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Penyusunan buku ini dilaksanakan dengan mengambil 

kasus karateka di Jawa Timur, yaitu Kadar Hariyanto dari 
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yang telah memfasilitasi penulisan buku ini. 
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Malang (UM) yang juga mendukung penulisan buku ini. 

3. Para Karateka Kadar Hariyanto, Dicky Budi Setiawan, 

para karateka FORKI Jawa Timur dan Kota yang telah 

menjadi kontributor informasi, serta Peni Nohantiya, SPd 

dan Febrita, SPd, MPd yang telah membantu 
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Sungguhpun penulis telah bekerja secara maksimal, 
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BAB 
PENDAHULUAN 

1 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

 Olahraga mempunyai fungsi srategis untuk 

mengarahkan potensi dan sumber motivasi pada upaya 

mencapai keseimbangan, kualitas dan ekspresi keunggulan 

tubuh, cita-cita berprestasi dan kecerdasan. Dalam 

olahraga tercipta pembudayaan dan pemasyarakatan nilai-

nilai yang sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu dengan 

terbinanya kreativitas untuk mencapai tujuan pada 

kesehatan, kesenangan, kegembiraan, dan juga nilai-nilai 

pendidikan yang berupa etika, prinsip-prinsip, dan contoh-

contoh perilaku sosial, seperti persamaan, persahabatan, 

penghargaan, produktifitas dan pencapaian prestasi.  

 Olahraga merupakan proses sistematik berupa 

kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, 

mengembangkan serta membina potensi-potensi jasmani 

dan rohani seseorang sebagai individu atau anggota 

masyarakat, dalam bentuk permainan, perlombaan, 

pertandingan, dan kegiatan jasmani. Kegiatan intensif yang 

dilakukan bertujuan untuk memperoleh rekreasi, 

kemenangan, dan prestasi guna pembentukan manusia 

Indonesia berkualitas seutuhnya berdasarkan Pancasila 

(Lokakarya Nasional tentang Pembangunan Olahraga, 1981; 

Abdul Gafur, 1983; Cholik Mutohir, 1992). 

 Pola pembinaan yang secara garis besar ditempuh 

merupakan strategi pembangunan olahraga nasional, 

setidaknya ada tiga jalur kelompok pembinaan olahraga di 

Indonesia, yaitu olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan 

olahraga kemasyarakatan. Kendati sasaran dan wadah 
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pembinaannya berbeda, namun ketiganya memiliki 

keterkaitan yang erat.  

 Terciptanya budaya berolahraga pada masyarakat, 

melalui berbagai jenis kegiatan olahraga yang ada dalam 

masyarakat seperti olahraga tradisional, olahraga massal 

dan olahraga rekreasi, termasuk dalam lembaga pendidikan 

di semua tingkatan, pada tahap awal diharapkan dapat 

menciptakan kondisi masyarakat yang sehat dan bugar 

sebagai akibat dari kegiatan olahraga. Bahkan tidak salah 

jika olahraga dijadikan sebagai wadah dalam memberikan 

konstribusi terhadap ketahanan nasional dan persatuan 

bangsa. 

 Sehubungan dengan pembangunan olahraga 

nasional, olahraga prestasi memiliki peranan penting dalam 

menjunjung harkat dan martabat bangsa di tingkat 

Internasional, hal ini sesuai dengan UU RI No 3 tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada pasal 20 yang 

menjelaskan yaitu olahraga sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam 

rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 

Mengingat pentingnya olahraga prestasi dalam 

pembangunan olahraga nasional maka pembinaan dan 

pengembangan olahraga prestasi senantiasa perlu 

dilakukan. 

Prestasi puncak dapat dicapai oleh para atlet yang 

telah melakukan proses latihan berjangka panjang, 

sistematis dan teratur sejak usia dini. Harsono (1988) 

menunjukkan, bahwa setiap atlet memiliki rentang usia 

yang berbeda untuk merai puncak prestasinya sejak usia 

dini memulai latihan. 

 Penyiapan individu untuk mencapai prestasi yang 

tinggi dalam olahraga, pada fase awalnya dimulai dengan 

mengidentifikasi dan menginventarisasi karakteristik dan 

potensi SDM dan SDA yang mendukungnya. Setelah itu 
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baru dilakukan langkah strategis dalam menentukan atau 

memprioritaskan cabang olahraga yang relevan dengan 

karakteristik tadi. Untuk mencapai hal itu diperlukan 

kajian dan tindak ilmiah (riset) yang akan mampu 

menghasilkan data yang akurat dan bisa 

dipertanggungjawabkan. 

 Pembinaan olahraga dengan berbasis riset 

merupakan permasalahan yang sangat urgen di Indonesia. 

Penelitian tersebut diarahkan pada pemetaan dan 

inventarisasi data ilmiah yang mendukung sistem 

pembinaan olahraga, sehingga akan dapat disusun skala 

prioritas cabang olahraga yang relevan dengan potensi 

manusiawi dan potensi lingkungan setempat. 

Perolehan medali pada setiap cabang olahraga di 

tingkat Internasional menjadi alat ukur keberhasilan 

olahraga prestasi. Akan tetapi persoalan karate di Indonesia 

dalam beberapa terakhir memang cukup memprihatinkan. 

Setelah menyumbang empat emas di SEA Games Vietnam, 

Desember 2003, di awal tahun 2004 tiga karateka 

Indonesia berhasil merebut tiga emas di Kejuaraan Asia 

AKF di Taiwan. Namun, setelah itu grafik prestasi karate 

menurun drastis. Pada Kejuaraan Islamic Solidarity Games 

di Madinah, Arab Saudi, April 2005, tidak satu pun atlet 

karate Indonesia meraih emas. Adapun pesaing dari negara 

tetangga Malaysia meraih dua emas dari cabang itu 

(Kompas,2007). Di Kejuaraan Asia AKF 2005, atlet 

Indonesia gagal total meraih emas. Apalagi di Kejuaraan 

Dunia di Meksiko 2005, nyaris seluruh karateka Indonesia 

kalah di babak pertama (Kompas, 2007).  

Sedangkan di tahun 2006 tim Karate di Asian Games 

XV/2006 Doha, Qatar gagal memenuhi target, karena tidak 

ada yang mampu mendapatkan emas dari delapan karateka 

yang tampil dan hanya mendapat tiga medali perunggu. 

(KONI,2007).  
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Hasil perolehan medali pada event Sea games XII 

Manila (Deputi V: Kementerian Negara Pemuda dan 

Olahraga, 2006) tim Indonesia adalah terpapar pada tabel 

1. 

Tabel 1.1 Total Perolehan Medali Pada Sea games XII 2005 

di Manila Filipina 

No Negara Medali Total 

Emas Perak Perunggu 

1 Philipina 113 85 93 291 

2 Thailan 87 78 118 283 

3 Vietnam 71 68 89 228 

4 Malaysia 61 50 64 176 

5 Indonesia 49 79 89 217 

6 Singapura 42 32 55 129 

7 Myanmar 17 34 48 99 

8 Laos 3 4 12 19 

9 Brunei 1 2 2 5 

10 Kamboja - 3 9 12 

11 Timor Leste - - 3 3 

Total 444 435 582 1461 
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Tabel 1.2 Total Perolehan Medali Karate Pada Sea games XII 

2005 di Manila Filipina 

 

Rank Country Gold Silver Bronze 

1 INDONESIA 5 5 4 

2 VIETNAM 5 3 9 

3 MALAYSIA 4 7 4 

4 PHILIPPINES 3  9 

5 THAILAND 1 1 4 

6 BRUNEI  2 1 

7 MYANMAR   2 

8 SINGAPORE   2 

9 LAOS   1 

 

Dari data pada tabel tersebut, tampak semakin 

menurunnya kejayaan prestasi Indonesia dan juga Atlet 

Indonesia pada even Seagame 2005 memperoleh rangking 

medali di bawah negara Mlaysia. Berdasarkan kenyataan 

kondisi prestasi yang dicapai oleh para atlet tersebut, 

berbagai segi pada sistem pembinaan dan pelatihan perlu 

dilakuka perubahan. Pembinaan olahraga prestasi di 

Indonesia melalui proyek Garuda Emas yang telah menelan 

biaya yang cukup besar dengan hasil yang dicapai tidak 

menggembirakan semua pihak, seharusnya dimaksi-

malkan sedemikian rupa agar tujuan raih dan capai 

prestasi gemilang dapat diperoleh dalam berbagai even 

pertandingan. 

Sasaran Garuda Emas tahun 2005-2007, yaitu: (1) 

titik kul-minasi pertama Pembinaan Olahraga Jangka 

Panjang Indonesia dan pencapaian puncak Proyek Garuda 

Emas; (2) sistem all out sudah dapat diterapkan dalam 

Asian Games XV/2006 dan multi event di atasnya, dan (3) 

Lapis I dan II sudah merupakan atlet andalan Indonesia 

untuk event-event internasional dan lapis III telah 

mencapai: (a) fase memasuki kedewasaan fisik dan mental; 

dan (b) sudah dapat diterjunkan ke kompetisi tingkat 
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regional dan inter-nasional untuk menimba pengalaman 

dan meningkatkan kemampuan mengatasi stres mental 

maupun fisik.  

Semakin kuatnya kebijakan pembinaan olahraga di 

Indonesia berkat adanya dukungan secara hukum setelah 

dihasilkan UU RI No 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional (SKN). Kebijakan pembinaan 

olahraga nasional terasa sentralistik karena hanya terpusat 

di Jakarta, sehingga aspirasi, kreatifitas, dan potensi 

daerah terasa mati. SKN mengamanatkan bahwa daerah-

daerah harus dilimpahkan pembinaan sesuai dengan 

potensi dan karakteristik daerah yang bersangkutan 

(Kementrian Pemuda dan Olahraga, 2007). 

Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan dan 

pengembangan keolahragaan serta pelaksanaan 

standarisasi bidang olahraga ditugaskan kepada 

Pemerintah daerah (UU No 5 Tahun 2005, Bab V pasal 12 

ayat 2). Pemerintah daerah diberikan kewenangan 

pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan 

pengawasan penyelenggaraan keolahragaan daerah (pasal 

13 ayat 2). Pengimplikasian pasal tersebut, pemberian 

kewenangan kepada daerah dalam pengaturan dan 

pelaksanaan program olahraga di daerah masing-masing 

seiring dengan undang-undang otonomi daerah. 

UU RI nomor 3 th 2005 terkait SKN Bab 6 Ruang 

Lingkup Olahraga mengemukakan tentang olahraga prestasi 

pasal 20, ayat; (1) Peningkatkan kemampuan dan potensi 

olahragawan mealui olahraga prestasi dalam rangka 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa; (2) Setiap orang 

yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk 

mencapai prestasi diperbolehkan melaksanakan olahraga 

prestasi; (3) Proses pembinaan dan pengembangan olahraga 

prestasi dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan 

berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi keolahragaan; (4) Pengawasan dan pengendalian 

kegiatan olahraga prestasi wajib diselenggarakan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat; (5) 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 

dapat melakuakan pengembangan: (a) komuntas olahraga; 

(b) pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di bidang keolahragaan; (c) pusat pembinaan 

olahraga prestasi; (d) pendidikan dan pelatihan untuk 

tenaga olahraga; (e) prasarana dan sarana penunjang 

olahraga prestasi; (f) sistem pemanduan dan pengembangan 

bakat bidang olahraga; (g) sistem informasi pendukung 

keolahragaan; dan (h) melakukan uji coba kemampuan 

prestasi para olahragawan pada tingkat daerah, nasional, 

hingga internasional sesuai kebutuhan. Hal tersebut 

dilakukan untuk memajukan olahraga prestasi, 

Pemberian kewenangan daerah dalam pengaturan dan 

pembinaan olahraga prestasi sebagai realisasi pola 

pembangunan, memungkinkan muncul keanekaragaman 

model karena karakteristik geografi dan budaya dapat 

disesuaikan, tertuang di dalam kebijakan daerah masing-

masing sesuai otonominya. Khususan dalam pengaturan 

dan pembinaan olahraga prestasi wajib dimiliki oleh setiap 

daerah propinsi di seluruh wilayah Indonesia. 

Pembinaan dan pengembangan olahragawan 

(karateka) yang berprestasi di tingkat nasional dan 

internasional dipengaruhi banyak faktor. Karena kegagalan 

yang beruntun menimpa cabang olahraga karate di 

Indonesia maka pembinaan dan pengembangan harus 

didukung pada penerapan IPTEK. Adapun langkah 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

keolahragaan diselenggarakan melalui penelitian, 

pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah dan 

kerja sama antar lembaga penelitian (Undang-Undang 
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Republik Indonesia No. 3 Thn 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan pada pasal 74 ayat 3). 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, baik landasan 

yuridis formal dan rasional, maka membina dan 

mengembangkan karateka agar berprestasi di tingkat 

internasional perlu dilakukan dengan melakukan kegiatan 

penelitian, seperti penelitian aksi atlet berprestasi nasional 

dan international cabang olahraga karate. 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 

 Berdasar pada latar belakang tersebut buku ini  

mencakup permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil atlet berprestasi internasional cabang 

olahraga karate?  

2. Bagaimana dukungan pemangku kepentingan 

(stakeholder) terhadap program pembinaan dan 

pengembangan atlet karate berprestasi international? 

3. Bagaimana peranan Sumber Daya Manusia dalam 

memberi dukungan terhadap program pembinaan dan 

pengembangan atlet karate berprestasi international? 

4. Bagaimana motivasi internal Olahragawan terhadap 

program pembinaan dan pengembangan atlet karate 

berprestasi international? 

5. Bagaimana peranan Induk Organisasi dalam memberi 

dukungan terhadap program pembinaan dan 

pengembangan atlet karate berprestasi international? 

6. Bagaimana peranan Sarana dan Prasarana dalam 

memberi dukungan terhadap program pembinaan dan 

pengembangan atlet karate berprestasi international? 

7. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah, pihak swasta 

dan masyarakat terhadap program pembinaan dan 

pengembangan atlet karate berprestasi international? 
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C. TUJUAN  

 

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan 

yang ada penyusunan buku ini bertujuan untuk meberikan 

informasi yang komprehensif dan akurat tentang: 

1. Profil atlet berprestasi internasional cabang olahraga 

karate.  

2. Dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) 

terhadap program pembinaan dan pengembangan atlet 

karate berprestasi international. 

3. Peranan Sumber Daya Manusia dalam memberi 

dukungan terhadap program pembinaan dan 

pengembangan atlet karate berprestasi international. 

4. Motivasi internal Olahragawan terhadap program 

pembinaan dan pengembangan atlet karate berprestasi 

international. 

5. Peranan Induk Organisasi dalam memberi dukungan 

terhadap program pembinaan dan pengembangan atlet 

karate berprestasi international. 

6. peranan Sarana dan Prasarana dalam memberi 

dukungan terhadap program pembinaan dan 

pengembangan atlet karate berprestasi international. 

7. Bentuk dukungan pemerintah, pihak swasta dan 

masyarakat terhadap program pembinaan dan 

pengembangan atlet karate berprestasi international. 
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D. MANFAAT  

 

Semua informasi yang diperoleh melalui buku ini 

bermanfaat untuk keperluan pengambilan keputusan 

tentang: 

1. Deskripsi faktor-faktor kunci keberhasilan atlet karate 

berprestasi internasional. 

2. Pembinaan berkelanjutan atlet kareate berprestasi 

internasional sehingga di tahun-tahun yang akan 

datang kejayaan prestasi olahraga karate dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan. 

3. Melakukan perbaikan terhadap komponen-komponen 

pembinaan olahraga karate dalam rangka meningkatkan 

mutu metode latihan karate di Indonesia. 

4. Best practice lesson pembinaan atlet karate berprestasi 

internasional. 

 

 

E. METODE 

 

Rancangan menggunakan jenis kualitatif. Pemilihan 

deskriptif bertujuan untuk memperoleh data tentang profil 

prestasi olahragawan karate pada tingkat nasional maupun 

internasional yang pernah dicapai.  

Subjek ini adalah karateka Kadar Hariyanto dan 

Dicky Budi Setiawan. Pemilihan subjek berdasarkan pada 

prestasi internasional dan nasional yang pernah diperoleh.  

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran 

variabel-variabel disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan 

penjabaran variabel dan indikator yang terdiri dari: 

dukungan pemangku kepentingan (stakeholder), peranan 

SDM, motivasi internal atlet terhadap program pembinaan 

serta pengembangan, peranan Induk Organisasi peranan 

Sarana dan Prasarana, bentuk dukungan pemerintah, 
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pihak swasta dan masyarakat terhadap program 

pembinaan dan pengembangan atlet karate berprestasi 

international. 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan  

menggunakan statistik deskriptif. Hasil analisis data 

tersebut digunakan untuk memberikan masukan-masukan 

bagi pengembangan olahraga. 
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BAB 

KONSEP OLAHRAGA 
2 

 

 

 

Beberapa istilah yang pernah digunakan pada 

kegiatan keolahragaan di Indonesia, khususnya pada 

lembaga persekolahan sampai sekarang, meliputi : 

gerak badan pada tahun 1945-1950, pendidikan jasmani 

pada tahun 1950-1961, olahraga pada tahun 1961-1966, 

olahraga pendidikan pada tahun 1967-1977, pendidikan 

keolahragaan tahun 1978 (Soebroto, 1978). Berdasarkan 

UU No 5 thn 2007 tentang SKN, digunakan terminology 

keolahragaan, yaitu terdiri atas olahraga pendidikan, 

oleharaga prestasi, dan olahraga rekreasi. Demikian pula 

nama lembaga pendidikan yang diberi kuasa untuk 

mempersiapkan profesi bidang keolaragaan. Pada 

pendidikan menengah pernah menggunakan nama, 

yaitu: Sekolah Guru Pendidikan Jasmani atau SGPD, 

Sekolah Menengah Olahraga Atas atau SMOA, Sekolah 

Guru Olahraga atau SCO. Sedangkan pada pendidikan 

tinggi pernah menggunakan nama-nama yaitu Akademi 

Pendidikan Jasmani atau APD, Kursus BI dan BII 

Pendidikan Jasmani, Jurusan Pendidikan Jasmani pada 

beberapa Fakultas yang ada di berbagai Universitas, 

Sekolah Tinggi Olahraga atau STO, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Keolahragaan atau FKIK dan Fakultas Pendidikan 

Olahraga dan Kesehatan atau FPOK. Istilah yang terakhir 

digunakan berdasarkan SK Mendikbud No.0413/U/1987 

yang juga terdapat dalam kurikulum tingkat sekolah dasar 

hingga sekolah menengah yakni Pendidikan Jasmani. 

Pada pendidikan tinggi, sesuai dengan SK Dirjen Dikti 

No.556a/D/Q/1992 terkait Kurikulum Pendidikan 

Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah atau 
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disingkat PTKSM pada Intitut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

menggunakan nama program studi yaitu Pendidikan 

Jasmani. 

Istilah lain yang sering dipakai dalam studi pendidikan 

jasmani meliputi: pendidikan gerak (movement education), 

ilmu gerak (kinesiology), pendidikan olahraga (sport 

education), pendidikan jasmani (physical education), olahraga 

(sport), ilmu- ilmu fisik terapan (applied physical sciences), 

pendidikan motorik (motor education) serta pendidikan 

jasmani dan olahraga (physical education and sport)(Bucher, 

1983), ilmu keolahragaan (sport sciences) (Haag, 1975; Nixon 

dalam Vendien, 1985), kinantropologi (Benneth, 1983X). 

Ketetapan MPR RI No.H/MPR/1978, TAP No. 

II/MPR/1983 dan TAP No. II/MPR/1988 dalam Garis-garis 

Besar Haluan Negara menggunakan istilah pendidikan 

jasmani dan olahraga secara terpisah. Perkembangan lebih 

lanjut dalam TAP No.II/MPR/1993 istilah pendidikan 

jasmani tidak ada, yang ada hanya istilah olahraga, 

sedangkan pendidikan jasmani muncul dalam Undang-

undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pada pasal 39, ayat 3 butir k, menyatakan bahwa 

pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran dan isi 

kurikulum bagi pendidikan dasar. Surat Keputusan Menteri 

Pemuda dan Olahraga No.0013/MENPORA/84 tanggal 1 

Juni 1984 tentang "Pola Dasar Pembangunan Olahraga" 

memberikan pengertian keolahragaan, olah raga dan 

pendidikan jasmani secara berbeda. Keolahragaan adalah 

pendidikan jasmani dan olahraga yang merupakan satu 

pengertian yang sama ruang lingkupnya dengan physical 

education and sport seperti yang dinyatakan dalam 

International Charter of Physical Education and Sport dari 

UNESCO. 
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Berdasarkan perkembangan istilah yang pernah 

digunakan untuk kegiatan olahraga di sekolah, istilah 

pendidikan jasmani dan olahraga merupakan pengertian 

yang dapat ditelusuri sumber kepustakaannya. 

Pendidikan jasmani merupakan terjemahan dari bahasa 

Inggris physical education, sedangkan olahraga berasal dari 

kata sport. Berdasarkan dokumen resmi yang ada, istilah 

pendidikan jasmani digunakan untuk kalangan 

pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Sedangkan olahraga untuk kegiatan di luar 

pendidikan yang berorientasi pada peningkatan prestasi 

melalui berbagai pertandingan dan perlombaan. Untuk 

dapat membedakan pengertian pendidikan jasmani dan 

olahraga, pembahasan berikut akan melihat hubungan 

antara bermain, olahraga dan pendidikan jasmani. Karena 

dalam pengertian pendidikan jasmani mengandung unsur 

bermain dan juga olahraga. 

 

 

A. Konsep Play, Games, dan Sport 

 
Istilah olahraga menurut Webster's New Collegiate 

Dictionary (1980) yaitu ikut serta dalam aktivitas fisik untuk 

mendapatkan kesenangan, dan aktivitas khusus seperti 

berburu atau dalam olahraga pertandingan (athletic games). 

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa olahraga 

adalah gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau 

lebih yang merupakan regu atau rombongan. Sedangkan 

dalam Pola Pembangunan Olahraga yang disusun Kantor 

Menpora disebutkan bahwa olahraga adalah bentuk-bentuk 

kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, 

perlombaan dan kegiatan jasmani yang intensif dalam 

rangka memperoleh rekreasi, kemenangan dan prestasi 

optimal (Menpora, 1984). 
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Chu (1982) mengatakan, untuk memberi pengertian 

olahraga (sport) secara tepat sangat sulit dilakukan, karena 

beraneka ragamnya sudut pandang dan orientasinya. la 

mengutip pendapat Edward (1973), pengertian olahraga 

bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, games 

dan sport. 

Play mempunyai karakteristik: 1) bebas, sukarela, 

dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi, 2) aktivitas 

bermain terpisah dari pembatasan ruang dan waktu, 3) 

hasil dari aktivitas bermain adalah sesuatu yang tidak 

diketahui/ direncanakan sebelumnya, 4) aktivitas murni 

bermain tidak produktif, tidak menghasil nilai yang 

permanen, 5) peraturan bermain bergantung pada 

kondisi, tunduk pada kesepakatan situasional, dan 6) 

kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan 

nyata. 

Games merupakan bagian dari play, semua games 

merupakan bentuk dan play, games memiliki semua 

karakteristik play akan tetapi semua itu diatur dalam 

peraturan yang sengaja dibuat dan harus ditaati bersama. 

Kompetisi merupakan ciri utamanya, sehingga hanya 

individu atau kelompok yang mempunyai standar 

ketrampilan yang tinggi yang akan berhasil. Untuk berhasil 

dalam kompetisi akan selalu bergantung pada ketrampilan 

teknik, fisik, strategi atau kesempatan. 

Sedangkan olahraga (sport) merupakan bagian dari 

permainan pertandingan, perbedaannya terletak pada 

prasyarat tingkat kecakapan dan, olahraga merupakan 

permainan pertandingan yang sudah dilembagakan dalam 

masyarakat seperti halnya pendidikan, agama dan 

pemerintahan. Ruang lingkup play, games dan olahraga 

(sport). 

Freeman (1987) juga membahas hubungan antara 

play, games dan sport. la mengutip pendapat Guttman 
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bahwa definisi bermain (play) adalah bentuk kegiatan yang 

tidak bermanfaat/produktif untuk menyenangkan diri 

sendiri. Bentuk bermain ada dua macam yaitu yang 

secara spontanitas dan diorganisasikan, yang spontanitas 

dinamakan bermain sedangkan yang diorganisasi 

dinamakan games. Bermain yang diorganisasikan pun ada 

dua jenis yang tidak dipertandingkan dan dipertandingkan, 

yang dipertandingkan dinamakan contests. Bermain yang 

diorganisasi dan dipertandingkan juga ada dua bentuk yang 

menggunakan fisik dan bukan fisik, yang menggunakan 

ketrampilan fisik disebut olahraga (sports). Olahraga adalah 

bentuk bermain yang diorgnisasikan sedemikian rupa 

dengan peraturan dan dipertandingkan menggunakan tolok 

ukur ketrampilan fisik. Hubungan antara bermain dan 

olahraga disajikan dalam Gambar 1.  

Olahraga memiliki sifat permainan juga dikatakan 

oleh Rijsdorp (1975), akan tetapi tidak semua permainan 

adalah olahraga. Permainan lebih luas dari olahraga, 

olahraga adalah suatu bentuk khusus dan tersendiri dari 

bermainan, suatu pertumbuhan dari permainan dengan 

arah dan tujuan yang disadari dan tertentu. Sifat 

pertandingan merupakan ciri dari olahraga, sehingga 

teknik, taktik dan perbaikan kondisi fisik ikut menentukan 

yang semuanya itu memerlukan latihan yang teratur dan 

sistematis. Momentum bertanding dalam olahraga adalah 

bentuk permainan yang pemain-pemainnya 

mempertaruhkan upah simbolis. Mereka bersepakat tentang 

tujuan permainan dan peraturan- peraturannya, harus 

ditaati untuk mencapai tujuan itu. Siapa yang mencapai 

tujuan terlebih dahulu atau yang terbaik adalah 

pemenang, yang dimenangkan adalah simbol, ia tetap ada 

dalam batas-batas permainan. 



 

Olahragawan Berprestasi Internasional Cabang Olahraga Karate |  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Konsep Olahraga menurut Loy dalam Chu 

(1982) 

 

Bermain (play) mempunyai sifat esensial adalah 

aktivitas untuk hiburan, tidak dipertandingkan. Bermain 

merupakan unsur yang selalu ada dalam olahraga dan 

pendidikan jasmani. Olahraga adalah suatu permainan 

yang diorganisasikan, pengorganisasian bermain ini juga 

yang kemudian diadopsi dalam pendidikan jasmani. Sifat 

olahraga yang paling penting adalah kompetisi, bentuk 

kompetisi yang sopan dan beradab dengan adanya 

peraturan. Peraturan baik tertulis maupun tidak, selalu 

digunakan dalam olahraga. Peraturan ini tidak dapat 

diubah selama kompetisi berlangsung. Olahraga tanpa 

kompetisi hanya merupakan aktivitas bermain atau 

rekreasi. 

PLAY, karakteristik : 
* terpisah 
* bebas 
* tidak tentu 
* tidak produktif 
* ditentukan dengan peraturan yang sifatnya tidak ketat 

GAMES, mempunyai karakteristik : 
* ada kompetensi 
* hasil ditentukan oleh ketrampilan fisik, 

strategi atau kesempatan 

SPORT, mempunyai karakteristik : 
* permainan yang dilembagakan, 

keterampilan, mempertunjukkan. 
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Gambar 2  Hubungan antara Bermain dan Olahraga 

(adaptasi dariGuttman dalam Freman, 1987) 
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BAB 
ARAH KEBIJAKAN OLAHRAGA 

3 

 

 

 

Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan bidang 

yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pembengunan 

manusia Indonesia seutuhnya, hal ini secaa eksplisit juga 

dinyatakan dalam PP 19 tahun 2005, tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan 

bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, 

dan khusus padapendidikan dasar dan menengah salah 

satu dari lima kelompok mata pelajaran yang disebut 

kelompok mata plajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

Dewasa ini terutama di negara maju, kegiatan 

olahraga sudah merupakan bagian dari kebutuhan hidup 

masyarakat. Olahraga tidak lagi dipandang semata-mata 

sebagai fenomena fisik, akan tetapi dipandang juga sebagai 

fenomena sisial dan budaya dan ekonomi yang 

multidimensial, bahkan tidak berlebihan jika kegiatan 

olahraga oleh berbgai negara dijadikan sebagai wahana 

efektif dalam memberikan konstribusi terhadap ketahanan  

nasional dan persatuan bangsa. 

Melihat begitu luas dan strategisnya olahraga, maka 

dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia nasional 

pemerintah melalui departemen yang berhubungan dengan 

olahraga Dan pemuda, membangun suatu Visi Dan misi 

pembangunan nasional dibidang olahraga. Visi 

pembangunan dibidang olahraga adalah “diharapkan pada 

tahun 2010 yang akan datang sudah dicapai gaya hidup 

aktif bangsa Indonesia yang ditandai dengan tingginya 

partisipasi masyarakat dalam aktifitas jasmani dan 

olahraga pada umumnya”, sedangkan misinya adalah 
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“Membangun/menata sistem pembinaan Dan 

pembangunan olahraga nasional yang menjamin 

kesinambungan interkoneksi antar lembaga-lembaga 

terkait, diatas landasan pembinaan yang kuat, sehingga 

dapat dioptimalkan kemaslahatan bagi individu dan 

masyarakat, baik mencakup aspek fisik, intelektual, social-

emosional, dan moral disamping pencapaian prestasi 

disertai dampak pengiring yang berkaitan dedean tujuan 

yang bersifat ekonomis”. 

Untuk mencapai visi dan misi dibidang keolahragaan 

tersebut, strategi yang ditempuh oleh pemerntah adalah; (1) 

menata ulang dan menyempurnakan sistem pembangunan 

keolahragaan nasional yang berbasiskan pada 

profesionalisme pelayanan publik, pemberdayaan daerah, 

partisipasi masyarakat, sistem pendidikan nasional, 

kalangan professional dan dunia usaha, serta kemajuan 

dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

informasi; (2) membangun keserasian, keterpaduan dan 

keharmonisan kebijaksanaan, program mekanisme dan 

hasil pembangunan keolahragaan nasional dengan daerah; 

(3) memfasilitasi dan memberdayakan kerjasama, 

kemitraan dan partisipasi sector, bidang, lembaga dan 

organisasi terkait keolahragaan, baik di tingkat pusat, 

daerah maupun luar negeri. 

Strategi pembangunan olahraga nasional tersebut 

ditempuh melalui tiga kelompok jalur pembinaan, yaitu; (1) 

jalur kelompok olahraga prestasi, (2) jalur kelompok 

olahraga pendidikan dan (3) jalur kelompok olahraga 

masyarakat. Kendati sasaran dan wadah pembinaannya 

berbeda, namun ketiga jalur kelompok tersebut memiliki 

keterkaitan yang sangat erat. Terciptanya budaya 

berolahraga pada masyarakat, melalui berbagai jenis 

kegiatan olahraga yang ada pada masyarakat seperti 

olahraga tradisional, olahraga masal dan olahraga rekreasi, 
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termasuk juga di dalam lembaga pendidikan di semua 

tingkatan, pada tahap awal diharapkan dapat menciptakan 

kondisi masyarakat yang sehat sebagai akibat dari kegiatan 

olahraga. 

 Pendidikan sebagai salah satu jalur pembinaan 

memiliki peran yang sangat strategis untuk terciptanya visi 

dan misi pembangunan keolahragaan nasional, sebab 

hampir 75% penduduk Indonesia berada pada lembaga-

lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan tingkat 

dasar sampai lembaga pendidikan tingkat Perguruan Tinggi. 

Sehingga pembangunan keolahragaan melalui jalur 

kelompok pendidikan amat sangat efektif dan efisien untuk 

dikembangkan lebih lanjut. Akan tetapi pada kenyataannya 

keadaan dilapangan berbicara lain, banyak kendala yang 

dihadapi dalam rangka pembinaan keolahragaan melalui 

jalur pendidikan ini, sehingga menyebabkan tidak 

optimalnya hasil yang diharapkan. 

Kendala yang dihadapi tersebut diantaranya adalah (1) 

longgarnya keterkaitan diantara sub sistem-sub sistem 

pada semua level birokrasi yang ada di pemerintahan, dan 

dilembaga pendidikan sendiri; (2) ketidaksinambungan 

pembinaan dan pelatihan dalam konteks pembinaan jangka 

panjang; (3) masih adanya paradigma di kalangan 

pendidikan sendiri yang hanya melihat pendidikan jasmani 

dan olahraga hanya sebatas untuk tujuan pendidikan saja, 

tanpa melihat adanya keterkaitan dengan visi dan misi dari 

pembangunan keolahragaan nasional, sehingga ada 

berbagai hal yang menyebabkan pembangunan 

keolahragaan di jalur pendidikan kurang optimal, misalnya 

(i) kurang tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang 

kurang memadai, (ii) sistem kelembagaan yang ada di 

sekolah. kurang mendukung untuk melakukan pembinaan 

yang baik (iii) jam pelajaran olahraga yang sedikit, sehingga 

berakibat pada sistem pembelajaran pada pendidikan 
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jasmani kurang optimal; (4) Demikian pula sistem 

penghargaan dan rasa aman bagi siswa yang menekuni 

olahraga sebagai profesi masih belum dapat diwujudkan. 

Padahal sistem ini akan sangat strategis sekali sebagai 

factor pendukung dalam menjamin kesinambungan 

pembinaan jangka panjang. Partisipasi siswa yang 

memerlukan tenaga Dan waktu yang panjang sanatlah 

wajar apabila disediakan penghargaan yang memadai, baik 

pada saat mereka menjadi atlit maupun sesudah mereka 

tidak menjadi atlit lagi. Penyediaan beasiswa, pekerjaan 

Dan kesempatan studi lanjut merupakan bentuk-bentuk 

penghargaan yang dapat diberikan kepada atlit maupun 

pelatih. 

Berdasarkan pemikiran bahwa sekolah merupakan 

salah satu dari tiga jalur pengembangan keolahragaan 

nasional, serta adanya kendala-kendala yang ada di 

lembaga-lembaga pendidikan, yang berhubungan dengan 

jenis sekolah, adat-istiadat, budaya, agama, social, ekonomi, 

dan luas wilayah Indonesia yang demikian besar, maka 

sangatlah perlu untuk diadakan suatu studi pemetaan 

olahraga di lembaga pendidikan sebagai sarana 

pengembangan keolahragaan di Indonesia. 

Dalam rencana strategis Depatemen Pendidikan 

Nasional meyangkut pendidikan olaharaga dinyatakan 

bahwa perubahan strategi pembangunan nasional dari 

sentralisasi menjadi desentralisasi dalam pengertian 

otonomi daerah akan lebih banyak menekankan peranan 

dan partisipasi masyarakat melalui upaya swakelola dan 

swadana dalam pembinaan olaharaga yang searah dengan 

upaya akselerasi dengan pertumbuhan demokrasi di segala 

bidang (Renstra, 2000).  

Pada bagian lain dinyatakan pula bahwa hakekat 

pembangunan olahraga nasional adalah upaya dan 

kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang 
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merupakan bagian upaya peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia yang utamanya ditujukan uintuk 

pembentukan watak dan kepribadian termasuk sifat-sifat 

disiplin, sportivitas dan etos kerja yang tinggi. 

Sejalan dengan kehendak Renstra, di tingkat satuan 

pendidikian pembangunan olahraga selama ini 

dilaksanakan lewat dua jalur yaitu jalur pendidikan dan 

jalur masyarakat. Jalur pertama adalah melalui jalur 

pendidikan yang penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh 

Depdiknas. Jalur kedua adalah jalur masyarakat yang 

penyelenggaraanya di koordinasikan oleh Komite Olahraga 

Nasional Indonesia (KONI). Pada jalur sekolah yang 

kemudian lebih dikenal sebagai pendidikan jasmani 

(physical education) ditempuh dengan cara memasukkan 

muatan pendidikan jasmani ke dalam satuan pelajaran 

pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Kemudian 

pelaksanaan pembangunan olahraga pada jalur masyarakat 

ditempuh melalui serangkaian kegiatan yang serasi untuk 

tujuan peningkatan prestasi melaui pemasalan, 

pemanduan bakat, penbibitan calon atlet, pembinaan atlet 

serta peningkatan prestasi atlet.  

Hal serupa dinyatakan oleh Ditjen Olahraga bahwa 

pelaksanaan pembinaan olahraga dilakukan memalui tiga 

jalur yaitu jalur olah raga prestasi, olahraga pendidikan 

dan olahraga masyarakat. Olahraga prestasi diarahkan 

kepada kegiatan yang sifatnya memacu seseorang untuk 

berprestasi dalam kejuaraan. Olahraga pendidikan 

dilakukan dengan cara memasukkan muatan pendidikan 

olahraga ke dalam satuan pelajaran. Kemudian olahraga 

masyarakat dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai 

jenis kegiatan olahraga yang ada dalam masyarakat seperti 

olahraga tradisional, olahraga massal dan olahraga rekreasi 

ke dalam kehidupan bermasyarakat (Ditjora,2000).  
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Seiring dengan arah kebijakan pendidikan jasmani 

dan olahraga, maka secara lebih khusus akan 

diterjemahkan menjadi suatu kegiatan yang sifatnya bisa 

diimplentasikan secara lebih lebih operasioanal melalui 

serangkaian kebijakan pembinaan pendidikan jasmani dan 

olahraga.  

Berdasarkan GBHN 1999 – 2004 titik berat pembangunan 

bidang olahraga terdiri atas : 

a. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat 

kesehatan dan kebugaran yang cukup yang harus 

dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di 

sekolah dan masyarakat. 

b. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan 

olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis 

dan konprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembinaan dibawah koordinasi masing-

masing organisasi olahraga termasuk organisasi 

olahraga penyandang cacat bersama-sama dengan 

masyarakat demi tercepainya sasaran prestasi yang 

membanggakan di tingkat internasional. 

Kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai 

perbedaan dan persamaan. Berdasarkan ruang lingkup 

kegiatannya maka pendidikan jasmani lebih luas daripada 

olahraga, karena dalam pendidikan jasmani juga meliputi 

olahraga (sport), games, bermain (play) dan segala aktivitas 

untuk mengembangkan kualitas manusia melalui gerak. 

Ateng (1992) membedakan antara kegiatan pendidikan 

jasmani dan olahraga berdasarkan tujuan, isi pembelajaran, 

orientasi pembelajaran dan sifat kegiatannya. Tujuan 

pendidikan jasmani disesuaikan dengan tujuan pendidikan, 

menyangkut pengembangan keseluruhan pribadi anak didik, 

sedangkan tujuan olahraga adalah prestasi unjuklaku 

motorik setinggi-tingginya untuk dapat memenangkan dalam 
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pertandingan. Isi pembelajaran dalam pendidikan jasmani 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak didik, sedangkan 

pada olahraga is! pembelajaran atau isi latihan merupakan 

sasaran yang harus dikuasai. Orientasi pembelajaran pada 

pendidikan jasmani berpusat pada anak didik, anak didik 

yang belum mampu mencapai tujuan pada waktunya diberi 

kesempatan lagi, sedangkan pada olahraga atlit yang tidak 

mencapai tujuan sesuai dengan target waktu dianggap tidak 

berbakat dan diganti atlit yang lain. Sifat kegiatan pendidikan 

jasmani pada pemanduan bakat dipakai untuk mengetahui 

"entry behavior", sedangkan pada olahraga bertujuan memilih 

atlit berbakat. Sifat peraturan dalam pendidikan jasmani tidak 

ada pembakuan peraturan, peraturan dapat diubah sesuai 

dengan kondisi pembelajaran, sedangkan pada olahraga 

perubahan hanya terjadi melalui suatu kesepakatan 

organisasi keolah- ragaan yang terlibat, memerlukan waktu 

yang lama. Kegiatan-kegiatan dalam latihan dalam pendidikan 

jasmani tidak berorientasi untuk pertandingan akan tetapi 

sesuai dengan kegiatan hidup sehari-hari, sedangkan pada 

olahraga latihan-latihan harus disesuaikan dengan situasi 

pertandingan yang akan dihadapi. 

Selain adanya perbedaan terdapat juga persamaannya, 

yaitu bahwa pendidikan jasmani dan olahraga berupa 

aktivitas-aktivitas fisik sekelompok otot besar yang keduanya 

berbentuk permainan. Pendidikan jasmani dirancang secara 

sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan 

olahraga mempunyai nilai pendidikan apabila dilakukan 

dengan semangat sportivitas bahkan bisa hilang nilai 

pendidikannya apabila tidak dilandasi oleh semangat itu. 

Rijsdorp (1975) berpendapat bahwa pendidikan jasmani dan 

olahraga banyak persamaannya, metode dan aktivitasnya 

menyerupai satu sama lain, tugas pelatih dan guru 

pendidikan jasmani adalah juga mendidik. Namun demikian 
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Penjas tetap memegang intensitasnya untuk membantu ke 

arah kedewasaan melalui aktivitas jasmani. 

 
Beberapa nilai pendidikan dalam kegiatan olahraga 

dikatakan oleh Siregar (1978) bahwa penggunaan olahraga 

untuk tujuan pendidikan merupakan suatu alat dengan 

kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas dalam 

membentuk kepribadian, yaitu:  

(1) olahraga memberikan kesempatan belajar bagaimana 

bertindak kalau kalah atau menang,  

(2) olahraga memberikan kesempatan bag! perorangan 

untuk mengorganisir sendiri pertandingan-pertandingan 

olahraga dan membentuk regunya, dengan demikian 

kepada perorangan diajarkan mendidik dan 

mengorganisir diri sendiri,  

(3) dalam olahraga memungkinkan guru atau pelatih 

mengamati perilaku anak didik yang tidak mungkin 

dilakukan dalam kondisi kehidupan normal,  
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(4) sebagian besar cabang olahraga memungkinkan 

perorangan mengambil bagian dalam kelompok yang 

menganut kepentingan bersama,  

(5) olahraga seperti lari lintas alam, mendaki gunung dan 

sebagainya memberikan pengalaman untuk mengenal 

lingkungan hutan, lembah, sungai dan sebagainya,  

(6) prestasi dihasilkan melalui proses yang panjang, ini 

akan membentuk kepribadian dan ketangguhan dalam 

mewujudkan cita-cita. 

Olahraga dapat memandang sekolah yang 

melakukan aktivitas pendidikan jasmani sebagai bibit atlit, 

karena keberhasilan pendidikan jasmani akan meningkatkan 

salah satu tujuan olahraga yaitu peningkatan kondisi fisik, 

kemampuan teknik olahraga, pengembangan mental yang 

akan menjadi olahragawan tangguh. Sedangkan 

pendidikan jasmani dapat menggunakan olahragawan 

berprestasi untuk memberikan motivasi dalam mengenalkan 

dan meningkatkan ketrampilan motoriknya.  

 

A. Sistem Keolahragaan Nasional 

 
Sepuluh tahun terakhir prestasi olahraga di 

Indonesia pada umumnya tampak makin sukar mengejar 

percepatan dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat 

regional, asia, bahkan internasional. Memang ada satu 

cabang olahraga yang masih dapat mengimbangi prestasi 

internasional negara lain pada event olympic games, yaitu 

cabang olahraga Bulutangkis, sedangkan cabang olahraga 

Sepakbola yang banyak digemari masyarakat dan 

memperoleh pendanaan yang cukup besar belum 

menunjukkan prestasi yang membagakan. Prestasi 

olahraga di Indonesia belum mengangkat bendera Merah 

Putih berkibar yang menjadi perhatian penduduk bumi, 

tetapi malah tampak sebaliknya, mulai mendekati titik 

kejenuhan. Pembinaan olahraga nasional harus segera 
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dilakukan dengan usaha-usaha yang profesional dengan 

berbasiskan pendekatan ilmiah, penggunaan teknologi, dan 

penelitian yang handal. 

Sistem pemanduan bakat olahraga masih sering 

menggunakan pendekatan tradisional, yaitu menggunakan 

kejelian pelatih secara kualitatif atau melihat hasil 

petandingan tingkat yunior, sekaligus rekrutmen, atau 

hanya melihat keinginan yang kuat untuk latihan. 

Pendekatan pemanduan bakat belum berbasis IPTEK 

olahraga, seperti pengukuran anthropometri, biomekanika, 

ilmu psikologi, atau parameter biomedik yang harus 

dipenuhi untuk cabang tertentu. Hasil evaluasi para juara 

pada semua event olahraga tingkat dunia, seperti 

kejuaraan-kejuaraan dunia dan/atau olimpiade, Asian 

Games, dan SEA Games adalah atlet yang memenuhi 

persyaratan sesuai cabang olahraga yang bersangkutan, 

seperti: (1) anthropometri fisik yang prima; (2) karakteristik 

psikologis yang matang; (3)kemampuan teknik dan taktik 

yang sempurna, serta (4) latihan yang bertahun-tahun 

sejak usia dini.  

Prestasi puncak dapat dicapai oleh para atlet yang 

telah melakukan proses latihan berjangka panjang, 

sistematis dan teratur sejak usia dini. Harsono (1988) 

menunjukkan, bahwa prestasi puncak tiap cabang olahraga 

dapat digapai oleh atlet yang mulai latihan sejak usia dini 

dengan rentang usia yang berbeda, seperti tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Usia Permulaan Berolahraga, Spesialisasi, dan 

Prestasi Puncak. 

 

No 

 

Cabang 

Olahraga 

Usia 

Permulaan 

Berolahraga 

Spesialisasi Prestasi 

Puncak 

1 Atletik 10-12 13-14 18-23 

2 Basketbal 8-9 10-12 20-25 

3 Tinju 13-14 15-16 20-25 

4 Balap Sepeda 14-15 16-17 21-24 

5 Loncat Indah 6-7 8-10 18-22 

6 Anggar 8-9 10-12 20-25 

7 Senam Putri 6-7 10-11 14-18 

8 Senam Putra 6-7 12-14 18-24 

9 Dayung 12-14 16-18 22-24 

10 Sepakbola 10-12 11-13 18-24 

11 Renang 3-7 10-12 16-18 

12 Tenis 6-8 12-14 22-25 

13 Voli 11-12 14-16 20-25 

14 Angkat Besi 11-13 15-16 21-28 

15 Gulat 13-14 15-16 24-28 

16 Bulutangkis 8-9 14-15 18-24 

17 Hoki 12-14 16-18 22-25 

18 Softbal 10-12 14-16 18-24 

19 Panahan 11-12 17-18 20-28 

20 Pencak Silat 10-11 15-16 18-22 

21 Bola Tangan 12-13 15-16 18-24 
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No 

 

Cabang 

Olahraga 

Usia 

Permulaan 

Berolahraga 

Spesialisasi Prestasi 

Puncak 

22 Tenis Meja 7-8 10-12 18-24 

23 Pola Air 12-13 15-16 18-25 

24 Berkuda 13-15 17-18 20-25 

25 Layar 12-13 15-16 18-24 

26 Judo 12-13 15-16 18-25 

27 Karate 12-13 15-16 18-25 

  

 Penyiapan individu untuk mencapai prestasi yang 

tinggi dalam olahraga, pada fase awalnya dimulai dengan 

mengidentifikasi dan menginventarisasi karakteristik dan 

potensi sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan 

yang mendukungnya. Setelah itu baru dilakukan langkah 

strategis dalam menentukan atau memprioritaskan cabang 

olahraga yang relevan dengan karakteristik tadi. Untuk 

mencapai hal itu diperlukan kajian dan tindak ilmiah (riset) 

yang akan mampu menghasilkan data yang akurat dan bisa 

dipertanggungjawabkan. 

 Pembinaan olahraga dengan berbasis riset 

merupakan permasalahan yang sangat urgen di Indonesia. 

Penelitian tersebut diarahkan pada pemetaan dan 

inventarisasi data ilmiah yang mendukung sistem 

pembinaan olahraga, sehingga akan dapat disusun skala 

prioritas cabang olahraga yang relevan dengan potensi 

manusawi dan potensi lingkungan setempat.  

 Keberhasilan pembangunan olahraga dapat dilihat 

melalui beberapa indikator atau tolok ukur antara lain 

tingkat partisipasi olahraga, kesadaran masyarakat dan 

prestasi olahraga. Keseluruhan indikator tersebut 



 

Olahragawan Berprestasi Internasional Cabang Olahraga Karate |  31 

 

merupakan indikator positif yang menunjukkan hubungan 

positif terhadap keberhasilan pembangunan olahraga. Dari 

keseluruhan indicator olahraga, prestasi olahraga 

merupakan satu-satunya indicator olahraga yang dapat 

digunakan secara langsung untuk melihat status atau 

pencapaian dan perkembangan pembangunan serta 

pembinaan olahraga. 

 Indikator prestasi olahraga pada umumnya diukur 

berdasarkan kuantitas dan kualitas medali atau 

peringkatyang diperoleh berdasarkan kuantitas dan 

kualitas medali atau peringkat yang diperoleh dalam suatu 

event perlombaan olahraga. Selain, itu indikator prestasi 

olahraga dapat diukur berdasarkan jumlah rekor yang 

berhasil dipecahkan atau dilampaui oleh para atlet (Ditjora, 

2002). 

Berdasarkan data perolehan medali yang diraih oleh 

tim karateka di kancah internasional seperti yang ditulis 

oleh Syahnan Rangkuti (Kompas, 2005) menunjukkan 

beberapa fakta perolehan medali cabang karate yaitu:  

a. Setelah menyumbang empat emas di SEA Games 

Vietnam, Desember 2003, di awal tahun 2004 tiga 

karateka Indonesia berhasil merebut tiga emas di 

Kejuaraan Asia AKF di Taiwan. Namun, setelah itu 

grafik prestasi karate menurun drastis. 

b. Pada Kejuaraan Islamic Solidarity Games di Madinah, 

Arab Saudi, April 2005, tidak satu pun atlet karate 

Indonesia meraih emas. Adapun pesaing dari negara 

tetangga Malaysia meraih dua emas dari cabang itu. 

c. Di Kejuaraan Asia AKF 2005, atlet Indonesia gagal total 

meraih emas. Apalagi di Kejuaraan Dunia di Meksiko 

2005, nyaris seluruh karateka Indonesia kalah di babak 

pertama. 

Selain itu tim karate juga gagal memenuhi target di 

Asian Games XV/2006, Doha, Qatar, Rabu (14/12) dinihari 
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WIB, karena dari seluruh delapan karateka yang tampil 

tidak ada satu pun yang mampu mendapatkan emas dan 

hanya mendapatkan tiga medali perunggu (KONI,2006). Hal 

ini menunjukkan bahwa prestasi karate dalam kancah 

internasional mengalami penurunan dan cukup 

memprihatinkan Oleh sebab itu dibutuhkan bentuk 

pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi 

internasional yang berdasarkan pada penelitian. 

 

 

B. IPTEK Olahraga 

 

Ilmu pengetahuan memainkan peranan yang sangat 

penting di dalam segala aspek kehidupan manusia. Di 

Indonesia, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam olahraga sebenarnya telah diterima secara universal, 

namun dalam pelaksanaannya masih saja belum dapat 

direalisasikan secara efektif seperti yang kita harapkan. 

Ilmu Keolahragaan di Indonesia pengorganisasiannya 

dilakukan melalui dua cara, yaitu (1) bidang teori, artinya 

bahwa penerapan beberapa sub disiplin ilmu yang relative 

baru tumbuh dengan disiplin ilmu yang telah mapan, dan 

(2) bidang subyek olahraga sebagai unit pengetahuan 

ilmiah yang tergabung berdasarkan interelasi antara 

beberapa bidang teori yang berbeda berkaitan dengan 

subyek tertentu dan berhubungan langsung dengan 

olahraga (Hairy, 2004). Berdasarkan pendekatan 

pengelompokkan tersebut, maka dalam kelompok bidang 

teori diperoleh tujuh subdisiplin ilmu keolahragaan yang 

sudah berkembang dan walaupun tidak semuanya banyak 

peminatnya,yaitu: a) Sport Medicine, b) Sports Biomechanics, 

c) Sports Physcology, d) Sports Sociology, e) Sports 

Paedagogy, f) Sports History, dan g) Sports Philosophy. 
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Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi ini besar 

sekali di dalam mendukung keberhasilan pencapaian 

pembangunan keolahragaan, mulai dari tahap permassalan 

dan pembibitan (termasuk melalui pendidikan jasmani dan 

olaharaga di persekolahan), proses pelatihan guna 

pencapaian performa yang lebih baik sehingga atlet dapat 

berhasil dalam pencapaian puncak prestasinya yang tentu 

saja didukung oleh organisasi penyelenggaraan 

pertandingan atau perlombaan serta perwasitan. 

Dengan penerapan IPTEK keolahragaan, prestasi 

atlet dapat diprediksi secara lebih efektif dan efisien sejak 

mulai dilakukannya pengidentifikasian dan seleksi calon 

atlet berbakat. Paradigma pelatihan olahraga dewasa ini 

lebih menekankan pada penerapan metode dan teknik 

melatih yang lebih inovatif, sehingga upaya pencapaian 

prestasi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.  
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BAB PEMANDUAN BAKAT 

OLAHRAGA 
4 

 

 

 

Aspek yang tidak kalah pentingnya yang perlu 

mendapat perhatian dalam menghasilkan prestasi olahraga 

yakni pemanduan bakat. Pemanduan bakat olahraga 

merupakan usaha yang dilakukan untuk memperkirakan 

peluang atlet yang berbakat dalam olahraga prestasi, untuk 

dapat berhasil dalam menjalani program latihan sehingga 

mampu mencapai prestasi puncak. Singgih Gunarsa (1992) 

memandang bakat olahraga sebagai suatu potensi yang 

dimiliki oleh seseorang, untuk berprestasi dalam kegiatan 

atau cabang olahraga tertentu. Maka dari itu, pemanduan 

bakat olahraga bertujuan untuk mengidentifikasi calon 

atlet yang berpotensi keserasian terhadap (1) factor-faktor 

internal atlet, dan (2) tuntutan cabang olahraga yang 

menjadi pilihan atlet. Tujuan pemanduan bakat olahraga 

menurutnya menekankan pada identifikasi keberbakatan 

olahraga, dengan mengacu pada kesesuaian potensi dan 

minat atlet. 

Harsono (1992) mengemukakan beberapa prinsip 

pemanduan bakat yang meliputi: (a) karakteristik 

anthropometrik, seperti tinggi badan kaitannya dengan 

parameter fisik tertentu, dan (b) beberapa kemampuan fisik 

seperti kecepatan, daya tahan, koordinasi, maupun 

kemampuan bermain; (c) melakukan evaluasi dan seleksi 

berdasarkan data-data yang mencakup: sikap anak 

terhadap olahraga, partisipasi anak dalam kegiatan 

olahraga dan keunggulan dan cirri-ciri prestasi olahraga di 

lingkungan anak. Adapun prinsip-prinsip pemanduan 
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bakat olahraga dikemukakan oleh Soegijono (1994), yaitu: 

(1) pemanduan bakat dilakukan melalui: seleksi khusus 

pada cabang olahraga, kompetisi khusus, pecan olahraga; 

(2) penentuan seorang atlet dalam satu cabang atau nomor 

olahraga tertentu melalui: analisis yang lengkap tentang 

fisik dan mentalnya, penggunaan instrumen yang spesifik 

dari cabang olahraga yang bersangkutan, seleksi yang 

mendasarkan pada karakteristik antropometrik, 

karakteristik fisik serta karakteristik kejiwaan, evaluasi 

yang mendasarkan pada data komprehensif. 

Pemanduan bakat sangat diperlukan dalam 

pembinaan olahraga prestasi, keadaan ini didukung oleh 

UU No.3 Tahun 2005 pasal 27 ayat 5 tentang 

pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi yang 

menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan 

olahraga prestasi melibatkan olahragawan muda potensial 

dari hasil pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat 

sebagai proses regenerasi. 

Dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet 

maka ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian 

setelah dilatih secara sistematis yaitu: (1) aspek fisik; (2) 

aspek teknik; (3) aspek taktik, dan (4) aspek mental. Hal ini 

bisa dilihat dalam gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 6. Piramida Faktor Latihan (Bompa, 1990) 
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Dari gambar di atas nampak bahwa kemampuan 

fisik merupakan salah satu factor yang sangat diperlukan 

dalams etiap usaha meningkatkan prestasi seorang atlet. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa kemampuan fisik adalah 

salah satu dasar olahraga prestasi. 

Suatu latihan dikatakan baik dan berhasil apabila 

dilaksanakan secara tertatur, seksama, sistematis serta 

berkesinambungan dengan pembebanan latihan yang 

selalu meningkat dan bertahap. Adapun prinsip dasar 

latihan adalah: 

1. Overload 

Asas latihanyang sangat mendasar adalah pembebanan 

berlebih (overload). Hal ini telah dibuktikan dengan baik 

bahwa sebagian besar system fisiologi dapat 

menyesuaikan diri pada tuntunan fungsi yang melebihi 

dari apa yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehai-

hari. Suatu hal yang penting adalah menghindari 

kelebihan beban, sebab system fisiologis tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan tekanan yang sangat 

berlebihan. 

Prinsip dasar overload merupakan salah satu prinsip 

latihan, dimana pembebanan dalam latihan harus 

melebihi ambang rangsang terhadap fungsi fisiologi yang 

dilatih. Pembebanan latihan harus selalu ditambah 

pada waktu tertentu sehingga secara teratur latihan itu 

makin berat dengan ketentuan-ketentuan tertentu pula. 

2. Konsistensi 

Konsistensi adalah keajegan untuk melakukan latihan 

dalam waktu yang cukup lama. Untuk mencapai kondisi 

fisik yang baik diperlukan latihan setidaknya 3 kali 

dalam seminggu. Latihan 5-6 kali seminggu tidak 

disarankan karena dapat mengakibatkan kerusakan 

fungsi. Frekuensi latihan yang lebih disukai tergantung 
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pada musim olahragawan itu sendiri, kegiatan olahraga 

dan komponen kebugaran tertentu. 

3. Spesifikasi 

Latihan yang spesifik atau khusus akan 

mengembangkan efek biologis dan menimbulkan 

penyesuaian atau adaptasi dalam tubuh. Kekhususan 

itu dapat ditentukan dengan cara: a) macam atau 

bentuk latihan; b) ukuran atau perimbangan yang 

berbeda; c) waktu latihan Diharapkan prinsip latihan 

spesifik ini adalah latihan yang harus nirip atau 

menyerupai jenis gerakan olahraga yang dilakukan. 

4. Progresif 

Latihan yang progresif adaalh suatu latihan dimana 

pembebanan yang diberikan pada seorang atlet harus 

ditingkatkan secara berangsur-angsur disesuaikan 

kemajuan dan kemampuan atlet. Peningkatan latihan 

yang terlalu cepat dapat mempersulit proses adaptasi 

fisiologis dan dapat mengakibatkan kerusakan 

kemampuan fisik. 

5. Individualitas 

Setiap latihan harus dibuat yang cocok bagi individu 

atau perorangan karena tidak ada dua orang yang persis 

sama; yang ada adalah mendekati sama. Faktor umur, 

seks, kematangan, tingkat kebugaran saat itu, lama 

berlatih, ukuran tubuh, bentuk tubuh dan sifat-sifat 

psikologis harus menjadi bahan pertimbangan dalam 

merancang peraturan latihan bagi tiap olahragawan. 

 Respon atlet terhadap latihan dipengaruhi oleh tahap 

latihan. Adapun tahap latihan yang harus dilalui oleh atlet 

terdiri dari: 

1. Periodisasi 

Periodisasi program latihan adalah program jangka 

pendek dengan berjangka dan bertahap (period). 

Bentuk-bentuk latihan dan komponen-komponen yang 
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diberikan dalam latihan harus menurut tingkat dan 

jenjang yang bertahap dalam latihan dan meningkat 

menuju prestasi puncak dalam tahap dan periode 

pertandingan. John Lawter (dalam Pate, 1984) 

menyarakan agar memperhatikan factor-faktor dalam 

merancang tahap latihan sebagai berikut: a) usia 

olahragawan;b) himpunan dan kegiatan keterampilan 

olahraga yang akan dilatihkan; c) tujuan yang 

spesifikasi dan latihan khusus; d) tingkatan pasca 

belajar yang telah dicapai; e) latar belakang pengalaman 

yang telah dipelajari dan f) sejumlah kondisi lingkungan, 

termasuk tuntutan lain dan kebingungan dan kegiatan 

diantara lathan-latihan. 

2. Kestatisan 

Pada awal tahun biasanya secara teratur dalam 

olahraga prestasi, prestasi seseorang dapat meningkat 

dengan cepat, namun setelah mencapai tingkatan 

prestasi tertentu terasa bahwa prestasi sulit meningkat 

lagi. Disamping prinsip dasar latihan di atas, maka 

perlu diperhatikan juga prosedur latihannya. Adapun 

prosedur latihan itu adalah: 

a. Frekuensi Latihan 

Frekuensi latihan adalah jumlah kegiatan fisik yang 

dilakukan dalam jangka waktu satu minggu. Latihan 

sebaiknya dilakukan secara teratur dan terus-

menerus (berkesinambungan).  

b. Intensitas Latihan 

Intenitas latihan menyatakan beratnya kegiatan fisik 

yang dilakukan. Untuk latihan kesegaran jasmani 

intensitas latihan harus mencapai denyut nadi zone 

latihan. Setiap zone latihan mempunyai pengaruh 

fisiologis sehingga dapat meningkatkan kesegaran 

jasmani. Beban latihan seseorang secara umum 

ditentukan oleh usia, berat badan dan kondisi fisik 
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yang dimilikinya. Untuk mencapai beban latihan 

yang kita inginkan harus memperhatikan prinsip-

prinsip latihan. 

c. Tipe Latihan 

Tipe atau bentuk latihan adalah jenis latihan yang 

akan dilakukan seperti tipe latihan aerobic dan 

anaerobic.  

d. Tempo Latihan 

Lama latihan adalah waktu yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan fisik. (Bompa, 1990) 

Dengan mengetahui dan memahami prinsip-prinsip 

dasar latihan tersebut diatas, diharapkan dapat digunakan 

dalam pembinaan cabang olahraga unggulan di tiap-tiap 

propinsi. 
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BAB 
OLAHRAGA KARATE 

5 

 

 

 

Karate (空 手 道) adalah seni bela diri yang berasal 

dari Jepang. Seni bela diri karate dibawa masuk ke Jepang 

lewat Okinawa. Pertama namanya seni bela diri adalah 

“Tote” yang berarti seperti “Tangen China”. Bila karate 

dimasuk Jepang, sensei Funakoshi, mengubah kanji 

Okinawa (tote) dalam kanji Jepang ke kata ‘karate’. Karate 

terdiri dari atas dua kanji. Yang pertama adalah ‘Kara’ 空 

dan berarti ‘kosong’. Dan yang kedua, ‘te’  手 , berarti 

‘tangan'. Yang dua kanji bersama artinya “tangan kosong” 

空手. (Wikipedia, 2007). 

Pada zaman sekarang karate juga dapat dibagi 

menjadi aliran tradisional dan aliran olahraga. Aliran 

tradisional lebih menekankan aspek bela diri dan teknik 

tempur sementara aliran olah raga lebih menumpukan 

teknik-teknik untuk pertandingan olah raga. 

Teknik Karate terbagi menjadi tiga bagian utama : 

Kihon (teknik dasar), Kata(jurus) dan Kumite (pertarungan). 

Murid tingkat lanjut juga diajarkan untuk menggunakan 

senjata seperti tongkat (bo) dan ruyung (nunchaku). 

Kihon (基本 :きほん , Kihon?) secara literal berarti 

dasar atau fondasi. Praktisi Karate harus menguasai Kihon 

dengan baik sebelum mempelajari Kata dan Kumite. 

Pelatihan Kihon dimulai dari mempelajari pukulan dan 

tendangan (sabuk putih) dan bantingan (sabuk coklat). 

Pada tahap DAN atau Sabuk Hitam, siswa dianggap sudah 

menguasai seluruh kihon dengan baik. 

Kata (型:かた) secara literal berarti bentuk atau pola. 

Kata dalam karate tidak hanya merupakan latihan fisik 



 

Olahragawan Berprestasi Internasional Cabang Olahraga Karate |  41 

 

atau aerobik biasa. Tapi juga mengandung pelajaran 

tentang prinsip bertarung. Setiap Kata memiliki ritme 

gerakan dan pernapasan yang berbeda. Dalam Kata ada 

yang dinamakan Bunkai. Bunkai adalah aplikasi yang dapat 

digunakan dari gerakan-gerakan dasar Kata. Setiap aliran 

memiliki perbedaan gerak dan nama yang berbeda untuk 

tiap Kata. Sebagai contoh: Kata Tekki di aliran Shotokan 

dikenal dengan nama Naihanchi di aliran Shito Ryu. Sebagai 

akibatnya Bunkai (aplikasi kata) tiap aliran juga berbeda. 

Kumite (組手:くみて) secara literal berarti "pertemuan 

tangan". Kumite dilakukan oleh murid-murid tingkat lanjut 

(sabuk biru atau lebih). Tetapi sekarang, ada dojo yang 

mengajarkan kumite pada murid tingkat pemula (sabuk 

kuning). Sebelum melakukan kumite bebas (jiyu Kumite) 

praktisi mempelajari kumite yang diatur (go hon kumite). 

Untuk kumite aliran olahraga, lebih dikenal dengan Kumite 

Shiai atau Kumite Pertandingan. Untuk aliran Shotokan di 

Jepang, kumite hanya dilakukan oleh siswa yang sudah 

mencapai tingkat dan (sabuk hitam). Praktisi diharuskan 

untuk dapat menjaga pukulannya supaya tidak mencederai 

kawan bertanding. Untuk aliran full body contact seperti 

Kyokushin, praktisi Karate sudah dibiasakan untuk 

melakukan kumite sejak sabuk putih. 

Pertandingan karate dibagi atas dua jenis yaitu: 

kumite (perkelahian) dan kata. Kumite dibagi atas kumite 

perorangan dengan pembagian kelas berdasarkan berat 

badan dan kumite beregu tanpa pembagian kelas berat 

badan (khusus untuk putera). Sistem pertandingan yang 

dipakai adalah reperchance (WUKO) atau babak 

kesempatan kembali kepada atlet yang pernah dikalahkan 

oleh sang juara. Pertandingan dilakukan dalam satu babak 

(2-3 menit bersih) dan 1 babak perpanjangan kalau terjadi 

seri, kecuali dalam pertandingan beregu tidak ada waktu 

perpanjangan. Dan jika masih pada babak perpanjangan 
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masih mengalami nilai seri, maka akan diadakan pemilihan 

karateka yang paling ofensif dan agresif sebagai pemenang. 

Pada pertandingan kata yang diperagakan adalah 

keindahan gerak dari jurus, baik untuk putera maupun 

puteri. Sesuai dengan kata pilihan atau kata wajib dalam 

peraturan pertandingan. Para peserta harus memperagakan 

kata wajib. Bila lulus, peserta akan mengikuti babak 

selanjutnya dimana dia dapat memperagakan kata pilhan. 

Pertandingan dibagi menjadi dua jenis: Kata perorangan 

dan Kata beregu. Kata beregu dilakukan oleh 3 orang. 

Setelah melakukan peragaan kata, para peserta diharuskan 

memperagakan aplikasi dari Kata (bunkai). Kata beregu 

dinilai lebih prestisius karena lebih indah dan lebih susah 

untuk dilatih. 

Luas lapangan yang dipakai untuk pertandingan, 

yaitu 8 x 8 meter, beralas papan atau matras di atas 

panggung dengan ketinggian 1 meter dan ditambah daerah 

pengaman berukuran 2 meter pada tiap sisi. Arena 

pertandingan harus rata dan terhindar dari kemungkinan 

menimbulkan bahaya.  

Pada Kumite Shiai yang biasa digunakan oleh FORKI 

yang mengacu peraturan dari WKF, idealnya adalah 

menggunakan matras dengan lebar 10 x 10 meter. Matras 

tersebut dibagi kedalam tiga warna yaitu putih, merah dan 

biru. Matras yang paling luar adalah batas jogai dimana 

karate-ka yang sedang bertanding tidak boleh menyentuh 

batas tersebut atau akan dikenakan pelanggaran. Batas 

yang kedua lebih dalam dari batas jogai adalah batas 

peringatan, sehingga karate-ka yang sedang bertanding 

dapat memprediksi ruang arena dia bertanding. Sisa ruang 

lingkup matras yang paling dalam dan paling banyak 

dengan warna putih adalah arena bertanding efektif. 

Peralatan yang diperlukan dalam pertandingan 

Karate adalah: 
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1. Pakaian Karate (karategi) untuk kontestan  

2. Hand Protector (pelindung tangan)  

3. Shin Guard (pelindung kaki)  

4. Obi (ikat pinggang) untuk kedua kontestan berwarna 

merah/aka dan biru/ao  

5. Alat-alat lain yang diperbolehkan tapi bukan menjadi 

keharusan adalah:  

 Gum Shield (di beberapa pertandingan menjadi 

keharusan)  

 Body Protector untuk kontestan putri  

 Groin Protector untuk kontestan putera  

 Pluit untuk arbitrator/alat tulis  

 Seragam wasit/juri  

 Baju putih  

 Celana abu-abu  

 Dasi merah  

 Sepatu karet hitam tanpa sol  

 Scoring board  

 Administrasi pertandingan  

 Lampu merah, hijau, kuning sebagai tanda waktu 

pertandingan dengan pencatat waktu (stop watch).  

 

A. Tingkatan/Posisi dalam Karate 

Tingkat/posisi dalam karate itu di bedakan lewat 

kemampuan dalam menghafal atau melakukan gerak yang 

maximal dalam jurus tersebut. Maksudnya tingkatan 

dibedakan oleh sabuk. Untuk mendapatkan 

tingkatan/posisi tersebut, kita di haruskan mengikutkan 

sesi ujian sabuk. Yang berlangsung setiap 4 bulan 

sekali(Coy, Cree, & Turner, 2019). Untuk tingkat ini terbagi 

menjadi menjadi: 

1. Sabuk putih 

2. Sabuk kuning 

3. Sabuk hijau 
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4. Sabuk biru muda 

5. Sabuk biru tua 

6. Sabuk ungu 

7. Sabuk coklat (strip 1-3) 

8. Sabuk hitam (Dan 1-11) 

 

B. Falsafah Karate 

Rakka (Bunga yang berguguran) 

Ini adalah konsep bela diri atau pertahanan di dalam 

karate. Penjabarannya setiap teknik pertahanan itu perlu 

dilakukan dengan bertenaga dan mantap, walau dengan 

menggunakan satu teknik pun sudah cukup untuk 

membela diri sehingga diumpamakan jika teknik itu 

dilakukan ke atas pohon, maka semua bunga dari pohon 

tersebut akan jatuh berguguran. Contohnya jika ada orang 

menyerang dengan memukul muka, maka seorang karateka 

dapat menggunakan teknik menangkis atas. Sekiranya 

tangkisan atas itu cukup kuat dan mantap, sang karateka 

dapat mematahkan tangan lawan yang memukul itu. 

Dengan itu tidak perlu lagi membuat serangan susulan pun 

sudah cukup untuk membela diri(Mori, Ohtani, & Imanaka, 

2002). 

 

Mizu No Kokoro (Minda itu seperti air) 

Konsep ini bermaksud bahwa untuk tujuan bela diri, 

minda (pikiran) perlulah dijaga dan dilatih agar selalu 

tenang. Apabila minda tenang, maka mudah untuk 

pengamal bela diri untuk mengelak atau menangkis 

serangan. Minda itu seumpama air di danau. Bila bulan 

mengambang, kita akan dapat melihat bayangan bulan 

dengan terang di danau yang tenang. Sekiranya dilontar 

batu kecil ke danau tersebut, bayangan bulan di danau itu 

akan kabur(Roschel et al., 2009). 
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C. Aliran Karate 

Seperti telah disinggung diatas, ada banyak aliran 

Karate di Jepang, dan sebagian dari aliran-aliran tersebut 

sudah masuk ke Indonesia. Adapun ciri khas dan latar 

belakang dari berbagai aliran Karate yang termasuk dalam 

"4 besar JKF" adalah sebagai berikut: 

 

Shotokan 

Shoto adalah nama pena Gichin 

Funakoshi, Kan dapat diartikan sebagai gedung/bangunan 

sehingga shotokan dapat diterjemahkan sebagai Perguruan 

Funakoshi. Gichin Funakoshi merupakan pelopor yang 

membawa ilmu karate dari Okinawa ke Jepang. 

Aliran Shotokanmerupakan akumulasi dan standardisasi 

dari berbagai perguruan karate di Okinawa yang pernah 

dipelajari oleh Funakoshi. Berpegang pada konsep Ichigeki 

Hissatsu, yaitu satu gerakan dapat membunuh lawan. 

Shotokan menggunakan kuda-kuda yang rendah serta 

pukulan dan tangkisan yang keras. Gerakan Shotokan 

cenderung linear/frontal, sehingga praktisi Shotokan berani 

langsung beradu pukulan dan tangkisan dengan 

lawan(VencesBrito, Rodrigues Ferreira, Cortes, Fernandes, 

& Pezarat-Correia, 2011). 

 

Goju-ryu 

Goju memiliki arti keras-lembut. Aliran ini 

memadukan teknik keras dan teknik lembut, dan 

merupakan salah satu perguruan karate tradisional di 

Okinawa yang memiliki sejarah yang panjang. Dengan 

meningkatnya popularitas Karate di Jepang (setelah 

masuknya Shotokan ke Jepang), aliran Goju ini dibawa ke 

Jepang oleh Chojun Miyagi. Miyagi memperbarui banyak 

teknik-teknik aliran ini menjadi aliran Goju-ryu yang 

sekarang, sehingga banyak orang yang menganggap Chojun 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=JKF&action=edit&redlink=1
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Miyagi sebagai pendiri Goju-ryu. Berpegang pada konsep 

bahwa "dalam pertarungan yang sesungguhnya, kita harus 

bisa menerima dan membalas pukulan". Sehinga Goju-ryu 

menekankan pada latihan SANCHIN atau pernapasan dasar, 

agar para praktisinya dapat memberikan pukulan yang 

dahsyat dan menerima pukulan dari lawan tanpa terluka. 

Goju-ryu menggunakan tangkisan yang bersifat circular 

serta senang melakukan pertarungan jarak rapat(Bahrami, 

Movahedi, Marandi, & Sorensen, 2016). 

 

Shito-ryu 

Aliran Shito-ryu terkenal dengan keahlian 

bermain kata terbukti dari banyaknya kata yang diajarkan 

di aliran Shito-ryu, yaitu ada 30 sampai 40 kata, lebih 

banyak dari aliran lain. Namun yang tercatat di soke/di 

Jepang ada 111 kata beserta bunkainya. Sebagai 

perbandingan, Shotokan memiliki 25, Wado memiliki 17, 

Goju memiliki 12 kata. Dalam pertarungan, ahli Karate 

Shito-ryu dapat menyesuaikan diri dengan kondisi, mereka 

bisa bertarung seperti Shotokan secara frontal, maupun 

dengan jarak rapat seperti Goju(Witte, Kropf, Darius, 

Emmermacher, & Böckelmann, 2016). 

 

Wado-ryu 

Wado-ryu adalah aliran Karate yang unik karena 

berakar pada seni beladiri Shindo Yoshin-ryu Jujutsu, 

sebuah aliran beladiri Jepang yang memiliki teknik kuncian 

persendian dan lemparan. Sehingga Wado-ryu selain 

mengajarkan teknik Karate juga mengajarkan teknik 

kuncian persendian dan lemparan/bantingan Jujutsu. Di 

dalam pertarungan, ahli Wado-ryu menggunakan prinsip 

Jujutsu yaitu tidak mau mengadu tenaga secara frontal, 

lebih banyak menggunakan tangkisan yang bersifat 

mengalir (bukan tangkisan keras), dan kadang-kadang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jujutsu
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menggunakan teknik Jujutsu seperti bantingan dan sapuan 

kaki untuk menjatuhkan lawan. Akan tetapi, dalam 

pertandingan FORKI dan JKF, para praktisi Wado-ryu juga 

mampu menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada dan 

bertanding tanpa menggunakan jurus-jurus Jujutsu 

tersebut(Jansen, Dahmen-Zimmer, Kudielka, & Schulz, 

2017). 

 

Sedangkan aliran Karate lain yang besar walaupun 

tidak termasuk dalam "4 besar JKF" antara lain adalah: 

Kyokushin 

Kyokushin tidak termasuk dalam 4 besar Japan 

Karatedo Federation. Akan tetapi, aliran ini sangat terkenal 

baik di dalam maupun di luar Jepang, serta turut berjasa 

memopulerkan Karate di seluruh dunia, terutama pada 

tahun 1970an. Aliran ini didirikan oleh Sosai Masutatsu 

Oyama. Nama Kyokushin mempunyai arti kebenaran 

tertinggi. Aliran ini menganut sistem Budo Karate, tempat 

praktisi-praktisinya dituntut untuk berani melakukan full-

contact kumite, yakni tanpa pelindung, dan menyerang 

secara frontal, untuk mendalami arti yang sebenarnya dari 

seni bela diri karate serta melatih jiwa/semangat 

keprajuritan (budo), aliran ini juga sering dikenal sebagai 

salah satu aliran karate paling keras. Tidak seperti 

kebanyakan aliran karate yang sudah berfokus pada 

olahraga, tempat dalam pertandingannya menerapkan 

sistem tidak kontak langsung dan hasil yang ditentukan 

oleh poin, Kyokushin masih berpegang teguh pada sistem 

tradisional, terlihat dari sistem pertandingan kumite pada 

kejuaraan Kyokushin yang menerapkan pertarungan full 

contact dan boleh membuat Knock Out (KO) lawan. Aliran 

ini menerapkan hyakunin kumite (kumite 100 orang) 

sebagai ujian tertinggi, tempat karateka diuji melakukan 

100 kumite berturut-turut tanpa kalah. Sosai Oyama 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kyokushin
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sendiri telah melakukan kumite 300 orang. Adalah umum 

bagi praktisi aliran ini untuk melakukan 5-10 kumite 

berturut-turut(Truszczyńska, Drzał-Grabiec, Snela, & 

Rachwal, 2015). 

 

Shorin-ryu 

Aliran ini adalah aliran Karate yang asli berasal dari 

Okinawa. Didirikan oleh Shoshin Nagamine yang 

didasarkan pada ajaran Yasutsune Anko Itosu, seorang 

guru Karate abad ke 19 yang juga adalah guru dari Gichin 

Funakoshi, pendiri Shotokan Karate. Dapat dimaklumi 

bahwa gerakan Shorin-ryu banyak persamaannya dengan 

Shotokan. Perbedaan yang mencolok adalah bahwa Shorin-

ryu juga mengajarkan bermacam-macam senjata, seperti 

Nunchaku, Kama dan Rokushaku Bo(Piepiora, Szmajke, 

Migasiewicz, & Witkowski, 2016). 

 

Uechi-ryu 

Aliran ini adalah aliran Karate yang paling banyak 

menerima pengaruh dari beladiri China, karena pencipta 

aliran ini, Kanbun Uechi, belajar beladiri langsung di 

provinsi Fujian di China. Oleh karena itu, gerakan dari 

aliran Uechi-ryu Karate sangat mirip dengan Kungfu aliran 

Fujian, terutama aliran Baihequan (Bangau Putih)(Saienko, 

2016). 
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BAB KARATEKA KADAR 

HARIJANTO 
6 

  

 

 

Daftar Riwayat Hidup Kadar Harijanto 

 

Kadar Harijanto lahir Kediri pada tanggal 16 April 

1952. Seorang laki-laki menekuni Olahraga Karate  bekerja 

di sebuah kantor di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan 

Sutojayan Kabupaten Blitar. Tinggal di Jl. Legundi Gg 

Lapangan No.09 Blitar. 

Riwayat pendidikan di SDN Sidoharjo Pacitan lulus 

tahun 1965. Sekolah menengah pertama di SMPK Putra 

Kediri lulus tahun 1968. Sekolah menengah atas di SMAN 

Kosgoro Blitar lulus tahun 1987. Pendidikan tinggi di 

Universitas Kadiri Jurusan Ilmu Sosial Politik lulus tahun 

1999. 

Pengalaman kerja sebagai Ajudan Bupati Blitar 

selama 4 periode tahun 1977 sampai dengan tahun 1996. 

Dinas Pekerjaan Umum Blitar tahun 1996 sampai dengan 

tahun 1997. Dinas Perhubungan Blitar tahun 1997 sampai 

dengan tahun 2005. Pamong Desa Sukorejo Blitar tahun 

2005 sampai dengan sekarang. 

Pengelaman melatih Karate di Melatih di Brigade 

Infanteri XVI meliputi: YONIF 508, YONIF 521 Kediri, 

POLRES Kediri dan masyarakat tahun 1973. Yonif 501 di 

Madiun dan Pajak Keuangan tahun 1974 sampai dengan 

tahun 1976. Yonif 511, POLRES, Kantor PU, Kantor Pemda 

dan masyarakat umum di Blitar tahun 1977. 
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Pengalaman berorganisasi yaitu Sekretaris FORKI 

tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Seksi IPTEK di 

KONI Blitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Seksi 

LITBANG di INKAI Jatim tahun 2004 sampai dengan tahun 

2007. Anggota Pengurus Perwasitan FORKI Jatim tahun 

2006 sampai dengan sekarang. Sekretaris PRSI tahun 2002 

sampai dengan tahun 2007. 

Kegiatan yang pernah diikuti antara lain Gashuku 

pengambilan DAN IV tahun 2003. Pelatihan Pelatih Daerah 

(B) di Jakarta tahun 2004. Wasit Kumite A di Medan tahun 

2006. Wasit Juri KATA A di Manado tahun 2005. DAN 3 D 

Semarang tahun 1997. DAN 2 D Kaliurang Jogja tahun 

1981. DAN I di Cisarua Bogor tahun 1974. 

Prestasi yang pernah diraih Juara III di Kejuaraan 

Karate Asia Oceania ke II tahun 1981. Juara I kata dan 

juara II kumite di Jogjakarta tahun 1981. Juara I kata 

perebutan Piala Bergilir Nakayama tahun 1980. Juara I 

kata dan juara II kumite perebutan Piala Bergilir Nakayama 

tahun 1978. Juara I kata dan juara II kumite seleksi INKAI 

se-Jawa Bali tahun 1978. Juara II kata dan juara II kumite 

Kejurda INKAI Jatim tahun 1977. Juara II di Asian Pacific 

Union of Karate-Do Organizations tahun 1976. Juara III 

Kumite KEJURNAS FORKI tahun 1975. Juara III KEJURDA 

INKAI Jatim tahun 1974. The Best Ten Kumite Perorangan 

FORKI Jatim tahun 1974. The Best Ten KEJURNAS INKAI 

tahun 1974. Pada masa itu pernah menjuarai event-event 

lokal maupun nasional. Bahkan pada tahun 1976 pernah 

mewakili Tim Nasional Indonesia di event APUKO II dan 

Asia Oceania pada tahun 1983 

 

Pihak-Pihak Yang Menentukan Prestasi 

Pihak-pihak yang menentukan prestasi antara lain: 

keluarga, teman-teman, para pelatih, KONI. Keluarga 

berlatar belakang beladiri Judo, jadi untuk berlatih 



 

Olahragawan Berprestasi Internasional Cabang Olahraga Karate |  51 

 

didukung sepenuhnya oleh keluarga. Teman-teman sebaya 

yang mempunyai hobi yang sama juga saling mendukung 

untuk melakukan latihan bersama-sama. Sesama teman 

timbul persaingan sehat dengan saling mendukung dan 

berlatih bersama dengan semangat yang tinggi. Pelatih yang 

melihat anak didiknya bersemangat dalam berlatih 

akhirnya menggembleng baik fisik, teknik, taktik maupun 

mental. 

 

Pemasalan Olahraga 

Olahraga karate pada waktu itu sudah 

melaksanakan Pemassalan walaupun tidak segencar 

sekarang. Dulu karate hanya boleh diikuti bagi orang 

berusia diatas 17 tahun. Sehingga program pemasalan ini 

lebih ditekankan pada militer yaitu TN-AD, Kepolisian, 

kejaksaan, dan masyarakat umum. Berbeda dengan 

sekarang yang sudah diperkenalkan pada usia sekolah 

dasar dan sekolah menengah pertama. 

 

Pembibitan 

Untuk memperoleh bibit-bibit atlit berprestasi pada 

waktu itu lebih banyak diperoleh dari militer. Hal ini 

dikarenakan memang pemasalannya masih terbatas.pada 

militer. Namun juga tidak menutup kemungkinan dari 

masyarakat umum yang memiliki semangat juang tinggi. 

 

Program Pembinaan 

Pada masa itu sudah terdapat program pembinaan 

walaupun masih sangat tradisional. Cabang olahraga 

karate sudah memiliki program pembinaan/ latihan jangka 

pendek (per semester) dan program pembinaan/ latihan 

jangka panjang. Bentuk latihan jangka pendek lebih 

ditekankan pada fisik daripada teknik. Perbandingan 

antara fisik dengan teknik adalah 70:30. Jadi latihan fisik 
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mendominasi latihan per semester yaitu 70% dan teknik 

hanya sebesar 30%. Hal ini dilakukan karena targetnya 

adalah stamina. 

Sedangkan bentuk latihan jangka panjang kebalikan 

dari program jangka pendek. Latihan lebih ditekankan pada 

teknik daripada fisik. Perbandingan antara teknik dengan 

fisik adalah 70:30. Hal ini dilakukan agar tercapai prestasi 

tertinggi baik kejuaraan di kejurda, kejurnas maupun 

internasional. 

 

Harapan 

Semua Cabor bekerjasama dengan baik dan banyak 

menelorkan bibit atlit berprestasi 

 

Program Kompetisi 

Cabang olahraga karate pada masa itu telah memiliki 

program kompetisi. Kompetisi ini lebih berat dari yang 

sekarang karena waktu itu tidak berlaku system kelas. Jadi 

ada kemungkinan peserta yang berbobot 85 kg bertanding 

dengan peserta yang berbobot 40 kg. 

Pelaksanaannyapun tidak sesering sekarang. Dalam 

setahun hanya dilaksanakan dua sampai empat kali. 

Kejuaraan itu antara lain: Kejurda Perguruan, Kejurda 

FORKI, Kejurnas Perguruan, dan Kejurnas FORKI. 

Untuk memperoleh atlit cabang olahraga Karate pada 

waktu itu seleksinya dilakukan dari pertandingan antar 

perguruan. Dari pertandingan tersebut diambil sepuluh 

terbaik. Kemudian kompetisi di FORKI Daerah juga diambil 

sepuluh terbaik. Atlit-atlit tersebut dipertandingkan di 

Kejurnas FORKI. Dari hasil kejuaraan tersebut akan 

muncul atlet-atlet baru yang kemudian diambil 16 besar. 

Enam belas orang tersebut dijadikan tim FORKI Nasional 

yang gembleng selama 2 bulan untuk mengikuti TC 
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(Training Center). Atlit-atlit yang lolos di TC mewakili 

Indonesia di event-event Internasional.  

 

Bentuk Penghargaan 

Apabila atlet cabang olahraga karate tersebut 

memenangkan pertandingan akan mendapatkan 

penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berupa materi 

dan pekerjaan. Untuk pekerjaan, mereka diangkat menjadi 

Pegawai Negeri Sipil ataupun pegawai Bank swasta. 

Pada tahun 1976, Kadar Harianto seorang atlit yang 

mewakili timnas di APUKO II diberi uang sebesar 

Rp.100.000,-. Apabila dibandingkan dengan sekarang, 

sebanding dengan harga 1400 gram emas. Sedangkan 

untuk pekerjaan, beliau diangkat menjadi pegawai 

Pemerintah Daerah (PEMDA).Fasilitas lain yang diberikan 

berupa sepatu, jaket, tas, karategi, dan sebagainya, namun 

hanya diberikan pada saat bertanding. 

Model seleksi yang dilakukan sudah sesuai dengan 

misi organisasi. Pada saat itu memakai system Brazilian 

System yang merupakan keputusan FORKI. Sistem ini 

merupakan system dari daerah, nasional maupun 

internasional 

 

Peranan SDM dalam Memberi Dukungan 

Pada saat kejuaraan APUKO II Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang dimiliki pada masa itu masih belum 

lengkap. Akan tetapi sudah cukup membantu bagi atlet, 

antara lain dokter umum yaitu dr. Nicolumenta dan dr. 

Sunardi dari Angkatan Laut (AL); Pelatih (Albert L Tobing 

dan Sabeth Muksin); manajer adalah ketua FORKI 

(Jenderal Wiyono Suyono); ahli gizi dan wasit/ juri.  
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Program Peningkatan Mutu Pelatih 

Untuk meningkatkan mutu SDM seperti pendidikan, 

latihan dan magang biasanya pelatih-pelatih berprestasi 

dikirim ke Jepang terutama di JKA untuk pelatihan pelatih. 

SDM pada masa itu sudah memadai karena sudah dapat 

membuktikan dengan terpegangnya medali perak setelah 

Jepang 

Harapan untuk olahraga yang lain supaya 

terkoordinir dengan baik sehingga dapat mengharumklan 

nama negara 

 

Kerjasama Dengan Instansi Terkait 

Bekerjasama dengan PEMDA dan perguruan tinggi 

berupa Sarpras dan ijin berlatih bagi mahasiswa. 

Kerjasama yang sangat bagus dengan KONI. Pendanaan 

satu-satunya hanya dari KONI. Dengan KONI, kerjasama ini 

berupa hall dan transportasi yaitu bantuan kendaraan dari 

TNI-AD. 

 

Harapan 

Sarana prasarana sudah tercukupi. Diharapkan 

penataan semakin bagus karena akan berhasil apabila 

manajemen tertata rapi. 

 

Pendanaan 

Sistem pendanaan yang dilakukan pada cabang 

olahraga karate berasal dari masyarakat, instansi 

pemerintah/Pemda/Dinas pendidikan, dan KONI. 

Partisipasi masyarakat berupa iuran perbulan. Besarnya 

disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Di cabang 

Blitar besar iuran Rp. 10.000,- /bulan. Dengan dana sekian, 

karateka dapat berlatih dua kali seminggu. Pemasukan ini 

sangat kecil dibandingkan dengan pengeluaran yang ada. 
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Pemasukan dari instansi pemerintah/ Pemda/ Dinas 

Pendidikan hanya dapat diperoleh apabila ada event-event 

Pekan Olahraga dan Seni di tingkat Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) atau yang sederajat. Akan tetapi yang 

memegang keuangan dari DIKNAS sendiri.  

Cabang Olahraga Karate di daerah juga mendapat 

dana dari Induk Organisasi/ KONI. Akan tetapi besarnya 

sumbangan tidak seberapa. Hanya berkisar antara satu 

sampai lima juta pertahun. Padahal dana tersebut harus 

cukup untuk memenuhi kebutuhan pembinaan dan 

pertandingan. Frekuensi latihan untuk pemasalan dua kali 

seminggu. Sedangkan untuk pembibitan 3-5 kali seminggu. 

Apabila ingin berprestasi perlu latihan minimal 6 kali 

seminggu. Apabila dihitung dalam kurun waktu satu tahun 

dana tersebut sangat kurang. 

Apabila ingin mendapatkan prestasi yang bagus 

perlu peningkatan dana pembinaan. Perbaikan pendanaan 

tersebut  

 

Motivasi Internal Olahragawan 

Sukses tidak hanya di karate tetapi sukses juga 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Peranan Induk Organisasi 

Pihak-pihak yang menentukan prestasi beliau pada 

masa itu adalah orang tua dan lingkungan serta PB FORKI. 

Program pemasalan telah dilakukan dengan cara yang baik 

sehingga muncul bibit-bibit karate. Bibit-bibit karate ini 

dibina sehingga diperoleh atlet-atlet baru 

 

Peranan Sarpras 

Sarana dan prasarana pada waktu itu masih belum 

memadai. Sarana dan prasarana hanya berupa lapangan 
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dan gedung untuk melakukan latihan. Pada waktu itu tidak 

ada alat pengaman, bahkan berlaripun tidak bersepatu. 

Beda dengan jaman sekarang yang sudah menggunakan 

protector berupa Pelindung gigi dan gusi (gumseel), sarung 

tangan (hand protector), Pelindung tubuh (body protector), 

sepatu, pelinduing tulang kering, dan sebagainya. 

Penggunaan sarana dan prasarana bekerjasama 

dengan Pemda. Dalam hal ini berupa Hall dan  

 

Dukungan Pemerintah, Pihak Swasta Dan Masyarakat 

Untuk mendukung prestasi karate, kerjasama 

dilakukan hanya dengan KONI. Kerjasama ini berupa 

pendanaan KONI ke FORKI. Harapannya pemerintah lebih 

memperhatikan lagi supaya muncul banyak bibit atlet 

berprestasi 

 

Pendapat Murid 

Sriati: 

Pak Kadar Harianto merupakan sosok pelatih yang 

benar-benar dapat dijadikan panutan. Tidak hanya sebagai 

sosok pelatih tetapi juga dapat menjadi ayah maupun 

sahabat yang dapat diajak bertukar pikiran maupun 

sebagai ajang curhat. Beliau memiliki jjiwa social yang 

sangat tinggi. Beliau juga teerjun total di Karate. Bahkan 

tidak jarang beliau mengeluarkan dana dari koceknya 

sendiri untuk menghidupi karate 
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BAB KARATEKA DICKY BUDI 

SETIAWAN 
7 

 

 

 

Dicky Budi Setiawan lahir di Yogyakarta tanggal 30 

Agustus 1957. Laki-laki yang menekuni Karate bekerja di 

SMAN 2 Surabaya Jalan Wijaya Kusuma 49 Surabaya. Dia 

tinggal di Jalan Rungkut Utara Surabaya. 

Riwayat pendidikan sekolah dasar di SDN Jogjakarta 

lulus tahun 1969. Pendidikan menengah pertama di SMPN 

Bogor lulus tahun 1975. Pendidikan menengah atas di 

SMAN Bogor lulus tahun 1978. Pendidikan tinggi di SKIK 

Surabaya lulus tahun 1983. 

Pengalaman kerja sebagai guru STM Pembangunan 

di Surabaya tahun 1983 sampai dengan tahun 1985. 

Bekerja di Balai Pusat Latihan Belajar di Surabaya tahun 

1983 sampai dengan tahun 1985. Sebagai guru SMAN 2 

Surabaya tahun 1985 sampai dengan sekarang. 

Pengalaman Melatih di tahun 1996 sebagai pelatih 

Tim Karate JATIM Pekan Olahraga Nasional (PON) XIV. 

Tahun 1997 sebagai pelatih SELEKNAS Karate di Bandung 

JABAR. Tahun 1999 sebagai pelatih Tim Karate Indonesia 

di Jepang (The 3rd Ladies’ International Karatedo Cup in 

Tokyo). Tahun 1999 sebagai pelatih Tim Karate Indonesia di 

SEA GAMES XX di Brunei Darussalam. Tahun 2000 

sebagai pelatih Tim Karate JATIM di PON XV di Surabaya 

JATIM. Tahun 2001 sebagai pelatih Tim Karate Indonesia di 

SEA GAMES XXI di Malaysia. 

Kegiatan yang pernah diikuti yaitu Gashuku 

pengambilan DAN I di Jakarta tahun 1978. Gashuku 

pengambilan DAN II di Jakarta tahun 1982. Gashuku 
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pengambilan DAN III di Jakarta tahun 1987. Gashuku 

pengambilan DAN IV di Jakarta tahun 1993. Gashuku 

pengambilan DAN V di Jogjakarta tahun 2000. Sertifikasi 

Pelatih Karate Tingkat Nasional I tahun 2002.  

Prestasi yang pernah diraih yaitu Kejurnas PON 7 

kali berturut-turut mulai PON X sampai PON XIII. 

Perjalanan karier hingga mencapi prestasi yang seperti 

sekarang ini. Memulai karate di Jawa Barat pada tahun 

1971, kemudian saya jadi atlit pada tahun 1974-1980, 

mewakili jawa barat dalam berbagai even nasional. Pindah 

di Surabaya pada awal 1780, masuk tim FORKI jatim, yang 

sebelumnya di INKAI Jatim mengikuti kejurnas PON 7 kali 

mulai PON X sampai PON XIII. Kemudian menjadi pelatih 

daerah sampai ke nasional pada tahun 1999 Sea Games, 

Kejuaraan Dunia putri di Jepang, pada tahun 2001 Sea 

Games di Malaysia dan kejuaraan dunia di jepang pada 

tahun yang sama. 

Pengalaman organisasi yaitu peran PB FORKI pada 

waktu itu belum optimal, karena dalam karate ada banyak 

perkumpulan yang sebenarnya secara kuantitas kita 

memiliki banyak atlit yang berpotensi, hanya dalam 

masalah kualitas, mulai dari rekrutmen kejuaraan sampai 

ke tingkat nasional masih belum menunjukkan semacam 

seleksi yang ketat, dan program-program daerah yang 

sampi ke nasionalpun belum mencakup keseluruhan 

program yang sepadan, program yang ideal itu harus 

dimulai dari daerah, dan di nasionalpun harus ditindak 

lanjuti, pada saat atlit di daerah kemudian dididik di pusat 

itu banyak program yang tentunya secara teknis 

berubah,hal ini akan merubah karakter dan targaet yang 

akan dihadapi pula 

Pihak-pihak yang terlibat menentukan prestasi anda 

pada masa itu adalah: keluarga, Diknas Propinsi Jawa 
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Timur, Dispora, dan KONI kota dan Propinsi, terutama 

perguruan INKAI. 

Cabor karate pada waktu itu sudah melaksanakan 

program pemasalan, bentuknya: (1) dengan banyaknya 

ranting-ranting yang berdiri baik disekolah-sekolah 

maupun mahasiswa itu sudah ada, dan hanya saja 

kendala-kendalanya adalah memberikan suatu harapan 

apakah kesejahteraan hidup yang menjadi Pr bagi 

pembinaan secara nasional 

Cabor karate sudah melaksanakan program 

pembibitan. Dimulai dari sekolah sekolah tingkat dewasa, 

yang ideal adalah adanya pelatih pelatih yang senior 

sebagai tim pemandu bakat yang menjaring mereka-mereka 

yang berbakat, terlepas dari itu bagaimana kita 

memberikan semacam promo kepada orang tua, bahwa 

karate itu adalah sebuah media olahraga yang dengan 

segala program yang bagus dapat memberikan harapan dan 

cerminan masa depan yang bagus buat mereka, sehingga 

pembibitan itu nanti akan dikemas sedemikian rupa hingga 

menjadi harapan untuk masa depan bangsa khususnya di 

olahraga beladiri. 

 Program pembinaan/latihan jangka pendek (per 

semester). Di tingkat daerah sampai nasional memang 

sudah ada, tetapi fakta yang ada memang tidak lepas dari 

SDM, karena di karate ini kelemahannya adalah bagi 

mereka yang sudah menyandang gelar sabuk coklat keatas 

rata rata menyangkut masalah pendidikan idealnya harus 

sudah mengenyam pendidikan SMA keatas, sukur-sukur 

sudah sarjana,karena dari situ, masalah program mereka 

sudah bisa menindak lanjuti, tapi kalau dan nya tinggi 

tetap pendidikannya rendah ini mejadi kendala, jadi 

apapun faktanya kalau dinegara maju itu saya lihat yang 

sabuk hitam itu adalah sarjana, jadi pemahaman terhadap 

program, memberikan peresentasi, penjelasan penjelasan 
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teknis itu mereka bisa secara akademis, secra akademis, 

ilmiah dan diterima secara luas 

 Target program jangka pendek dilakukan sebanyak 

mungkin menarik minat anak didik bahwa karate itu 

merupakan olahraga yang mencakup banyak aspek. 

Disiplin, kejujuran, membentuk karakter yang tegas dan 

sebagainya. Untuk yang sifatnya lanjutan dalam arti 

prestasi tentunya kita harus menciptakan atlit atlit yang 

berbakat dalam suatu persiapan yang matang dalam suatu 

bentuk latihan, sehingga diharapakn nanti masuk dalam 

tim pemasalan, pembibitan ada tahapan tindak lanjutnya 

adalah prestasi 

 Cabang olahraga karate pada waktu itu sudah 

memiliki program pembinaan/latihan jangka panjang, 

jaman dulu lebih marak, hanya saja tidak ditindak lanjuti 

dengan even yang lebih tinggi secara priodik, ada kalanya 

kendala utama adalah masalah dana dan keterlibatan 

semua pihak. Karate sendiri pada masa itu sudah banyak 

dukungan dari masyarakat, Cuma, ahir-ahir ini kita 

memiliki banyak konflik internal yang menyangkut 

masalah-masalah non teknis diaplikasikan dalam bentuk 

pembinaan secara sportifitas sehingga yang terjadi saat ini 

mandek. 

 Sebagai tindak lanjut dari kompetisi, ada program 

mengikuti kompetisi tingkat nasional, regional, dan 

internasional. Dimulai dari kejuaraan ranting, kejuaraan 

cabang, kejuaraan daerah dan kejuaraan nasional. Di 

berbagai even ditambah dengan beberapa open turnamen 

yang sudah ada, dan yang menjadi kendala utama adalah 

masalah pendanaan, dan yang sudah juara juga tidak 

mendapatkan pembinaan jangka panjang, suatu contoh 

diklat yang prsentatif. Misalnya kalau disekolah ada 

sekolah sepakbola. Kemudian di olahraga itu ada suatu 

training camp, kita tidak memiliki itu. Andaikan mereka 
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mulai dari kadek sampai nasional mempunyai training 

camp yang berjenjang, mungkin itu yang mereka harapkan. 

Sehingga setelah mereka selesai dalam suatu event, mereka 

terus mengikuti program program yang selefel atau lebih 

dari yang mereka terima selama ini, jadi tidak vakum 

mereka. 

Pada waktu itu karena banyak even, kita melihat 

mereka muncul dengan sendirinya, karena saat itu 

memang belum ada tim pemandu bakat, sehingga mereka 

yang muncul saat itu memang benar benar mereka yang 

hobi di karate, sehingga ketika ada kordinasi dalam suatu 

pemusatan latihan mereka mudah kita kordinasikan. Tapi 

memang belum ada seperti istilahnya sekarang puslatda 

yang diadakan KONI misalnya, jadi kita dulu berjalan 

sendiri-sendiri, jadi atas kesadaran dan semangat juang 

atlit saja, jadi saat itu semangat saja yang ada. 

Kita merekrut atlit memang kita mulai dari atlit yang 

sedini mungkin artinya dari usia, dalam hal ini tentunya 

kita melihat postur tubuh. Jadi dalam pengamatan awal itu 

memang ada tim yang kita bentuk. Jadi tim melihat atlit ini 

adalah atlit yang punya bakat/potensi dari babak awal 

sampai babak ahir. Kemudian yang kedua kita harus punya 

biodata tentang keluarganya, sekolahnya kemudian 

perestasi akademiknya barangkali. Kita perlu ahirnya 

mencerdaskan, disamping mereka punya postur tubuh, 

usia yang sangat muda. Kemudian dari mental cara 

bertanding, kemudian bagaimana pembinaan dirumahnya, 

ini perlu karena kalau kita tau bagai mana di rumah, 

motivasi bagaimana, ini sangat kita butuhkan, sehingga 

nanti pembinaan kedepan lebih cepat. Karena jika kita 

membentuk anak-anak yang memiliki SDM yang bagus 

saya pikir ini aset 

Model seleksi yang dilakukan sudah sesuai dengan 

misi organisasi. Ada semacam karakteristi pembinaan di 
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dalam menangani. Organisasi kan umum, tetapi pelatih 

memiliki karakter. Sehingga dalam hal ini tujuannya adalah 

sama, untuk membentuk tim yang kuat dalam arti prestasi, 

sehingga dalam hal ini kita perlu ada semacam spesialisasi. 

Ada pelatih yang benar memahami masalah fisik, atau juga 

masalah pisikologi, sehingga ini dibutuhkan suatu tim yang 

kuat. 

Bentuk penghargaan terhadap prestasi organisasi 

(pengurus) dan atlet pada waktu itu dalam bentuk materi, 

pekerjaan, dan jaminan hari tua (pensiun). Yang pertama 

saya mendapatkan penghargaan dari Negara dalam bentuk 

menjadi pegawai negeri. Pada tahun 1985 gubernur 

memberikan kesempatan untuk melengkapi berkas dan 

mendaftarkan diri sebagai pegawai negeri. Saya pikir itu 

cukup untuk dapat menghidupi keluarga saya. 

 

Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki pada waktu 

anda meraih prestasi internasional, yaitu: Dokter Umum, 

Dokter Spesialis Kesehatan Olahraga, Pelatih, Psikolog, 

Manajer, Konselor, Ahli gizi, Ahli fisioterapi, dan Wasit/Juri. 

 Program untuk peningkatan mutu para pengelola 

seperti pendidikan, latihan dan magang. Ada beberapa 

program yang sudah kita jalankan, namun kembali lagi 

pada SDM dan sumber dana yang ada. Karena program kita 

itu memang untuk regenerasi semua komponen yang ada. 

Untuk saya dua model yang saya dapat seperti 

mendatangkan ahli dari beberapa Negara, kemudian pada 

saat saya di jepang saya juga mengikuti beberapa hal yang 

sifatnya studi banding dan pelatihan pelatihan yang 

dilakukan secara kilat, yaitu: try out, try in, pelatihan, dan 

sertivikasi. 
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Sumberdayanya pada waktu itu sudah memadai, 

yang perlu di optimalkan program-program sudah ada dan 

peningkatan SDM dan peningkatan Kaderisasi. 

 

Kerjasama dan Dukungan 

Kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan 

prestasi karateka pada waktu itu, yaitu satu hal yang perlu 

kita pegang dalam suatu pembinaan prestasi itu 

memberikan jaminan masa depan. Saat ini MOU Forki 

maupun INKAI itu sudah ada dengan diknas, jadi ada 

kemudahan-kemudahan dari jalur prestasi, dari situlah 

orang tua murid memberikan kepercayaan, bahwa melalui 

KARATE itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan 

untuk jalur prestasi melalui sekolah-sekolaah atau 

perguruan tiggi yang mereka inginkan, jadi ini salah satu 

upaya untuk meningkatkan prestasi. Dinas Pendidikan, 

Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi Sudah 

memberikan kemudahan-kemudahan salahsatunya melalui 

MOU berdasarkan data-data prestasi mereka. 

Bentuk kerjasama yang sudah dilakukan sudah 

memadai, serta rencana dan harapan masa depan dari PB 

FORKI pada tingkat daerah dan pusat adalah eksistensi 

dalam pembinaan program yang sudah ada. Memberikan 

harapan kepada mantan mantan atlit yang saat ini sudah 

memberikan sumbangsih kepada Karate di daerah sebagai 

pengembang. Dan mereka sudah banyak mengenyam hasil 

prestasi mereka jadi sudah banyak yang menjadi pegawai 

negeri, bekerja di instansi, dan itu adalah wujud dan upaya 

FORKI pusat maupun daerah untukmemberikan masa 

depan kepada mereka. Jadi harapan kami adalah itu, 

sehingga nanti kalau kita lihat dari beberapa cabang 

banyak mantan atlit yang sudah terpanggil untuk membina 

lagi. Sehingga ini adalah harapan-harapan yang sangat 
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baik, karena kalau kita membina baru lagi, nanti 

persoalannya adalah waktu dan kelangkaan 

 

Sarana dan Prasarana 

Pada waktu itu sarana dan prasarana cukup 

memadai, karena untuk beberapa even itu sudah ada 

gedung olahraga yang memang secara preodik digunakan 

untuk even-even ataupun latihan. Memang kalu dilihat dari 

sisi fasilitas dan sarana secara lengkap itu belum, karena 

disitu masih belum ada perangkat-perangkat misalnya 

sebagai contoh itu wight training dan sebagainya. 

Kerjasama dengan instansi terkait dilakukan dengan 

sekolah. Kita memakai gedung-gedung sekolah. Mereka 

memang berangkat dari sekolah sekolah dari tingkat 

sekolah dasar maupun SMA tetapi kalu sudah sampai 

tingkat puslatda sudah bisa di dojo-dojo yang ada, sehingga 

mereka bisa, tetapi masih sebatas latihan teknik dan fisik 

yang bisa diukur dengan alat tertentu. 

Sistem pendanaan yang dilakukan pada Cabor 

karate. Dari pemerintah, saat ini karate sedikit banyak 

sudah mendapatkan tempat dimasyarakat secara 

sponsorsip sudah banyak menyentuh, sehingga sudah ada 

beberapa sponsor yang telah kami libatkan untuk jadi mitra 

sehingga saling menguntungkan, tapi itu pun tidak 

semulus seperti yang dibayangkan karena karate ini nilai 

jualnya masih sangat rendah sehingga kalapun ada itu 

hanya bersifat batuan saja belum ada sponsor total. Kalau 

untuk even – even tertentu yang terekait dengan pelajar 

atau mahasiswa itu biasanya yang menanggung adalah 

diknas atau dikpora. Untuk even KONI atau PON itu semua 

ditanggung oleh Pemerintah. Ada perbedaan yang sangat 

signifikan, pada saat itu pendanaan tersebut pertama di 

peroleh dari iuran anggota kemudian dibantu oleh beberapa 

donator orang – orang karate yang sudah sukses 
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dibidangnya dengan cara patungan (jika mereka 

mempunyai dana) Kalau ada even yang sifatnya open 

(penyelenggara cabang itu sendiri) biasanya yang mencari 

dana adalah cabang itu sendiri seperti jika ada pembinaan 

ketingkat bawah kami mengunakan dana sendiri berangkat 

dari iuran –iuran anggota dan para donator – donator yang 

ada pada saat itu yang betul – betul orang karate. Dana 

pribadi, dari yang mempunyai hobi yang sangat tinggi 

mereka malah – malah menggunakan dana sendiri. 

Secara kwalitas dan kwantitas dana masih sangat 

kurang karena kalau ada temen – teman atau adik – adik 

kita pada TC mereka meninggalkan keluarga pekerjaan 

sekolah sebagai pengganti dari energi dan lain – lain itu 

sangatlah kurang karena bagaimanapun juga merka masih 

terkendala oleh persoalan – persoalan belum lagi masalah 

perijinan yang biasanya sulit mendapatkan suatu 

dispensasi kemudian. Harapan kedepan, kita akan coba 

mengemas bagaimana karate ini akan mempunyai nilai jual 

yang bagus sehingga sponsor akan berebut untuk 

mendanai karate ini 

 

Evaluasi 

Proses evaluasi bersifat laporan global saja dalam 

arti hasil akhir barapa medali yang diperoleh kemudian 

nomer – nomer pertandingan dan efaluasi tentang masalah 

mengapa menang atau kalah. Bentuk 2 latihan latihan yang 

dilakukan untuk mewakili INDONESIA: memiliki suatu 

komitmen totalitas didalam kita melakukan aktifitas dan 

mengikuti program sebaik mengkin baik mandiri ataupun 

dari pelatih. Menyespesifikasikan masalah motifasi untuk 

menang, adalah memberi yang terbaik buat bangsa dan 

negara, memperbaiki dari yang sebelumnya, kesejahteraan. 

Kunci untuk sukses: kita betul – betul mendalami akan 

profesi yang kita lakukan dengan disetai doa dan mencari 
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beberapa informasi dari berbagai senior. Yang dapat 

dipelajari seseorang tentang seorang juara adalah untuk 

membentuk kepribadian. 

Majunya beberapa negara diasia yang telah go 

internasional contohnya vietnam yang baru – baru ini telah 

porak poranda tapi mereka bisa mengikuti even tingkat 

dunia, mengapa mereka bisa maju dan seperti ini disisi lain 

bahwa kita terlihat dengan kemajaun yang seperti itu. Saya 

melihat sebaiknya karate yang ada di indonesia ini cukup 

bisa untuk memberikan harapan, program yang 

berkelanjutan dan kesejahteraan. 

 Yang perlu dilakukan untuk karate di indonesia agar 

dapat terus dipertahankan adalah perubahan sistem. 

Bagaimana olahraga menjadi suatu kebudayaan,masa 

depan,dan kebutuhan di dalam undang undang olah raga 

sudah ada tinggal sekarang mensosialisasinya, dan 

keterlibatan untuk semua pihak (sekolah, instansi terkait) 

seperti yang terlihat pada negara berkembang di MALAYSIA 

mareka sudah betul – betul mengikuti olah raga karena 

mereka beranggapan bahwa mengikuti olahraga itu adalah 

masa depan saya dengan berbagai macam sistem yang 

telah dihaturkan oleh pemerintah. 
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BAB 
PENUTUP 

8 

 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang diperoleh, diperoleh butir-

butir kesimpulan sebagai berikut. 

 

1. Profil Atlet Berprestasi Internasional Cabang Olahraga 

Karate 

Kadar Harijanto, laki-laki lahir di Kediri, 16 Aplril 

1952 dengan alamat rumah di Kelurahan Sukorejo, 

Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Pendidikan SDN 

diselesaikan pada tahun 1965, SMPK Putra Kediri tahun 

1968, sedangkan menyelesaikan SMAN Kosgoro Blitar 

diselesaikan sembilan belas tahun kemudian, tepatnya 

tahun 1987. Kemudian gelar kesarjanaan diperoleh pada 

tahun 1999 dari UNIVERSITAS KADIRI Jurusan Ilmu Sosial 

Politik. 

Pengalaman kerja dimulai sebagai Ajudan Bupati 

Blitar selama 4 periode tahun 1977 sampai 1996, 

kemudian ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Blitar 

pada tahun 1996 – 1997. Pada 1997 – 2005 dipindahkan 

pada Dinas Perhubungan Blitar. Sejak tahun 2005 sampai 

sekarang menjadi Pamong Desa Sukorejo Blitar. 

Profesi karate ditekuni mulai dari pengambilan DAN I 

di Cisarua Bogor (1974), DAN II di Kaliurang (1981), DAN III 

di Semarang (1997), dan Gashuku pengambilan DAN IV 

(2003). Sebagai wasit dan juri dimulai dengan memperoleh 

pelatihan Wasit Juri Kata A di Manado (2005), Wasit Juri 

Kumite A di Medan (2006). Pelatihan Pelatih Daerah (B) di 

Jakarta (2004). 
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Prestasi yang pernah diraih dimulai tahun 1974 

sebagai The Best Ten KEJURNAS INKAI, The Best Ten 

Kumite Perorangan FORKI Jatim, dan Juara III KEJURDA 

INKAI Jatim. Kemudian berturut-turut setiap tahun sampai 

tahun 1981 memperoleh penghargaan dalam setiap 

kejuaraan, Juara III Kumite KEJURNAS FORKI (1975), 

Juara II di Asian Pacific Union of Karate-Do Organizations 

(1976), Juara II kata dan juara II kumite Kejurda INKAI 

Jatim (1977), Juara I kata dan juara II kumite seleksi INKAI 

se-Jawa Bali (1978), Juara I kata dan juara II kumite 

perebutan Piala Bergilir Nakayama (1978), Juara I kata 

perebutan Piala Bergilir Nakayama (1980), Juara I kata dan 

juara II kumite di Jogjakarta (1981) dan Juara III di 

Kejuaraan Karate Asia Oceania ke II (1981). 

Di samping menjadi atlet, Kadar juga melatih karate 

Brigade Infanteri XVI meliputi: YONIF 508, YONIF 521 

Kediri, POLRES Kediri dan masyarakat umum (1973), Yonif 

501 di Madiun dan Pajak Keuangan (1974-1976), dan Yonif 

511, POLRES, Kantor PU, Kantor Pemda dan masyarakat 

umum di Blitar (1977). 

Untuk mendarmabaktikan pengetahuan dan 

keterampilan karate juga berkiprah di organisasi karate, 

sebagai Sekretaris FORKI (2004 – 2008), Seksi IPTEK di 

KONI Blitar (2007-2010), The Best Ten Kejurnas INKAI 

(2004-2007), Seksi LITBANG di INKAI JATIM dan Anggota 

Pengurus Perwasitan FORKI JATIM (2006-SKARANG), dan 

sekretaris PRSI. 

Dicky Budi Setiawan, dilahirkan di Yogyakarta 

tanggal 30 Agustus 1957, dengan alamat rumah di jalan 

Rungkut Utara Surabaya. Beekerja di SMAN 2 Surabaya. 

Pendidikan di mulai dari SDN Jogyakarta (1969), SMPN 

Bogor (1975), SMAN Bogor (1978), gelar sarjana diperoleh 

pada tahun 1983. 
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Pengalaman Kerja dimulai sebagai Guru STM 

Pembangunan di Surabaya (1983 – 1985), Balai Pusat 

Latihan Belajar di Surabaya (1983 – 1985), dan Guru SMAN 

2 Surabaya (1985 – sekarang). 

Pengalaman Melatih dimulai dari Pelatih Tim Karate 

JATIM Pekan Olahraga Nasional (PON) XIV (1996), Pelatih 

SELEKNAS Karate di Bandung JABAR (1997), Pelatih Tim 

Karate Indonesia di Jepang (The 3rd Ladies’ International 

Karatedo Cup in Tokyo) (1999), Pelatih Tim Karate 

Indonesia di SEA GAMES XX di Brunei Darussalam (2000), 

Pelatih Tim Karate JATIM di PON XV di Surabaya JATIM 

(2000), dan Pelatih Tim Karate Indonesia di SEA GAMES 

XXI di Malaysia (2001). 

Kegiatan yang pernah diikuti berkaitan dengan 

peningkatan professional yaitu Gashuku pengambilan DAN 

I di Jakarta (1978), Gashuku pengambilan DAN II di 

Jakarta (1982), Gashuku pengambilan DAN III di Jakarta 

(1987), Gashuku pengambilan DAN IV di Jakarta (1993), 

Gashuku pengambilan DAN V di Jogjakarta (2000), dan 

Sertifikasi Pelatih Karate Tingkat Nasional I (2002). Prestasi 

yang pernah diraih Kejurnas PON 7 kali berturut-turut 

mulai PON X sampai PON XIII. 

 

 2. Dukungan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)  

Untuk mendukung prestasi karate, kerjasama 

dilakukan hanya dengan KONI. Kerjasama ini berupa 

pendanaan KONI ke FORKI. Harapannya pemerintah lebih 

memperhatikan lagi supaya muncul banyak bibit atlet 

berprestasi. Bekerjasama dengan PEMDA dan perguruan 

tinggi berupa Sarpras dan ijin berlatih bagi mahasiswa. 

Kerjasama yang sangat bagus dengan KONI. Pendanaan 

satu-satunya hanya dari KONI. Dengan KONI, kerjasama 

ini berupa hall dan transportasi yaitu bantuan kendaraan 

dari TNI-AD. 
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Untuk melaksanakan program salatu unsru yang 

menentukan adalah pembiayaan kegiatan. Pendanaan yang 

dilakukan pada cabang olahraga karate berasal dari 

masyarakat, instansi pemerintah/ Pemda/ Dinas 

pendidikan, dan KONI. Di cabang Blitar besar iuran Rp. 

10.000,- /bulan. Pemasukan dari instansi pemerintah/ 

Pemda/ Dinas Pendidikan hanya dapat diperoleh apabila 

ada event-event Pekan Olahraga dan Seni di tingkat 

SD/SMP/SMA, akan tetapi yang memegang keuangan dari 

DIKNAS sendiri. Dari Induk Organisasi/ KONI, . berkisar 

antara satu sampai lima juta pertahun.  

Disamping itu dukungan terutama diperoleh dari 

keluarga, teman-teman, dan para pelatih. Pelatih yang 

melihat anak didiknya bersemangat dalam berlatih 

akhirnya menggembleng baik fisik, teknik, taktik maupun 

mental.  

 

3. Peranan Sumber Daya Manusia 

Pada saat kejuaraan APUKO II Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang dimiliki pada masa itu masih belum 

lengkap. Akan tetapi sudah cukup membantu bagi atlet, 

antara lain dokter umum yaitu dr. Nicolumenta dan dr. 

Sunardi dari Angkatan Laut (AL); Pelatih (Albert L Tobing 

dan Sabeth Muksin); manajer adalah ketua FORKI 

(Jenderal Wiyono Suyono); ahli gizi dan wasit/ juri.  

Untuk meningkatkan mutu SDM seperti pendidikan, 

latihan dan magang biasanya pelatih-pelatih berprestasi 

dikirim ke Jepang. SDM pada masa itu sudah memadai 

karena sudah dapat membuktikan dengan terpegangnya 

medali perak setelah Jepang. Harapan untuk olahraga yang 

lain supaya terkoordinir dengan baik sehingga dapat 

mengharumklan nama negara 
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1. Motivasi Olahragawan  

Keberhasilan pretasi karate di forum internasional 

faktor utama adalah kepribadian. Motivasi internal yang 

tumbuh pada waktu itu yaitu: 

• Ingin memberikan yang terbaik bagi negara. 

• Menjadi professional sehingga karate menjadi profesi 

dan konsisten untuk hidup di karate 

• Mengikuti semua program yang sudah disusun oleh 

pelatih, bahkan jika beban latihan dirasa kurang 

melakukan latihan sendiri 

• Hubungan yang harmonis di antara keluarga yang 

merelakan dan mendukung penuh untuk berprestasi 

• Dukungan sekolah  

•  Mental atlet, keberhasilan karate merupakan 

keberhasilah hidup 

• Juara yang hakiki adalah membentuk kepribadian 

bukan hanya untuk even karate, dan Memperoleh 

prestasi diri sendiri 

• Selalu belajar, baik dari teori maupun dari senior 

yang sukses 

• Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Sedangkan faktor eksternal yang mempu 

menumbukan motivasi untuk terus berjuan dalam karate 

yaitu: 

• Kebanggaan diberi berbagai penghargaan 

• Jaminan hidup masa depan 

• Memperoleh kemudahan dari pemerintah menjadi 

pegawai negeri 

• Kesejahteraan untuk hidup sehari-hari  

• Karate dapat dijadikan sebagai profesi 

Pada tahun 1976, Kadar Harianto seorang atlit yang 

mewakili timnas di APUKO II diberi uang sebesar 

Rp.100.000,-. Apabila dibandingkan dengan sekarang, 

sebanding dengan harga 1400 gram emas. (setara dengan 
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Rp 280 juta sekarang dengan perhitungan harga per gram 

emas Rp 200.000). Sedangkan untuk pekerjaan, Kadar 

diangkat menjadi pegawai Pemerintah Daerah (PEMDA). 

Fasilitas lain yang diperoleh berupa sepatu, jaket, tas, dan 

karategi. 

 

2. Peranan Induk Organisasi 

Pengurus Besar FORKI telah melakukan pemasalan 

dengan cara yang baik sehingga muncul bibit-bibit karate. 

Bibit-bibit karate ini dibina sehingga diperoleh atlet-atlet 

baru. 

Berkaitan dengan pemassalan, dulu karate hanya 

boleh diikuti bagi orang berusia di atas 17 tahun. Sehingga 

program pemasalan ini lebih ditekankan pada militer yaitu 

TN-AD, Kepolisian, Kejaksaan, dan masyarakat umum. 

Berbeda dengan sekarang yang sudah diperkenalkan pada 

usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Oleh 

karena itu untuk memperoleh bibit-bibit atlit berprestasi 

pada waktu itu lebih banyak diperoleh dari militer. 

Program latihan dengan perbandingan antara fisik 

dengan teknik adalah 70:30. Jadi latihan fisik mendominasi 

latihan per semester yaitu 70% dan teknik hanya sebesar 

30%. Hal ini dilakukan karena targetnya adalah stamina. 

Sedangkan bentuk latihan jangka panjang kebalikan dari 

program jangka pendek. Latihan lebih ditekankan pada 

teknik daripada fisik. Perbandingan antara teknik dengan 

fisik adalah 70:30. 

Program kompetisi lebih berat dari yang sekarang 

karena waktu itu tidak berlaku sistem kelas. Jadi ada 

kemungkinan peserta yang berbobot 85 kg bertanding 

dengan peserta yang berbobot 40 kg. Untuk memperoleh 

atlit cabang olahraga Karate pada waktu itu seleksinya 

dilakukan dari pertandingan antar perguruan. Dari 

pertandingan tersebut diambil sepuluh terbaik. Kemudian 
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kompetisi di FORKI Daerah juga diambil sepuluh terbaik. 

Atlit-atlit tersebut dipertandingkan di Kejurnas FORKI. Dari 

hasil kejuaraan tersebut akan muncul atlet-atlet baru yang 

kemudian diambil 16 besar. Enam belas orang tersebut 

dijadikan tim FORKI Nasional yang gembleng selama 2 

bulan untuk mengikuti TC (Training Center). Atlit-atlit yang 

lolos di TC mewakili Indonesia di event-event Internasional. 

Program latihan untuk pemasalandilakukan dua kali 

seminggu, untuk pembibitan 3-5 kali seminggu, dan untuk 

prestasi perlu latihan minimal 6 kali seminggu. 

 

3. Sarana dan Prasarana  

Untuk tempat berlatih pada waktu itu cukup 

memadai, karena untuk beberapa even sudah ada gedung 

olahraga yang memang secara preodik digunakan untuk 

even-even ataupun latihan. Kerjasama dengan instansi 

terkait dilakukan dengan sekolah. Kita memakai gedung-

gedung sekolah Sedangkan untuk peralatan pendukung 

lain misalnya sebagai contoh itu wight training dan 

sebagainya. Pada waktu itu tidak ada alat pengaman, 

bahkan berlaripun tidak bersepatu. Sedangkan sekarang 

sudah menggunakan protector berupa Pelindung gigi dan 

gusi (gumseel), sarung tangan (hand protector), Pelindung 

tubuh (body protector), sepatu, pelinduing tulang kering, 

dan sebagainya. 

 

 

B. REKOMENDASI KEBIJAKAN 

 

1. Pemecahan Masalah di bidang keolahragaan perlu 

pendekatan ilmiah 

2. Perlu ada pedoman pembinaan olahraga karate 

berdasarkan pendekatan iliah dan best practice 
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3. Perlu dilakukan diseminasi temuan profil karateka yang 

baik dalam bentuk multi media (cetak, audio, audio 

visual, komputer). 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN  

 

Lampiran 

 

 

 

 

Kepada Yth 

Bapak/Pengurus KONI daerah/pengurus cabang olahraga 

(Cabor) Pelatih 

/Atlet/Tokoh masyarakat olahraga 

 

 

Untuk mengidentifikasi akan kebutuhan dan karakteristik 

cabang olahraga unggulan, kami ingin memperoleh 

pendapat bapak dan Ibu dengan menjawab beberapa 

pertanyaan yang kami ajukan berikut ini. Mohon kesediaan 

Bapak dan Ibu dapat mengisi angket ini. Atas kerjasama 

dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih 

 

 

ANGKET PROFIL ATLET KARATE 

BERPRESTASI INTERNATIONAL 
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PANDUAN ISIAN 

 

Petunjuk: 

 

Pertanyaan bersifat terbuka, Berilah tanda (√) pada 

alternatif jawaban Ya dan Tidak. 

Berikan uraian pada pertanyaan yang membutuhkan 

jawaban. 

Terima kasih atas bantuannya 

 

No PERTANYAAN ALTERNATIF JAWABAN  

DAN ISIAN 

 

PRESTASI 

 

1   

2   

 

3 

  

4   

ORGANISASI 

6 Bagaimanakah 

peran PB 

FORKI pada 

waktu anda 

menjadi juara? 

Uraian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Pihak-pihak 

yang terlbat 

Uraian : 

 ………………………………………
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menentukan 

prestasi anda 

pada masa 

itu? 

…………………  

 ………………………………………

………………... 

 ………………………………………

…………………  

 ………………………………………

………………... 

 ………………………………………

…………………  

 ………………………………………

………………... 

 ………………………………………

…………………  

 ………………………………………

………………... 

 ………………………………………

…………………  

 ………………………………………

………………... 

  

 

8 

 

Apakah cabor 

karate pada 

waktu itu 

sudah 

melaksanakan 

program 

pemasalan 

 

□ Ya □ Tidak  

 

Jika jawaban ya, seperti apa 

bentuknya : 

 

 

 

 

 

 

9 Apakah cabor 

karate sudah 

melaksanakan 

 

□ Ya □ Tidak  
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program 

pembibitan 

Jika jawaban ya, seperti apa 

bentuknya 

 

 

 

 

 

 

10 Apakah 

cabang 

olahraga 

karate pada 

waktu itu 

sudah 

memiliki 

program 

pembinaan/lat

ihan jangka 

pendek (per 

semester) 

 

□ Ya □ Tidak  

 

Jika jawaban ya, seperti apa 

bentuknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target program jangka pendek 

seperti apa : 

 

 

 

 

11 Apakah 

cabang 

olahraga 

karate pada 

waktu itu 

sudah 

memiliki 

 

□ Ya □ Tidak  

 

Jika jawaban ya, seperti apa 

bentuknya 
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program 

pembinaan/lat

ihan jangka 

panjang (per 

semester) 

 

 

 

 

 

Target program jangka panjang 

seperti apa : 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Apakah cabor 

karate pada 

waktu itu 

memiliki 

program 

kompetisi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □ Ya □ Tidak  

 

Jika jawaban ya, berapa kali 

frekuensi dalam satu tahun: 

 

 

 

 

 

 

13 Sebagai tindak 

lanjut dari 

kompetisi, 

apakah ada 

program 

mengikuti 

 

□ Ya □ Tidak  
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kompetisi 

tingkat 

nasional, 

regional, dan 

internasional 

 

14 Untuk 

memperoleh 

atlit cabor 

karate pada 

waktu itu, 

bagaimana 

sistem 

seleksinya ? 

 

 Sistem kompetisi 

 Tes performan  

 Penunjukan  

 Gabungan dari ………….. 

 

 

 

 

Bentuk yang lain ……….. 

 

 

 

 

 

15 

 

Jika seleksi 

dilakukan 

dengan tes 

performan, 

jenis dan 

bentuk tes 

seperti apa ? 

 

 Test Fisik 

 Bentuk tes fisik 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 Psikologis 

 Bentuk tes psikologis 

 ……………….…………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 
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 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 Ketrampilan/skill 

 Bentuk tes ketrampilan 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 …………….……………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 

 

 

16 

 

Apakah model 

seleksi yang 

dilakukan 

sudah sesuai 

dengan misi 

organisasi? 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Apa bentuk 

penghargaan 

terhadap 

Pengurus 

 Materi 

 Pekerjaan 
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prestasi 

organisasi 

(pengurus) 

dan atlet pada 

waktu itu 

 Jaminan hari tua (pensiun) 

 Fasilitas lain, sebutkan 

 ……………………………………… 

 ………………………………………  

 ……………………………………… 

 ………………………………………  

 ……………………………………… 

 ………………………………………  

 ……………………………………… 

Atlet 

 Materi 

 Pekerjaan 

 Jaminan hari tua (pensiun) 

 Fasilitas lain, sebutkan 

 ……………………………………… 

 ………………………………………  

 ……………………………………… 

 ………………………………………  

 ………………………………………  

  

18 Dari berbagai 

macam 

kejuaraan 

yang pernah 

anda 

menangkan, 

penghargaan 

apa sajakah 

yang pernah 

anda 

dapatkan? 

 ……………………………………… 

 ………………………………………  

 ……………………………………… 

 ………………………………………  

 ……………………………………… 

 ………………………………………  

 ……………………………………… 

 ………………………………………  

 ……………………………………… 

 ………………………………………  
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Sumber Daya manusia 

 

19 Sumber Daya 

Manusia yang 

dimiliki pada 

waktu anda 

meraih 

prestasi 

internasional. 

 Dokter Umum 

 Dokter Spesialis Kesehatan 

Olahraga 

 Pelatih  

 Psikolog  

 Manajer  

 Konselor 

 Ahli gizi 

 Ahli fisioterapi 

 Wasit/Juri 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 

20 

 

Apakah ada 

program 

untuk 

peningkatan 

mutu para 

pengelola 

seperti 

pendidikan, 

latihan dan 

magang? 

 

 

 □ Ya □ Tidak  

 

Jika jawaban ya, mohon sebutkan :  

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 
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21 Apakah 

sumber daya 

manusia yang 

ada sudah 

memadahi? 

serta 

Bagaimana 

rencana dan 

harapan dari 

induk 

organisasi 

terhadap 

pengembanga

n SDM setiap 

Cabor 

unggulan ? 

 

Uraian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama atau dukungan 

 

 

22 

 

Apa ada 

kerjasama 

dengan 

instansi 

terkait dalam 

pembinaan 

prestasi 

karateka pada 

waktu itu ? 

 

 

 

 

 □ Ya □ Tidak  

 

Jika jawaban ya, mohon sebutkan : 

 Dinas Pendidikan 

 Pemerintah Daerah 

 Perguruan Tinggi 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 
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23 

 

Bagaimana 

bentuk dan 

model program 

kerjasama 

yang telah 

dilakukan?, 

mohon 

jelaskan. 

 

 

Uraian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Apakah 

bentuk 

kerjasama 

yang sudah 

dilakukan 

sudah 

memadahi? 

serta 

bagaimana 

rencana dan 

harapan masa 

depan dari PB 

FORKI pada 

tingkat daerah 

dan pusat? 

 

 

 

Uraian : 
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Sarana Prasarana 
 

25 Bagaimana 

kondisi sarana 

dan juga 

kondisi 

prasarana 

yang ada pada 

waktu itu, 

apakah sudah 

memadai? 

 

 Sangat memadai 

 Memadai 

 Cukup memadai 

 Kurang memadai 

 

 

26 

 

Mohon 

disebuttkan, 

sarana apa 

saja yang 

ada ? 

 

 

 Ruang laboratorium  

 Ruang Physical Training 

 Ruang simulasi olahraga 

 Hall latihan 

 Lapangan  

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 

 

 

27 

 

Apakah 

mengadakan 

kerjasama 

dengan 

instansi 

terkait/ 

misalnya 

Pemda dalam 

 

 Ya               Tidak 
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penggunaan 

sarana dan 

prasarana 

untuk latihan? 

 

 

28 

 

Apakah 

Sarana dan 

prasarana 

yang ada saat 

ini sudah 

memadahi? 

serta 

bagaimana 

rencana dan 

harapan masa 

depan dari 

manajemen 

untuk 

pengembanga

n sarana dan 

Prasarana bagi 

Cabor karate ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian : 
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Pendanaan 

 

29 Bagaimana 

sistem 

pendanaan 

yang 

dilakukan 

pada Cabor 

karate?  

 

 

 Partisipasi Masyaratkat 

 Bagaimana cara dan besar 

sumbangan, uraikan : 

 

 

 

 

 

 Instansi 

Pemerintah/Pemda/Dinas 

Pendidikan 

 Bagaimana cara dan besar 

sumbangan, uraikan : 

 

 

 

 

 

 

 Induk Organisasi 

Olahraga/KONI 

 Bagaimana cara dan besar 

sumbangan, uraikan : 
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 Instansi Swasta 

 Bagaimana cara dan besar 

sumbangan, uraikan : 

 

 

 

 

 

 

 

 Yang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Apakah 

Pendanaan 

yang ada 

selama ini 

sudah 

memadahi ? 

serta 

bagaimana 

rencana dan 

harapan masa 

depan dari 

manajemen? 

 

Uraian : 
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Evaluasi 

 

31 Apakah ketika 

anda menjadi 

juara, pernah 

dilakukan 

proses 

evaluasi. Jika 

Ya, Faktor apa 

saja yang 

dievaluasi? 

 

 

 

 Peserta program (Atlet) 

 Kinerja organisasi 

 Program kerja 

 Kinerja pelatih 

 Pengelola Program 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

 

32 

 

Bagaimana 

bentuk 

evaluasi / 

pengukuran 

terhadap atlet 

pada waktu 

itu? 

 

 

Pengukuran Fisik : 

 Pengukuran fungsi jantung dan 

paru 

 Kapasitas aerobik 

 Kapasitas anaerobik 

 Kekuatan dan daya ledak otot 

 Daya tahan otot 

 Kelenturan 

 Kelincahan 

 Kesegaran jasmani 

 …………………………………. 
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 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

Pengukuran Psikologis/mental 

 Motivasi berprestasi 

 Stabilitas emosi 

 Karakteristik kejiwaan 

 Ketenangan 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

 

 

Pengukuran Ketrampilan : 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 
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 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

 

33 

 

Bagaimana 

bentuk 

evaluasi / 

pengukuran 

terhadap 

kinerja 

/pelatih pada 

waktu itu? 

 

 

Uraian : 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

 

34 

 

Bagaimana 

bentuk 

evaluasi / 

pengukuran 

terhadap 

program kerja 

dan program 

khusus 

olahraga ini ? 

 

 

Uraian : 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 
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 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

 

35 

 

Hasil 

evaluasi/peng

ukuran yang 

dilakukan, 

digunakan 

untuk apa ? 

  

Uraian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Bentuk latihan 

apa yang anda 

lakukan 

sehingga anda 

dapat 

mewakili 

Indonesia? 

 

 

 

Uraian : 
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37 Apa 

motivasinya 

sehinmgga 

dapat 

berprestasi 

selevel itu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian : 

 

 

 

38 Menurut anda, 

apa kunci 

suksesnya? 
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39 Apa yang 

dapat 

dipelajari 

orang lain dari 

diri bapak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Menurut anda 

apa yang yang 

perlu 

dilakukan 

agar prestasi 

karate dapat 

terus 

Uraian : 
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dipertahankan

? 
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