

 Review hasil secara teratur dan buatlah revisi yang diperlukan. 

 

7. Mengapa Perencanaan gagal? 

Perencaan yang sukses memerlukan upaya keras dari semua pihak, 

ada 10 alasan umum yang menyebabkan perencanaan gagal.  

 Kurang jelas tujuannya 

 Kurang jeli dalam melihat keseluruhan program  

 Kurang dukungan manajemen puncak 

 Kegagalan perencana dalam melihat seluruh ruang lingkup 

rencana 

 Perencana terlalu bersandar pada pengalaman 

 Kesalahan mempelajari perencanaan untuk seluruh rencana 

 Kurang jelas pendelegasian dan wewenang 

 Gagal untuk mengembangkan dan menindaklanjuti strategi yang 

jitu 

 People’s resistance to change 

 Kurang kuat dalam upaya koordinasi dan komunikasi  
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Bab 9 
Pengorganisasian Program Berbasis Aktivitas 

 

Definisi Organisasi 

Suatu struktur peran atau posisi yang terencana dan teratur pada unit 

tertentu yang mencoba untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Berkaitan dengan definisi tersebut, contoh organisasi adalah intitusi atau 

perusahaan, seperti universitas atau klub kebugaran swasta. 

 
Organisasi Formal Dan Informal 

Istilah formal mengacu kepada struktur yang terencana sehingga dikenal 

dan diketahui oleh setiap orang yang berhubungan dengan unit produktif. 

Organisasi formal memungkinkan seseorang memahami anggota 

kelompok saat mereka berupaya untuk mencapai tujuan bersama dan 

memberikan sumbangan yang lebih berarti. Kerjasama dan persatuan 

merupakan faktor penting dalam organisasi formal.  

Organisasi informal adalah setiap kelompok (besar atau kecil) yang 

bekerjasama untuk mencapai hasil tanpa ikatan kerjasama yang jelas. 

Contohnya, sekelompok pelatih yang selalu minum kopi bersama di pagi 

hari.   

 
Departemenisasi 

Salah satu aspek penting dalam pengorganisasian adalah membentuk 

divisi organisasi. Istilah divisi dalam dunia olahraga, pendidikan jasmani 

sering diganti dengan departemen. Departemen adalah suatu bidang atau 

bagian dalam suatu perusahaan dengan seorang direktur yang memiliki 

otoritas dan tanggungjawab atas pencapaian tujuan khusus. 

Pengelompokkan kegiatan atau orang menjadi departemen akan 

memungkinkan sebuah perusahaan menjadi lebih besar dan kuat.  

Tidak ada satu pun metode yang paling hebat untuk membuat 

departemenisasi. Prosesnya sangat tergantung bentuk dan kebutuhan 
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perusahaan. Pada dasarnya, pengelompokkan dilakukan berdasarkan  (1) 

Jumlah, dan (2) Fungsi. 

 
Rentang Kontrol Dan Level Organisasi 

Tujuan organisasi adalah membuat upaya manusia menjadi lebih produktif 

dan efisien. Agar tujuan itu tercapai, salah satu faktor yang perlu 

mendapat perhatian adalah rentang kontrol dan level organisasi. 

Rentang kontrol merujuk kepada jumlah bawahan yang harus disupervisi 

oleh manajer. Keputusan tentang rentang kontrol menentukan jumlah level 

organisasi yang dimiliki. Hal-hal yang mempengaruyhi rentang kontrol dan 

level organisasi adalah: Jumlah bawahan yang diawasi, Situasi, tugas, 

pengalaman dan kematangan, Penetapan rentang konrol mempengaruhi 

jumlah tingkatan organisasi, Unit kerja cukup kecil untuk diatur dan cukup 

besar untuk dibiayai. 

 
Langkah-langkah Pengorganisasian 

Organisasi adalah suatu proses tindakan, posisi logis pengorganisasian 

dimulai setelah tujuan ditetapkan dan arah tindakan ditetapkan. 

Pengorganisasian terdiri dari empat langkah: (1) mengidentifikasi tugas-

tugas atau aktivitas-aktivitas khusus, (2) mengelompokkan tugas-tugas 

dan aktivitas-aktivitas, (3) menentukan sumber daya dan tanggungjawab, 

dan (4) mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan hubungan. 

 

Hubungan Lini dan Staf 

Fungsi lini adalah melakukan supervisi. Otoritas lini adalah pekerjaan 

pengawasaan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya. Dalam 

sebuah organisasi, otoritas lini berjalan tanpa hambatan dari pimpinan 

pucak menuju pegawai paling bawah. 

Fungsi staf adalah memberikan masukan atau pertimbangan. Orang yang 

menjadi staf berperan sebagai pemberi informasi, pertimbangan, dan 

saran kepada pimpinan. Otoritas seorang staf berasal dari keahliannya 
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bukan dari posisi struktural yang dimilikinya. Lini dapat memutuskan, 

tetapi staf harus memberi saran.  Pernyataan tersebut menunjukkan 

hubungan antara lini dan staf. Artinya, staf memiliki hak untuk memberi 

saran dan pertimbangan, tetapi lini memiliki otoritas untuk membuat 

keputusan dan melaksanakannya. 

Otoritas fungsional adalah kewenangan yang didelegasikan oleh pimpinan 

puncak kepada seseorang untuk melakukan fungsi lini dalam sebuah 

departemen atau unit administratif tempatnya bekerja. Dalam 

pengangkatan staf perlu dipertimbangkan keuntungan dan keterbatasan 

dalam pengangkatannya.  Pimpinan perlu membuat upaya yang intensif 

agar terjadi hubungan lini dan staf yang produktif, salah satu upaya adalah 

membuat komunikasi.    

 

Desentralisasi Otoritas dan Delegasi 

Desentralisasi otoritas bermakna memberikan kesempatan kepada 

pimpinan tingkat pertama untuk membuat keputusan yang penting.  

Delegasi merupakan alat untuk mencapai desentralisasi. Delegasi dapat 

didefinisikan sebagai pemberian kewenangan kepada seseorang atau 

sekelompok orang untuk bertindak sebagai tanggungjawabnya.   

 Proses pendelegasian terdiri dari delapan bagian, yaitu (1) pimpinan 

menentukan tujuan yang lebih baik dikerjakan oleh orang lain, (2) 

pimpinan menetapkan kebutuhan untuk mengubah kewajiban seseorang 

untuk mencapai tujuan, (3) pimpinan memilih petugas yang akan 

mengerjakan tugas, (4) pemimpin menjelaskan ruang lingkup tujuan dan 

bentuk tugas yang didelegasikan kepada petugas, (5) pemimpin 

memberikan bekal otoritas yang cukup bagi petugas yang diberi delegasi, 

dan delegasi ditereima oleh petugas, (6) Ruang lingkup dapat dikecilkan 

atau diperluas dengan perluasan kewenangan kepada petugas, (7) 

petugas akan berhasil, gagal, atau mencapai sebagian tujuan, dan (8) 

pemimpin mengevaluasi hasil yang dicapai.   
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Bab 10 
Penyusunan Dan Pengarahan Personalia 

 
 

Keberhasilan seorang direktur lebih banyak ditentukan oleh kualitas 

keputusan diambil dalam pengangkatan atau pemberhentian pegawai. 

Seorang direktur harus berupaya untuk mengangkat pegawai yang paling 

cocok dengan kebutuhan posisi yang ada. 

 
Merekrut dan Memilih Staf yang Bermutu  

Mengangkat dan menempatkan seorang pegawai yang efektif dimulai 

dengan perencanaan dan pengorganisasian yang baik.  Pengaturan 

pegawai yang efektif harus berdasarkan tujuan. Tujuan harus diidentifikasi 

dan tugas dan aktivitas dikelompokkan menjadi posisi sebelum orang 

yang tepat ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai. 

Melakukan penyelidikan minat , keterampilan, dan kemampuan terhadap 

pegawai yang ada akan menunjukkan bahwa kebutuhan dan harapan 

pekerjaan khusus dapat dipenuhi tanpa mengangkat pegawai baru. 

Langkah-langkah yang dikerjakan dalam perekrutan dan penempatan  

pegawai adalah  

1. Penetapan deskripsi tugas:   (a) Rumusan dan analisis tugas, (b) Siapa 

yang menyiapkan deskripsi tugas, (c) Muatan utama deskripsi tugas, 

(d) Pengumuman Pekerjaan 

 Nama jabatan 

 Spesifikasi tugas 

 Kualifikasi minimal 

 Pendidikan dan sertifikasi yang dibutuhkan 

 Penutupan pendaftaran 

 TMT Pekerjaan 

 Gaji dan tunjangan 

 Cara melamar 

 Penjelasan perusahaan  
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2. Pencarian calon pegawai yang berkualitas: Salah satu faktor yang 

penting dalam mengangkatan pegawai yang berkualitas adalah 

memperoleh sejumlah orang yang berkualitas untuk melamar 

pekerjaan yang ditawarkan. Pada dasarnya, sumber pegawai yang 

dapat digunakan untuk mengisi lowongan pekerjaan  adalah: Pegawai 

harian, Pusat informasi universitas, agen tenaga kerja swasta, 

organisasi profesional, rekan dan kolega, dan iklan surat kabar 

3. Pemberian kesempatan dan tindakan hukum yang  seimbang bagi 

setiap calon 

4. Penetapan orang yang terlibat dalam proses seleksi 

5. Sumber-sumber informasi Calon pegawai: Formulir lamaran yang 

diajukan oleh pelamar, Transkrip nilai, Surat rekomendasi, Penilaian 

supervisor, Prestasi yang tercatat, dan Hasil wawancara. 

6. Penetapan Kriteria Penyaringan dan Seleksi: 

7. Proses pemilihan 

8. Penempatan pegawai 

 

Meningkatkan Prestasi Staf 

1. Orientasi pegawai baru: Prestasi produktif dimulai dengan suatu 

orientasi yang baik. Saat pegawai baru datang, suatu perencanaan 

harus sudah siap untuk mengenalkan pegawai tersebut dengan 

pegawai lama, orang-orang kunci dan kantor di divisi yang lain, 

kebijakan dan prosedur rinci divisi.  

2. Mempertahankan Pegawai: Enam langkah yang dapat digunakan 

untuk mempertahankan pegawai: (1) merekrut secara bijak dengan 

meningkatkan prosedur wawancara, (2) menawarkan pelatihan agar 

pegawai merasa percaya diri dengan pekerjaannya, (3) 

mengkomunikasikan dan mengevaluasi agar pegawai merasa memiliki 

nilai dalam organisasi, (4) mempromosikan dari dalam, (5) 

menawarkan uang insentif, (6) menyediakan keuntungan dan 

tunjangan yang memadai. 



 29

3. Pelatihan dalam jabatan: direktur yang bijak akan menyediakan 

dan/atau mengatur kesempatan untuk pelatihan dalam jabatan untuk 

meningkatkan prestasi pegawai. Pelatihan dalam jabatan atau 

kegiatan pengembangan profesional pada masa dinas yang didukung 

sepenuhnya atau sebagian oleh perusahaan akan memberikan 

dorongan yang luar biasa dalam pengembangan dan peningkatan 

pegawai. 

 

Cara-cara Direktur Memotivasi Pegawai 

1. Komunikasi 

2. Tanggungjawab 

3. Independen 

4. Kecerdikan dan kejujuran 

5. Inisiasi 

6. Dorongan 

7. Tugas yang menantang 

8. Mendengarkan 

9. Kritik yang membangun 

10. Keterbukaan 

11. Penghargaan dan pujian 

12. Entusiasme 
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Bab 11 
Pengaturan Anggaran Dan Keuangan Program 

 

Anggaran adalah suatu perkiraan tertulis dari pendapatan dan 

pengeluaran yang diharapkan. Anggaran adalah suatu rencana yang 

diangkakan – alat kontrol yang penting. 

 
Tipe Anggaran 

1. Anggaran operasional 

2. Anggaran peralatan 

3. Anggaran capital outlay 

 
Sistem Penganggaran 

1. Nomor mata anggaran 

2. Anggaran formula 

3. Planning-programming budgeting system (PPBS) 

4. Zero-base budgeting (ZBB) 

 
Prinsip-prinsip Penganggaran yang Efektif 

1. Anggaran harus berdasarkan atas tujuan program 

Sebuah anggaran harus berdasarkan pada filosofi, tujuan dan prioritas  

program; anggaran harus mengarah pada masalah yang penting 

dalam misi organisasi. 

2. Anggaran harus realistis 

Ketika menyusun anggaran, pimpinan harus realistis dalam 

memperkirakan pengeluaran dan pemasukan yang diharapkan. Ketika 

menetapkan anggaran atau mengubah yang sudah ditetapkan, alasan 

yang jelas harus menjadi landasan tindakan tersebut. 

3. Anggaran harus fleksibel 
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Bila keadaan yang tidak terduga terjadi, anggaran harus cukup 

fleksibel untuk berubah. Bila terjadi perubahan, direktur harus dapat 

memindahkan mata anggaran yang satu ke mata anggaran yang lain. 

4. Anggaran harus dipersiapkan sejak awal 

Anggaran yang lebih efektif akan terwujud bila orang yang 

bertanggungjawab dalam penyiapan anggaran menyiapkan waktu 

yang cukup untuk menyusunnya. 

5. Anggaran harus mudah dipahami 

Anggaran yang berkualitas akan terlihat bila dipresentasikan mudah 

dipahami oleh audiens. Anggaran yang dipersiapkan dengan baik tidak 

sukar untuk dipahami, sehingga kata kuncinya adalah kesederhanaan. 

 

Bahaya Anggaran 

Anggaran akan menjadi alat yang berbahaya bila pimpinan gagal untuk 

memahami tujuan penganggaran. Beberapa hal yang akan menyebabkan 

bahaya anggaran adalah (1) Tujuan program menjadi kurang penting 

dibandingkan tujuan penganggaran, (2) penganggaran yang berlebihan, 

(3) penganggaran berdasarkan preseden, dan (4) ketidakluwesan.  

 

Penyiapan dan Presentasi Anggaran 

Proses penyiapan dan presentasi anggaran terdiri dari langkah-langkah 

tertentu, tanpa memperhatikan sistem atau format anggaran yang 

digunakan. Langkah-langkah tersebut meliputi:  

1. Persiapan Anggaran 

Penyiapan anggaran terdiri dari lima langkah, yaitu (1) mereview 

tujuan-tujuan organisasi, (2) menganalisis program yang ada dan 

alternatifnya, (3) menetapkan status program untuk pengalokasian 

anggaran, (4) mengestimasi biaya, dan (5) menuliskan permintaan 

anggaran. 

2. Presentasi Anggaran 
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Tidak ada prosedur tetap yang harus dikerjakan untuk presentasi 

anggaran, setiap organisasi memiliki kehasannya masing-masing. 

Pedoman untuk mempresentasikan anggaran adalah sebagai berikut. 

 Menyiapkan anggaran tanpa kesalahan seperti yang diharuskan 

oleh pedoman 

 Menyediakan salinan secukupnya bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan 

 Menyiapkan pemahaman dan pengetahuan bagi seluruh aspek 

anggaran sebelum presentasi. 

 Percaya diri dan cukup desisif saat tampil 

 Menggunakan format yang terorganisasi dengan baik, sederhana, 

dan logis dalam presentasi verbal 

 Menyediakan pendukung pada saat presentasi 

 Memelihara penampilan yang matang dan tersusun 

 

Pelaksanaan Anggaran 

Setelah anggaran disetujui, fase implementasi manajemen keuangan 

berlanjut selama siklus seluruh anggaran dan membutuhkan porsi 

perhatian yang yang signifikan dari direktur. 

Sistem Akuntansi 

Memelihara kendali atas anggaran merupakan kebutuhan yang esensial 

dalam akuntabilitas keuangan, dan pendekatan sistematis harus 

dipergunakan yang akan menyediakan kesadaran terkini atas status 

anggaran. Untuk memelihara agar anggaran dapat dikontrol dengan baik, 

sistem akuntansi sebagai alat kontrol perlu diterapkan. Sistem akuntansi 

menelusur pendapatan dan pengeluaran sumberdaya yang tertera dalam 

anggaran. Beberapa metode yang sering digunakan dalam akuntansi 

adalah:  

1. Cash accounting system 

2. Accrual accounting system 

3. Cost accounting system 
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Audit 

Audit adalah suatu bentuk evaluasi yang menjamin pengoperasian 

anggaran suatu organisasi dilaksanakan sesuai dengan aturan, kebijakan, 

praktik bisnis yang baik. Audit dapat dilakukan secara internal atau 

eksternal. Audit eksterenal biasanya sering digunakan dalam lembaga-

lembaga pemerintahan atau intitusi yang didanai oleh pajak. 

 
Pembiayaan Program  

1) Keanggotaan dan iuran, 2) Kegiatan penggalian dana, 3) konsesi, 4) 

Kontribusi dan sumbangan, 5) Hibah, dan 6) Bond issues 

 

Pembelian Barang dan Peralatan 

Prosedur khusus untuk pembelian barang dan peralatan cukup beragan 

untuk setiap organisasi. Pembelian barang dan peralatan dengan 

anggaran negara memiliki aturan tersendiri yang harus diikuti oleh 

lembaga yang menggunakannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Mengadakan penyelidikan 

2. Pertimbangan dalam pembelian 

3. Proses pelelangan (Penawaran kompetitif) 

4. Ringkasan pedoman penjualan 
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Bab 12 
Pemasaran Program Berbasis Aktivitas 

 

Pemasaran sering disalahartikan dan disalahgunakan. Pemasaran tidak 

hanya berarti iklan, perekrutan, penjualan produk, atau ramah terhadap 

setiap orang. Pemasaran adalah seluruh aktivitas produksi dan 

pemindahan barang dan jasa dari penghasil ke pengguna. 

  

Ramuan Pemasaran 

Seperangkat alat yang digunakan oleh produser atau penyedia layanan 

untuk mempertahankan dan meningkatkan volume penjualan. Komponen 

dasar pemasaran terdiri dari (1) produk (product), (2) tempat (place), (3) 

harga (price), (4) promosi (promotion), dan (5) publik (public).  Setiap 

komponen merupakan bagian yang integral dari seluruh komponen, dan 

setiap elemen harus digunakan untuk menyeimbangkan bagian lain dalam 

ramuan pemasaran.  

 
Penelitian Pasar  

Langkah yang perlu dikerjakan untuk memenuhi keinginan pasar adalah 

meneliti apa yang dibutuhkan  

1. Metode ilmiah 

2. Sumber data 

3. Posisi pasar 

 
Komponen Product or Program 

Ketika penelitian pasar selesai, pengembangan produk atau program – 

komponen pertama dari ramuan pemasaran – mulai dikerjakan. Produk 

atau program utama harus dikembangkan pertama kali. Suatu produk atau 

pragram utama dapat dipromosikan di daerah pinggiran. Perhatian harus 

dicurahkan terhadap citra produk atau program. Citra yang dikembangkan 

untuk program harus menggambarkan harapan konsumen.  
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Komponen Tempat (Place) 

Kompenen kedua ramuan pemasaran adalah tempat (palce). Bila sebuah 

perusahaan harus memusatkan perhatian pada distribusi – memindahkan 

produk dari prabrik ke konsumen – pimpinan harus memperhatikan 

tempat lokasi program atau jasa akan disediakan. Tempat tersebut 

meliputi lokasi fasilitas fitnes, klinik kesehatan olahraga, atau kampus 

program olahraga, dan mendesain penampilan fasilitas. 

 

Komponen Harga (Price) 

Komponen ketiga ramuan pemasaran adalah harga. Seringkali, harga 

sebanding dengan kualitas bagi konsumen. Harga ditetapkan berdasarkan 

pangsa pasar yang dibidik oleh penyedia program, dan citra perusahaan 

yang berusaha dikembangkan.  

Berbagai metode dipergunakan untuk menetapkan harga suatu program 

atau layanan, seperti full-cost pricing, demand pricing, and margin pricing, 

externally guided pricing, customary pricing, prestige pricing, old pricing, 

skim-the-cream pricing. Metode penentuan harga apapun yang dipilih, 

yang penting harga yang ditetapkan merupakan pilihan terbaik dan sesuai 

dengan situasi yang ada. 

 

Komponen Promosi (Promotion) 

Promosi sering dikelirukan dengan pemasaran. Kenyataanya, promosi 

merupakan salah satu bagian dari pemasaran. Tujuan promosi adalah 

merangsang kebutuhan utama atas tipe produk, dan kemudian 

mengembangkan kebutuhan kedua atas produk tertentu. Kunci sukes 

promosi adalah inovasi dan kreativitas. Promisi memiliki beberapa faktor 

sebagai berikut. 

1. Pentahapan Adopsi Konsumen:  

Tahapan pembuatan keputusan oleh konsumen untuk membeli atau 

menggunakan produk tertentu disebut consumer adoption sequence. 
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Adopsi ini terdiri dari empat langkah (1) kesadaran, (2) minat, (3) 

mencoba, dan (4) mengadopsi/memakai.  

Untuk mempengaruhi proses adopsi konsumen, perusahaan dapat 

menggunakan empat bentuk dasar promosi, yaitu: 

a. Pengiklanan (advertising) 

Pengiklanan adalah segala bentuk penyebarluasan informasi di 

media massa oleh perusahaan dengan membayar fee kepada 

media tersebut 

b. Publikasi (publicity) 

Publikasi adalah bentuk kedua promosi. Hubungan masyarakat 

dapat didefinisikan sebagai persuasi yang terrencana, suatu upaya 

yang sadar untuk mendorong orang, lewat penyebarluasan media 

tanpa bayar, untuk membeli produknya. Contohnya, omongan dari 

mulut ke mulut. 

c. Penjualan pribadi (personal selling) 

Penjualan pribadi adalah suatu kontak satu lawan satu yang terjadi 

antara calon pembeli potensial dengan penjual. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam penjualan pribadi adalah (1) kelompok lini 

depan, (2) perwakilan penjualan (sales reps), (3) pelatihan sales 

(sales training), dan (4) keterampilan menjual (the skills of selling).  

d. Promosi khusus 

Kategori keempat promosi adalah segala metode promosi yang 

tidak disebutkan di atas. Contohnya, kampanye khusus, aktivitas 

penggalangan dana, pembagian T-shirt, topi, tas, dsb., seminar 

dan penjelasan umum.  

 

Komponen Publik (Public) 

Komponen kelima dan terakhir ramuan pemasaran adalah publik. Sangat 

jelas bahwafaktor publik sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan 

sebuah produk. Memperhatikan hal itu, pusat perhatian harus ditujukan 
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kepada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tujuan 

layanan konsumen. 

Untuk menghasilkan kepusan konsumen, perusahaan perlu 

memperhatikan hubungan dengan konsumen, yaitu perusahaan selalu 

berhubungan dengan konsumen dan mempertahakan agar konsumen 

tetap memakai produknya. Selain itu, perlu diperhatikan penerimaan 

publik dan waktu yang tepat untuk melakukan promosi dan melakukan 

metode untuk mempertahankan sikap konsumen terhadap suatu produk. 

 
Peran Administrasi dalam Pemasaran 

Peran pimpinan yang efektif dalam pemasaran dapat diringkas menjadi 

tiga langkah, adalah menetapkan tujuan, merencanakan, dan memelihara. 

Peran direktur dalam pengembangan sutau pemasaran atau promosi 

mulai dengan pemahaman yang jelas tentang suatu bisnis. Seorang 

direktur tidak perlu menjadi seorang ahli pemasaran tetapi ia perlu untuk 

mengidentifikasi sumberdaya yang tersedia baginya dan kemudian 

membentuk tim pemasaran. Pengembangan renaca harus merupakan 

hasil dari tim tersebut dan harus melibatkan setiap anggota. 

Tanggungjawab berikutnya adalah mengatur implementasi dan memonitor 

kemajuan, mengubah dan mengadaptasi bila diperlukan. 
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Bab 13 
Pengaturan Fasilitas Olahraga Dan Kebugaran 

 

Karena kompetisi antar pusat kebugaran dan program olahraga, kualitas 

fasilitas harus meningkat. Fasilitas multiguna, didesain untuk mencukupi 

berbagai aktivitas, merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh 

organisasi olahraga.  

 
Perencanaan fasilitas 

Fasilitas yang bermutu, seperti program yang berkualitas, dimulai dengan 

perencanaan yang seksama. Ada kriteria umum yang harus dipatuhi 

dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan. Hal-hal tersebut 

akan disajikan berikut ini. 

Kriteria Umum untuk Perencanaan Fasilitas Olahraga 

1. Melayani kebutuhan yang telah teridentifikasi: mememnuhi 

kebutuhan para anggota yang akan menggunakan fasilitas 

merupakan prioritas utama dalam daftar kriteria.  

2. Konstruksi yang bermutu dan mempertimbangkan keselamatan: 

Anda memperoleh seharga yang anda bayar.  Bangunlah fasilitas 

sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan, Jangan mengurangi 

sedikitpun anggaran, agar hasilnya memberikan kenyamanan dan 

keselamatan bagi pengguna.  

3. Multiguna 

Fasilitas yang digunakan dapat digunakan untuk berbagai macam 

aktivitas olahraga, juga dapat digunakan untuk kegiatan pamrena, 

seminar, dan kegiatan lainnya dalam ruangan.  

4. Lokasi yang strategis 

Pilih lokasi fasilitas olahraga yang tidak mengganggu aktivitas lainnya 

yang memerlukan ketenangan. 

5. Mudah dijangkau 

6. Harga yang efektif 
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Pertimbangan di atas tentang fasilitas harus diseimbangkan dengan 

biaya yang harus dikeluarkan. 

7. Mudah disupervisi 

Supervisi merupakan pertimbangan yang penting bagi keselamatan 

pengguna. Oleh karenany itu, fasilitas olahraga banyak yang beruang 

luas dan jarang berdinding. 

8. Pemeliharaan/penjagaan yang efisien 

Perencana perlu memepertimbangkan kriteria ini agar pengelola 

fasilitas dapat menghemat biaya pemeliharaan. 

9. Bisa diperluas 

Perencana gedung perlu membuat rancangan yang memungkinkan 

fasilitas dapat diperluas di masa yang akan datang  

10. Memperhatikan segi keindahan 

 

Lokasi 
Menempatkan sebuah fasilitas baru merupakan sebuah keputusan yang 

sulit untuk ditetapkan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

penentuan lokasi adalah mudah dijangkau (accessibility), kualitas 

lingkungan (environmental quality), berbagi fasilitas yang ada (sharing 

existing facilitas), situs yang tidak konvensional (unconventional sites) 

 

Desain fasilitas 
Fasilitas terbaik yang dapat digunakan oleh sebagain besar organisasi 

olahraga dalah fasilitas multiguna. Lapangan harus didesain agar dapat 

digunakan untuk berbagai kegiatan. Gedung olahraga dapat dipergunakan 

untuk berbagai cabang olahraga. Hal penting yang perlu diingat adalah 

seluruh fasilitas harus didesain untuk meningkatkan kesehatan dan 

keselamatan dan mengembangkan aktivitas olahraga bagi semua orang. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain fasilitas adalah sumber ide 

(sources of idea), faktor-faktor yang membatasi (limiting factors), bahan-

bahan bangunan (construction materials). 
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Siapa yang merencanakan fasilitas 

Bagi fasilitas kebugaran dan olahraga, sebaiknya lebih banyak orang yang 

terlibat dalam perencanaan. Para ahli bidang olahraga perlu dilibatkan, 

kemudian berdiskusi dengan arsitek dan kontraktor, sehingga dihasilkan 

rancangan fasilitas yang mendapatkan pertimbangan dari berbagai ahli.  

 
Arena Outdoor 

Fasilitas olahraga yang outdoor banyak dijumpai di sekolah-sekolah dan 

daerah perkotaan. Fasilitas outdoor memiliki fungsi yang epnting bagi 

aktivitas  olahraga. Bagian-bagian fasilitas outdoor yang perrlu 

diperhatikan adalah sebagai berikut.   

 
Pagar (fences) 

Karena peserta kegiatan outdoor menampilkan kegembiraan dan energi 

yang tinggi, pagar pengaman perlu dipertimbangkan sebagai alat 

pengaman bagi peserta. Bahan untuk pembuatan pagar perlu 

mempertimbangkan keamanan, privacy, keselamatan, dan kebutuhan 

biaya. 

 
Permukaan (surfaces) 
Permukaan fasilitas olahraga beragam jenisnya, sesuai dengan fungsi 

fasilitas tersebut. Drainase yang laik perlu dibuat agar permukaan fasilitas 

memberi jaminan keselamatan dan kegembiraan bagi penggunanya. 

Jenis-jenis permukaan yang digunakan oleh fasilitas olahraga adalah 

nonturf surfacing, natural turf, artificial turf. 

 
Orientasi (orientation) 
Fasilitas olahraga outdoor harus menyesuaikan posisinya dengan arah 

sinar matahari, sehingga para pengguna pada siang hari tidak menentang 

sinar matahari. Lapangan bolabasket, sepakbola harus membujur sesuai 
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dengan perputaran matahari. Lokasi fasilitas olahraga di sekolah jangan 

sampai mengganggu ruang kelas.  

 
Perlampuan (lighting) 
Agar dapat digunakan malam hari, fasilitas harus diberi lampu 

penerangan. Kegiatan malam hari banyak diminati karena menghindari 

panas sinar matahari, dan tingkat kelembaban yang tinggi. Satu hal yang 

diperhatikan adalah pemasangan lampu jangan sampai mengganggu 

penglihatan pemain pada saat bermain.  

 
Fasilitas Indoor 

Fasilitas indoor yang dimiliki oleh sekolah untuk kepentingan pembelajaran 

Pendidikan Jasmani, atau atau fasilitas indoor yang dimiliki oleh pemerintah 

dan swasta untuk publik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1) Permukaan fasilitas perlu memperhatikan keselamatan dan kesenangan 

pengguna fasilitas. Permukaan (surfaces) yang perlu diperhatikan 

adalah : a) lantai (flooring): beton, karpet, kayu, ubin, dan linoleum; b) 

tembok (walls); c) atap (ceilings);  

2) Pencayahaan (lighting) perlu memperhatikan cahaya alami (sinar matari) 

dan cahaya listrik;  

3) Pengontrolan kualitas udara (air quality control) kualitas udara 

merupakan salah satu aspek desain fasilitas yang tidak boleh 

terlewatkan. Sistem pemanas dan pending ruang, dan ventilasi harus 

berfungsi dengan baik, sehingga temperatur udara tetap terjaga dan 

nyaman untuk melakukan aktivitas jasmani.  

4) Koridor atau selasar harus disediakan agar orang yang cacat dapat 

masuk, pintu darurat perlu disediakan dan memiliki tanda yang mudah 

dibaca. 

5) Ruang perkantoran dan gudang (strorage and office areas) fasilitas 

gudang dan kantor harus berlokasi yang mudah ditemukan dan 
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dijangkau dari tempat aktivitas. Ruang supervisor perlu dibuat dengan 

jendela yang besar. 

6) Ruang ganti dan lemari pakaian. Tempat ganti pakaian perlu 

memperhatikan jumlah tim yang akan menggunakan, ruang diskusi tim 

perlu disediakan. Ruang lemari penyimpanan barang (locker rooms), 

dan ruang mandi (wet areas).   

 

Kolam Renang 

Kolam renang dapat berupa fasilitas indoor ataupun outdoor. Kedalaman 

kolam harus memperhatikan kegiatan yang akan berlangsung. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 

1) decks adalah area yang mengelilingi kolam. Lantai decks harus didesain 

secara cermat agar aman bagi pengguna. Lantainya jangan licin dan 

mudah dirawat. 

2)  Lampu penerangan (lighting). Pencahayaan bagi kolam indoor atau 

outdoor merupakan hal penting diperhatikan 

3) Pemeliharaan. Pemeliharaan yang layak untuk kesehatan kolam dengan 

pemberian disinfektan dan pengawasan tingkat keasaman (pH) air 

kolam.  

 

Layanan Makanan 

Di semua fasilitas, ketersedian pancuran air (drinking fountains) perlu 

diperhatikan baik kantin makanan ada ataupun tidak. Bila layanan makanan 

tersedia dalam fasilitas, kedai minuman disediakan yang letkanya mudah 

dijangkau oleh penggguna 

 

Manajemen Fasilitas 

Fasilitas yang dipelihara dan diatur dengan baik merupakan faktor yang 

menentukan untuk menarik kedatangan pengguna. Manajemen fasilitas 

merupakan hal yang penting agar fasilitas berjalan dengan lancar dan 

efisien. 
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1) Pedoman kebijakan: sebuah pedoman kebijakan tertulis dalam dokumen 

merupakan sesuatu yang perlu untuk menjalankan fasilitas. 

Persyaratan-persyaratan yang mengatur hal-hal sebagai berikut perlu 

ditetapkan. (a) kebijakan umum, (b) prosedur penjadwalan dan waktu 

penggunaan fasilitas, (c) ketersediaan fasilitas dan peralatan, dan (4) 

pengaturan penyewaan dan persetujuan kontrak. 

2) Supervisi dan Keamanan Fasilitas. Untuk menjamin layanan yang efektif 

bagi setiap pengguna perorangan dan kelompok besar, beberapa hal 

perlu diperhatikan. Perangkat aturan tertulis yang mengatur pemanffatan 

dan keamanan fasilitas. Perangkat aturan terpampang di semua pintu 

masuk dan tempat strategis. Tim supervisor dan keamanan mudah  

dikenali. Sikap yang ramah dan membantu harus ditampilkan oleh 

anggota tim supervisor dan keamanan. 

3) Pemeliharaan fasilitas.  Untuk memperpanjang keawetan fasilitas dan 

menurunkan keharusan perbaikan, pemeliharan yang tetap perlu 

dikerjakan.  Agar pekerjaan pemeliharaan berjalan dengan baik perlu 

dipilih koordinator pemeliharaan yang tepat. 

4) Pengontrolan (inventory control). Melakukan pengawasan yang cermat 

terhadap segala fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh organisasi. 

5) Penjadwalan fasilitas. Jadwal pemakaian harus ditata dengan baik, 

sehingga memberi kenyamanan bagi pengguna. Contoh daftar prioritas 

penggunaan fasilitas olehraga yang dimiliki oleh sekolah: (a) pelajaran 

pendidikan jasmani terjadwal, (b) kegiatan latihan dan 

perlombaan/pertandingan olahraga, (c) kegiatan olahraga rekreasi dan 

intramural, (d) kelompok akademik dalam sekolah , (e) kelompok 

nonakademik dalam kampus, dan (f) kelompok dari luar kampus.  

 
 

 

 

 



 44

Bab 14 
Pengendalian Program Berbasis Aktivitas 

 
Pengertian Pengendalian 

Mengontrol adalah mengarahkan, memperdayakan, dan mengatur. 

Mengontrol sering dikonotasikan sebagai tindakan untuk membelenggu 

kebebasan atau hak seseorang. Arti yang pas untuk mengontrol adalah 

mengatur performa dan hasil dengan acuan dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Tujuan akhir pengendalian adalah menghasilkan produk atau 

layanan yang berkualitas. 

 

Upaya agar Pengendalian dapat Berjalan 

Proses pengendalian pada dasarnya tidak berbeda untuk kegiatan latihan 

atau kebugaran, pembeljaran pendidikan jasmani. Tanpa memperhatikan 

bentuk lembaga, tiga langkah dasar agar pengendalian dapat berfungsi 

harus dikerjakan, yaitu (1) menetapkan standar yang dapat diukur, (2) 

mengukur performa dan hasil yang dicapai, dan (3) merevisi dan 

mengoreksi variasi yang tidak sesuai dengan standar. 

  

Upan balik dan Proses Pengendalian 

Umpan balik merupakan hal yang penting untuk mencapai kendali 

administratif secara efektif. Apakah tujuannya untuk meningkatkan 

prestasi pukulan, meningkatkan kapasitas aerobik peserta, atau 

peningkatkan ketersediaan program kurikuler pendidikan jasmani, sebuah 

sistem umpan balik merupakan hal yang penting. 

 

Prinsip-prinsip Kontrol yang Efektif 

Untuk menjamin agar kegiatan, kondisi, dan prestasi sejalan dengan 

rencana yang ditetapkan, administrator harus menggunakan sistem 

kontrol yang efektif.  Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adlah sebagai 

berikut. 



 45

1) Menyesuaikan kontrol dengan situasi yang dihadapi. Setiap upaya 

yang direncanakan memiliki aspek tertentu yang unik, dan metode 

kontrol yang ditetapkan harus disesuaikan dengan rencana yang 

ditetapkan untuk dimonitor. 

2) Menggunakan alat evaluasi subjektif dan objektif. Subjektivitas tidak 

dapat dihilangkan dari sistem kontrol, dan bila memungkinkan, 

manajemen harus mengkomplemenkan metode evaluasi subjektif 

dengan teknik objektif yang mempertahankan kepekaan kakan 

kebutuhan manusia. 

3) Luwes. Keluwesan harus dibangun dalam proses pengendalian seperti 

yang terjadi dalam proses perencanaan. Gagal untuk menggunakan 

fleksibilitas dapat menciptakan frustrasi dan kemandegan. 

4) Berhemat.  Menetapkan keuntungan yang berkaitan dengan biaya 

kadang-kadang sulit dilakukan, tetapi biaya pengendalian program 

harus sesuai dengan  anggaran yang dapat terjangkau. 

5) Bertujuan untuk meningkatkan performa. Satu-satunya cara yang 

dapat dilakukan agar sistem kontrol mendapat dukungan adalah 

dengan mengidentifikasi penyimpangan dari yang ideal dan kemudian 

membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan prestasi.   

 
Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung 

Pengendalian terdiri dari berbagai keputusan dan kegiatan yang 

terbentang dari tahapan perencanaan sampai layanan atau produk akhir, 

dan proses tersebut sangat tergantung dari prestasi dan pencapaian 

individual. Orang menghasilkan produk, dan kontrol memeerlukan 

perubahan perilaku dari orang tersebut ketika hasil nyata yang diperoleh 

jauh dari ideal. 

Dua alat untuk mendorong perubahan perilaku adalah prosedur kontrol 

langsung dan tidak langsung. Kontrol berupaya mengurangi kesalahan 

penilaian yang dibuat oleh pemimpin yang tidak kompeten dengan cara 

mengembangkan atau mengangkat pemimpin baru yang mampu 
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menerapkan konsep, prinsip, dan teknik yang benar. Kontrol tidak 

langsung merupakan kegiatan menelusuri penyebab hasil yang tidak 

diharapkan, manajer dan pemimpin yang bertanggungjawab diminta 

memperbaikinya dengan latihan ulang atau metode yang lain. Prinsip 

kontrol langsung adalah semakin tinggi kualitas manajer dan bawahannya, 

semakin sedikit kebutuhan untuk menerapkan pengawasan tidak 

langsung. 

 

Supervisi Program Berbasis Aktivitas 

Supervisi adalah salah satu keterampilan administratif untuk mengawaasi, 

membimbing, dan mengarahkan orang lain agar mereka dapat mencapai 

tujuan unitnya. Supervisi akan sangat berperan ketika individu atau 

kelompok bekerja sama dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. 

1) Sifat Supervisi. Supervisi memiliki banyak sisi. Ia merupakan suatu alat 

kontrol dan tanggungjawab supervisor sebagai bagian dari proses 

yang sedang berlangsung. Supervisi program berbasis aktivitas harus 

dipandang sebagai pelaksanaan fungsi untuk membantu guru, pelatih, 

instruktur kebugaran. Supervisi harus menyenangkan dan hubungan 

yang cukup mudah bagi orang yang terlibat. 

2) Hubungan ke administrasi. Supervisi merupakan sebuah hubungan 

antara tindakan dan administrasi, idealnya menyediakan komunikasi 

bagi program yang fungsional dan efisien. Pada dasarnya, ia berbeda 

dengan administrasi, tetapi kadang-kadang susah membedakan 

keduanya. 

3) Tanggungjawab supervisor. Secara umum, supervisor bertanggung 

jawab atas tugas-tugas sebagai berikut. (1) supervisi, (2) administrasi, 

(3) perencanaan, (4) pengembangan program, (5) demontrasi dan 

pengajaran, (6) penelitian, dan (7) evaluasi. 

4) Teknik yang digunakan oleh Supervisor. Visitasi, observasi pribadi, 

wawancara satu per satu, konferensi kelompok, lokakarya, 
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perenungan, dan kelompok kerja, penilaian dan pelaporan, review 

rencana prestasi. 

 
Evaluasi Program Berbasis Aktivitas 

Evaluasi merupakan proses untuk menentukan nilai dari sesuatu 

dibandingkan dengan kualitas, standar, atau acuan yang ditetapkan. Tidak 

ada fungsi manajemen yang lebih penting untuk dikerjakan selain 

evaluasi. Tidak ada satupun alat evaluasi yang terbaik untuk 

mengeval;uasi seluruh bidang pekerjaan. 

1) Mengevaluasi pegawai. Biasanya, evaluasi terhadap pegawai akan 

meningkatkan rasa takut orang yang terlibat. Sebenarnya, evaluasi 

personal harus dan dapat menjadi elemen pengalaman kerja yang 

positif dan menjanjikan. Karena karir dan masa depqan pegawai 

sangat tergantung kepada penilaian dalam evaluasi, perasaan tegang 

tidak akan dapat dihilangkan dari proses evaluasi. Walaupun demikian, 

penjelasan dari manajemen yang lebih menonjolkan dampak positif 

dari pada dampak negatifnya akan mempengaruhi sikap pegawai.  

2) Mengevaluasi program merupakan hal yang penting untuk 

menetapkan seberapa jauh tujuan organisasi telah dicapai. Upaya 

kerjasama dari administartor, guru, dan pengguna dapat menentukan 

secara akurat keefektivan program pendidikan jasmani, kebugaran, 

atau olahraga. 

3) Mengevaluasi fasilitas dan peralatan. Karena kewajiban untuk 

menyediakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi 

kegiatan yang menantang dan menggembirakan, maka penilaian yang 

berkelanjutan terhadap fasilitas dan peralatan perlu dijadikan pririotas 

pertama bagi pengelola program berbasis aktivitas. 

4) Langkah-langkah Evaluasi biasa diterapkan dalam program berbasis 

aktivitas adalah (1) Menetapkan arah dan tujuan evaluasi yang akan 

dilakukan, (2)  menyampaikan maksud evaluasi kepada orang yang 

bersangkutan, (3) mendapatkan informasi dan data yang diperlukan 
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untuk dievaluasi, (4) mencatat dan mengatur informasi atau hasil 

pengumpulan data, (5) menguji informasi dan menilainya, dan (6) 

melaporkan hasil evaluasi. 
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Bab 15 
Pengelolaan Kegiatan Olahraga 

 

 Banyak ragam kegiatan olahraga memerlukan penanganan dari ahli  

manajemen olahraga. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ketika 

seseorang sedang menentukan keputusan untuk menangani sebuah 

kegiatan olahraga. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 

1. Apakah kegiatan tersebut  multi-event atau uni-event? 

2. Keluasan cakupan wilayah peserta? 

3. Sistem untuk mengatur suatu kegiatan olahraga. Susunan kepanitiaan, 

sistem pertandingan yang digunakan tergantung atas jumlah peserta, 

jumlah hari yang tersedia, fasilitas dan peralatan yang tersedia, dan 

jumlah panitia yang ada,  

4. Berapa banyak dana yang tersedia dan yang dibutuhkan? 

Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi landasan yang kuat bagi 

orang untuk menetapkan keputusan menerima atau menolak tawaran 

mengelola kegiatan olahraga. Ahli manajemen olahraga tidak akan ragu 

untuk menangani kegiatan olahraga karena ia memeiliki bekal ilmu yang 

cukup untuk menangani hal tersebut. Beberapa hal yang berkaitan 

dengan pengelolaan kegiatan olahraga akan dibahas sebagai berikut. 

 
Sistem Pertandingan 

 Ketika sebuah kejuaraan akan digelar, salah satu pokok masalah 

yang harus ditangani adalah sistem pertandingan yang akan dipakai. 

Sistem pertandingan adalah sebuah pola yang digunakan untuk mengatur 

tahapan pertandingan agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan sistem bertandingan kemudian disusun jadwal dan 

rangkaian kegiatan yang lainnya. 

 Pada dasarnya, sistem pertandingan memiliki 2 sistem dasar, yaitu 

gugur dan kompetisi. Dari 2 sistem dasar tersebut, kemudian berkembang 

sistem pertandingan turunannya. 
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1. Sistem Gugur: sistem ini tidak memberikan kesempatan berpartisipasi 

secara maksimal, karena yang kalah berhenti main. 

2. Sistem Gugur dengan Konsolasi: Prinsipnya sama dengan sistem 

gugur hanya peserta yang kalah bertanding lagi dengan untuk 

menentukan juara konsolasi. 

3. Sistem Setengah Kompetisi: Setiap peserta satu kali saling 

berhadapan. Juara adalah peserta yang memperoleh nilai/menang 

paling besar di akhir pertandingan. Rumus jumlah pertandingan E = N 

(N-1) : 2. 

4. Sistem Kompetisi Penuh: setiap peserta saling berhadapan dua kali. 

Juara adalah peserta yang memperoleh nilai/menang paling besar di 

akhir pertandingan.   

 

Kepanitiaan 

Struktur panitia pertandingan akan sangat tergantung kepada 

seberapa besar event yang dilaksanakan. Kepanitian sangat berkaitan 

dengan pertanyaan apakah eventnya multi atau uni? Jika pkejuaraannya 

besar, panitia biasanya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Steering 

committee (SC)= panitia pengarah, dan organizing committee (OC) = 

panitia pelaksana. Bila kejuaraanya kecil cukup ditangani oleh panitia 

pelaksana. 

Secara umum struktur panitia terdiri dari ketua, sekretaris, 

bendahara, dan seksi-seksi yang melengkapinya. Jumlah seksi yang 

dibentuk sesuai dengan beban pekerjaan yang akan ditangani. Semakin 

banyak pekerjaan yang akan ditangani, semakin banyak seksi yang harus 

dibentuk. 

 
Proposal Kegiatan Olahraga 

 Agar suatu kegiatan olahraga mendapatkan dana yang memadai, 

panitia pelaksana biasanya melakukan pencarian dana dengan cara 

membuat proposal kegiatan. Beragam format proposal dapat digunakan 
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untuk penggalangan dana. Salah satu format proposal kegiatan olahraga 

disajikan dibawah ini. 

1. Sampul Muka 

2. Isi Proposal 

a. Pendahuluan/Latar Belakang 

b. Tema kegiatan 

c. Nama kegiatan 

d. Tujuan kegiatan 

e. Waktu dan tempat pelaksanaan 

f. Panitia 

g. Anggaran 

h. Sumber dana 

i. Penutup 

3. Lampiran  

a. Rincian susunan panitia 

b. Rincian anggaran yang diperlukan 

c. Bentuk kerjasama dengan sponsor: sponsor utama, sponsor 

pendamping, baliho, spanduk, iklan pada sampul muka, iklan 

pada sampul belakang buku pedoman. 

d. Formulir kesediaan menjadi sponsor. 

4. Sampul Belakang 
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