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Saat ini, ada pertanyaan mendasar, bahwa selama ini, memang tidak ada kejelasan sistem tata kelola 
pembinaan, dalam hal ini sangat terkait mulai dari tata kelola prasarana dan sarana olahraga dengan segala 
fasilitasnya, kerjasama dengan pihak swasta yang tidak optimal, bahkan pihak swasta lebih memilih jalan 
sendiri dan sekadar melaporkan kegiatan mereka. Bagaimana mengelola sumber daya prasarana dan fasilitas 
yang sudah ada, SDM, metode pengelolaan seperti apa, bagaimana ketersediaan alokasi anggaran 
pengelolaan atau OPnya, marketingnya, dll. Otoritas sepak bola dan pemerintah (baik pusat maupun daerah) di 
negeri ini yang bisa melakukannya. 

Kelemahan pada Perencanaan dan Tata Kelola  

Penulis mencoba memberikan beberapa kasus terkait kelemahan dalam perencanaan dan 
tata kelola prasarana dan sarana olahraga stadion sepakbola yang riil ada dinegeri ini. Kondisinya 
yang tidak terurus dan terbengkalai. Memang, selalu ada cerita klasik pasca berakhirnya tiap 
perhelatan ajang kompetisi cabang olahraga di tingkat nasional maupun internasional, nasib 
infrastruktur yang terbengkalai. Penyebab terbengkalainya infrastruktur olahraga karena 
ketidakjelasan status pengelolaan, lambatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan pihak 
pengembang(BUMN/BUMD/Pengembang?), manajemen keuangan yang buruk untuk biaya 
perawatan, perencanaan yang tidak matang sejak awal pembangunan, hingga pengaruh cuaca atau 
iklim yang buruk. Padahal, infrastruktur bukan hanya dibangun untuk mendukung jalannya kompetisi, 
melainkan memberikan efek jangka panjang terkait pemanfaatan bagi kegiatan lain. 

Sejumlah infrastruktur Asian Games – terlebih kala pandemi – makin jarang terdengar 
kabarnya, “serupa euforia warga yang lekas redup usai acara”, kalaupun ada pemanfaatannya 
tidak berjalan optimal, bahkan fungsinya sudah jauh melenceng dari peruntukan awal. 

 Membangun lebih         

mudah daripada                    

memelihara, mengelola dan        

memanfaatkan??? 

Studi kasus stadion yang terbengkalai 

CATATAN MINGGUAN KE – 1 BULAN DESEMBER 2021 

Animo sepakbola tanah air memang tidak pernah berakhir, ketika kita akan menyaksikan Timnas Indonesia berlaga di 

Piala Asia, AFF, Asian Games, babak Kualifikasi Piala Dunia, dan laga apapun. Dengan jumlah penduduk yang lebih besar, 
potensi tersebut bisa dikembangkan jika seiring dengan prestasi sepak bola negara yang bagus. Berbagai dukungan Pemerintah 
Daerah dalam membangun fasilitas olahraga mendunia tidak pernah surut. Memang, syarat sebuah prestasi adalah dukungan 
dan pengelolaan sarana olahraga yang baik dan benar. Stadion sudah ada dan kelas internasional, namun jika belum ada 
prestasi, berarti masih ada manajemen atau pengelolaan yang salah, begitulah hukumnya. Dengan sepakbola diharapkan 
dapat mendongkrak industri sepakbola dan perekonomian masyarakat sekitarnya, dengan dukungan stadion olahraga yang 
tersedia, dengan prasarana dan sarana serta fasilitas pendukungnya, diharapkan akan terwujud, tidak hanya prestasi, tapi juga 
impian mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
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Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta 

Wisma Atlet Kemayoran kini beralih fungsi menjadi Rumah Sakit Darurat Penanganan 
Covid-19.  Sebelumnya, kompleks dengan sepuluh tower yang terdiri dari 7.246 unit itu tak 
berpenghuni bak kota hantu lantaran tidak jelasnya rencana peruntukan oleh Pemerintah yang 
sempat akan memfungsikannya sebagai rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) seusai Asian Games, untuk rumah dinas.  

 

 

 

 

Wisma Atlet Jakabaring, Palembang 
Serupa dengan Wisma Atlet Kemayoran, Pemprov Sumsel juga telah menyulap satu tower di 

Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19. Namun, belakangan 
pengoperasiannya sebagai rumah sakit darurat dihentikan karena jumlah pasien ODP dan PDP yang 
diisolasi di tempat tersebut telah menurun.   

 
 

Velodrome Rawamangun, Jakarta 

Kasus yang sama adanya ketidakjelasan status pengelolaan Velodrome Rawamangun 
sempat membuat venue balap sepeda itu belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh warga dan 
atlet sepeda. PT Jakpro selaku pengembang mengaku rugi Rp 1,2 Miliar setiap bulannya untuk 
biaya perawatan, padahal Jakpro hanya ditugasi oleh Pemprov DKI untuk membangun Velodrome, 
bukan untuk mengelola. 

 

Selepas berjalannya Asian Games, ada kisah pelik yang jarang kita lihat. Nasib Wisma 
Atlet yang tadinya dibangun dengan penuh harapan, terbengkalai sepeninggalnya para 
atlet dari tanah air kita. Pasca Asian Games 2018, Wisma Atlet Kemayoran sempat 
direncanakan untuk disewakan sebagai tempat tinggal Aparatur Sipil Negara yang 
bertugas di wilayah DKI Jakarta. Sangat disayangkan bahwa hal ini masih belum dapat 
dilakukan karena proses serah terima aset dari Kementerian PUPR ke Sekretariat Negara 
selaku pemilik tanah belum selesai, sehingga selama periode tahun 2018 hingga akhir 
tahun 2019, Wisma Atlet dibiarkan kosong. 

Kisah kita berlanjut pada awal tahun 2020 saat wabah COVID-19 mulai merajalela. Pada bulan Maret 2020, Presiden Joko 
Widodo membuka Wisma Atlet sebagai RS Darurat COVID-19. Di sini lah kisah kita berhenti, namun belum berakhir. Dari 
awal direncanakan sebagai tempat tinggal untuk para atlet, hingga sekarang berdiri sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-
19, keberadaan Wisma Atlet menjadi buktisejarah bahwa suatu rencana dan tata kelola yang bisa berubah fungsi dan 
manfaatnya, ketika suatu ada kebutuhan lain diluar rencana . 
 

Kondisi Terakhir Rumah Sehat Wisma Atlit Jakabaring 
Palembang yang sebelumnya Rumah Sakit Darurat 

Covid-19. Saat ini sedang menginventarisir prasarana, 
pembersihan, mengevaluasi kegiatan, merapikan 

laporan-laporan yang diperlukan namun tetap 
menerima masyarakat yang akan melakukan screening, 

yang mengalami gejala-gejala covid atau memiliki 
riwayat kontak erat dengan pasien positif covid. 

 

Terletak di Rawamangun, Jakarta, bangunan yang sudah berdiri sejak 
tahun 1973 ini biasa disebut Velodrome Rawamangun. Menjelang 
Asian Games 2018 lalu, Velodrome direnovasi dan menjadi fasilitas 
olahraga berstandar internasional.  
SALAH satu fasilitas olahraga berstandar internasional yang dikelola 
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) Jakarta International 
Velodrome (JIV) kembali dibuka untuk umum mulai hari ini Senin, 30 
Agustus 2021. Pembukaan Velodrome juga akan mengikuti protokol 
kesehatan (Prokes) Covid-19. Sebelumnya, Velodrome sebagai area 
publik ditutup akibat pandemi. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/09435921/presiden-jokowi-resmikan-rs-darurat-corona-di-wisma-atlet-kemayoran
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/09435921/presiden-jokowi-resmikan-rs-darurat-corona-di-wisma-atlet-kemayoran
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190329131300-92-381771/wisma-atlet-menganggur-hilangnya-potensi-pendapatan-negara
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190329131300-92-381771/wisma-atlet-menganggur-hilangnya-potensi-pendapatan-negara
https://sumatra.bisnis.com/read/20200512/533/1239362/pemprov-sumsel-siagakan-tower-wisma-atlet-jakabaring-untuk-pasien-covid-19
https://sumatra.bisnis.com/read/20200810/533/1277297/wisma-atlet-jakabaring-tak-lagi-terima-pasien-baru-covid-19
https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/31/jakpro-merugi-rp-12-miliar-per-bulan-untuk-merawat-velodrome-rawamangun
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Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang 

Stadion Jakabaring sedang mengalami perbaikan dengan menggunakan dana APBD 
Pemprov Sumatera Selatan. Perbaikan ini bertujuan untuk mempersiapkan perhelatan Piala Dunia U-
20 pada Mei – Juni 2021. Namun, perhelatan batal dilaksanakan. Perbaikan tetap dilakukan terhadap 
kerusakan – kerusakan minor di area stadion karena jarang dipakai, terutama sepinya laga di tengah 
situasi pandemi, sedangkan biaya perawatan yang mahal. 

        
 

 

Sejumlah venue yang terbengkalai 
 

Penulis mencoba melengkapi beberapa kasus akibat lemahnya perencanaan dan tata kelola 
suatu hasil pembangunann venue atau stadion olahraga yang nasibnya terindikasi terlantar dan tak 
terurus seusai perhelatan PON. 

 
1. Stadion Palaran Samarinda 

 

Stadion Palaran yang terletak di Kalimantan Timur berkapasitas 60 ribu itu kemudian rampung 
dibangun pada 2006 dengan nilai Rp3 triliun. Saat PON ke-17, stadion ini kemudian digunakan 
untuk pembukaan dan penutupan dan sempat untuk ajang Liga Liga tahun 2014 dan Laga 
Timnas U-19.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Kondisi Stadion 
Palaran Samarinda 
Yang Terbengkalai 

Stadion yang dulu menjadi dambaan masyarakat 
Samarinda. Yang dibangun di atas tanah yang 
lumayan luas. Yang menghabiskan dana tidak 
sedikit sekarang terbengkalai layaknya rumah 
kosong, terbatas anggaran pemerntah daerah.  

Arena roller sport di Jakabaring Sport City (JSC) 
Palembang sempat terendam air bak kolam lele pada 
Februari 2021 lalu. Hal ini disebabkan oleh pompa air 
yang bermasalah,  besarnya biaya perawatan  
menjadikan kondisi memprihatinkan. Kedua kasus 
diatas sebagai contoh lemahnya tata kelola sarana 
olahraga. 

Arena roller sport JSC, 

Palembang 

Kemegahan stadion bertaraf internasional senilai 880 M kini hanya tinggal kenangan. Fasilitas yang semestinya bisa 
dimanfaatkan, kini tak terawat. Begitu pun dengan rumput lapangan berjenis zoysia matrella yang dulu dibanggakan kini 
sudah tidak terlihat, bahkan rumput di atas lapangan sudah tidak dominan menutupi lapangan. Termasuk lintasan atletik 

delapan lajur mengelilingi lapangan utama juga sudah terlihat kusam. 

https://republika.co.id/berita/qd2l3w366/sumsel-siap-sediakan-anggaran-perbaiki-stadion-jakabaring
https://news.detik.com/berita/d-4911666/arena-skateboard-eks-asian-games-jadi-kolam-renang-ini-kata-jsc
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2. Stadion Watubelah di Cirebon 
 

Stadion Watubelah merupakan Stadion yang didirikan di area Kompleks Sports Center 
Cirebon, Watubelah. Pada awalnya stadion ini dibangun pada pertengahan tahun 2012 dan 
ditargetkan selesai pada tahun 2015, namun rencana pembangunan tersebut berhenti akibat 
tidak mendapat dana yang cukup. Proses pembangunan stadion ini memakan waktu yang 
cukup banyak panjang, bahkan hingga menguras APBD Kabupaten Cirebon setiap tahunnya, 
pembangunan stadion pun tak kunjung selesai. 

 

 

 

 

 

3. Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) 
 

Stadion GBLA berada di antara ruas Jalan Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi KM 149 dan 
Jalan Bypass Soekarno-Hatta Bandung. Stadion ini menjadi kebanggaan warga Jawa barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap adanya beberapa kasus di atas, penulis mencoba memberikan alternatif langkah-
langkah dalam mempersiapkan manajemen perencanaan dan tata kelola hasil pembangunan stadion 
agar lebih efektif dan manfaat optimal.  Ada tiga alasan utama kenapa diperlukan manajemen yaitu : 
a. Untuk mencapai tujuan, dan prinsip dibutuhkan landasan dasar untuk pelaksanaannya; 
b. Dibutuhkan untuk keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran sasaran dan kegiatan-kegiatan 

yang terkadang saling bertentangan dari pihak-pihak yang saling berkepentingan dalam 
pengelolaan; 

c. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dibutuhkan komitmen, koordinasi dan kerja bersama 
antara beberapa pihak internal (OPD/institusi terkait) maupun dari eksternal (swasta). 

 
Kita sudah sering mengetahu suatu teori manajemen pengelolaan, yaitu suatu kombinasi 

keterampilan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 

Ketika Gubernur berganti dari Aher ke Ridwad 
Kamil (RK), pembangun GOR Watubelah bukan 

lagi menjadi skala prioritas Pemprov Jabar. 
Saat ini, dari informasi yang diperoleh stadion itu 

pun terbengkalai dengan kondisi yang 
mengenaskan. Hanya beberapa tribun yang telah 

jadi. Bangunan stadion kemudian terbengkalai 
dan dibiarkan tak terurus. 

Stadion yang kelar pada 2012 itu menelan biaya 
Rp545 miliar. 
Saat penyelenggaraan PON, stadion ini kemudian menjadi 
acara pembukaan. Ada 35 ribu orang yang hadir dalam 
pembukaan PON yang menjadikan Jawa Barat sebagai juara 
umum itu. Usai PON, stadion itu kemudian menjadi markas 
Klub Persib Bandung 
Stadion kemudian terawat karena hampir setiap bulannya 
digunakan untuk pertandingan Liga 1. Namun, setelah 
kejadian kematian seorang fans Persija pada 2017, stadion ini 
kemudian tak lagi digunakan. Stadion GBLA baru digunakan 
beberapa kali oleh Persib pada tahun berikutnya. 

 

 

 

Stadion Gelora Bandung Lautan Api Gagal Jadi Venue Piala Menpora 2021 

Dengan adanya Pandemi 
Covid-19 maka Pemerintah 
Cirebon mengalih fungsikan 
stadion ini sebagai pusat 
pengamanan Covid-19 untuk 
mengantisipasi penyebaran 
Covid-19 di Cirebon, meski 
stadion belum rampung 
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pengendalian, penganggaran, dan evaluasi dalam kontek suatu oragnisasi/lembaga/institusi yang 
memiliki produk utama berkaitan dengan olahraga, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten 
terhadap upaya mengatasi mismanajemen dalam menyelenggarakan tata kelola pemanfaatan 
Banten International Stadium (BIS).  

Penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan BIS sangat dipengaruhi (tergantung)  
pengkombinasian sumber daya 6 M (Man, Money, Method, Material, Machine, dan Marketing) 
sebagai unsur manajemen dalam pengelolaan dan pemanfaatan BIS secara profesional, tepat 
sasaran, dan tepat manfaat, dan tentunya “menguntungkan Pemda”. Artinya Manajemen Tata Kelola 
6 M sangat memegang peran penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan BIS kedepan. Mengingat 
kinerja BIS sangat ditentukan oleh unsur-unsur manajemen tersebut.  

Selanjutnya unsur-unsur manajemen tersebut akan berproses dalam sekumpulan prinsip yang 
berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, 
penganggaran, dan evaluasi. Prinsip manajemen tersebut diterapkan dalam memenfaatkan 
sumber daya fisik, keuangan, manusia dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 
dan sasaran dibangunnya BIS oleh Pemerintah Provinsi Banten. 

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten dan Dinas Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Banten selaku  leading sector  dalam penerapan manajemen pengelolaan dan 
pemanfaatan BIS dan fasilitas pendukungna, SEHARUSNYA melaksanakan fungsi-fungsi 
manajemen yaitu dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 
(actuating), dan pengawasan / pengendalian (controlling). Berikut diuraikan masing-masing tahapan 
fungsi-fungsi manajemen : 

 
A. Perencanaan (Planning) 

 

Fungsi manajemen yang pertama sebagai penentu arah pembangunan manajemen pengelolaan 
fasilitas olahraga BIS di Pemerintah Provinsi Banten adalah perencanaan. Dalam melaksanakan 
fungsi manajemen di tahapan perencanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan BIS secara 
profesional, efektif dan efisien adalah sebagai berikut : 
1. Memiliki landasan hukum  

Banten International Stadium (BIS) merupakan produk kekayaan Pemerintah Provinsi 
Banten sebagai sarana untuk membentuk karakter bangsa (tidak hanya warga banten) 
melalui keolahragaan, dan merupakan sumber daya perekonomian yang dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Pengelolaan Banten International Stadium harus dilaksanakan secara lebih profesional, 
berdaya guna dan berhasil guna, tetap dengan kaidah pengelolaan aset BMDnya.  
Dalam rangka rencana Kerjasama Pengelolaan dan pemanfaatan pendayagunaan barang 
milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 
penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya, maka 
untuk mengakomodasi dan menjadi dasar pengelolaan dan pemanfaatan BIS seharusnya 
perlu ditetapkan Perdanya. 

2. Komitmen ditetapkan dalam renstra 
Bahwa BIS akan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan 
dan perekonomian masyarakat di sekitar provinsi Banten, maka bentuk komitmen ini harus 
ditetapkan dalam renstra dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan BIS secara profesional, 
efektif dan efisien, sehingga siapapun Pemimpin Daerahnya bisa tetap menjaga komitmen 
dan melanjutkan program ini. 

3. Membuat Perencanaan yang sistematis setiap tahunnya 
Perencanaan secara matang harus dipersiapkan untuk lima tahun kedepan, namun setiap 
tahunnya harus disiapkan perencanaan yang sistematis dalam upaya pengelolaan dan 
pemanfaatan BIS secara profesional, efektif dan efisien. 

4. Membuat perencanaan kelengkapan standar stadion 
Melakukan identifikasi kelengkapan sarana dan prasarana standar stadion lengkap untuk 
standar internasional, pengalokasian penganggaran (mengelola anggaran APBD dan uang 
sewa dari penggunaan stadion, bisa dengan mengupayakan DAK Fisik Kemenpora, 
Kemen PUPR), kebutuhan SDM, pembenahan dan penambahan fasilitas yang sangat 
berpengaruh pada promosi dan sewa oleh penggunaan dari pihak lain. 

5. Penguatan dalam subtansi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan BIS 
Dalam substansi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BIS ini HARUS tertuang klausul/pasal 
terkait : 
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a. Asas dan Tujuan Pengelolaan dan Pemanfaatan BIS 

Asas misalnya asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, 
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 

b. Adanya Prinsip dalam Perjanjian kerjasama 
Dalam perjanjian Sewa Menyewa dilakukan oleh PARA PIHAK harus dengan prinsip: 
kesepakatan, itikad baik, saling menguntungkan para pihak, tidak merugikan salah satu 
pihak segala permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan oleh PARA PIHAK 
secara damai, dan musyawarah, berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut di atas. 

c. Fungsi Pengelolaan atau Pemanfaatan (misal: fungsi olahraga, bisnis, periklanan, seni 
dan budaya, keagamaan, rekreasi, dll.). 

d. Pembagian Wewenang Pengelolaan dan/atau pemanfaatan BIS sudah ditetapkan 
Kepala Daerah (siapa yang melakukan pembinaan BIS, siapa yang bertanggungjawab 
mengatur pelaksanaan pengelolaan dan/atau pemanfaatan BIS, siapa OPD yang 
bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan pengelolaan 
dan/atau pemanfaatan BIS, dan UPT yang bertanggungjawab dalam pelayanan 
umum/pengelolaan/pemanfaatan BIS). 

e. Kelengkapan Dasar Hukum dan Prosedur  Pengelolaan dan Pemanfaatan BIS 

Pada Butir 5 tersebut HARUS sudah ada pengaturannya di dalam subtansi klausul di 
PERDA, karena ini akan sangat terkait SOP dalam proses Sewa atau Perjanjian Kerjasama 
Pemanfaatan (Pengelolaan dan Pemanfaatan). 
 

B. Pengorganisasian (Organizing) 
Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pemanfaatan BIS. Fungsi 
pengorganisasian stadion BIS harus didukung landasan hukum dan operasional (Perda), 
dan SOP pengelolaan dan pemanfaatan BIS (termasuk sewa menyewa) sebagai bentuk 
komitmen, prosedur pemeliharaan, prosedur penggunaan BIS yang baik, sistem dan 
prosedur pembukuan dan pelaporan secara online dan transparansi, menyiapkan dukungan 
tim audit, koordinasi antara pihak yang berkepentingan dan terkait secara konsistensi dan 
berkelanjutan sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab bersama mengelola dan 
memanfaatan BIS dengan baik dan bermanfaat maksimal dan “menguntungkan” bagi 
Pemerintah Daerah. Yang terpenting perlu penguatan Whole of Government dalam setiap 
melaksanakan kegiatan dengan pihak manapun yang terkait dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan BIS ini. 
 

C. Penggerak (Actuating) 
Fungsi Actuating secara sederhana adalah untuk membuat para pihak yang 

berkepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan BIS melakukan apa yang harus 
mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin (Kepala 
Daerah) sebagai leadership, serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, 
motivasi dan disiplin untuk komit dan konsisten sebagai fungsi actuating (penggerak) yang 
HARUS dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan BIS secara optimal.  

Fungsi pelaksanaan/penggerakan (actuating) dalam manajemen pengelolaan fasilitas 
olahraga milik pemerintah Provinsi Banten dilakukan untuk menggerakkan pengelola dan 
para karyawan/petugas kebersihan dalam menjalankan fasilitas olahraga tersebut agar 
sesuai dengan rencana maka diperlukan adanya tindakan untuk mengarahkan, 
membimbing, komunikasi dan motivasi.  

Sedangkan untuk Pimpinan pengelola fasilitas olahraga (penyewa) telah memberikan 
arahan juga kepada pengelola bawahan dan petugas kebersihan untuk dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setelah mendapatkan pengarahan pimpinan 
pengelola maka selanjutnya menggerakkan para petugas  kebersihan untuk menjaga 
kebersihan dan kenyamanan pengunjung atau pengguna fasilitas olahraga tersebut. 
Mengingat sangat penting arti kebersihan dan keamanan BIS untuk keberlanjutan 
fungsionalnya. 

Fungsi penggerak harus dilakukan oleh kedua pihak baik dari Dinas Perkim/Dispora 
maupun pihak penyewa BIS secara komitmen bersama, konsisten, dan koordinasi yang 
berkelanjutan agar pencapaian tujuan dan manfaat BIS lebih baik lagi dan lebih optimal. 
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Fungsi penggerak juga harus benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat dalam 
mengawal pencapaian tujuan dan prinsip dari suatu perjanjian Kerjasama dalam upaya 
menjaga fisik dan lingkungan sekitar BIS dengan melakukan pendekatan pada kekuatan 
lokalitas dari para warga masyarakat dan kondisi sosial lingkungan sekitarnya.  

Selanjutnya fungsi penggerak dari model kepemimpinan yang berkelanjutan 
dengan prinsip yang sama untuk meningkatkan tata kelola dan pemanfaatan BIS yang 
lebih profesional, efektif, dan efisien, serta “menguntungkan” bagi Pemerintah Provinsi Banten 
untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya, yaitu usaha para pemimpinnya untuk kemuliaan 
para warga masyarakatnya. Jadi, siapapun Kepala daerahnya harus tetap komit dan 
konsisten untuk melanjutkan proses pembangunan dan pemanfaatan BIS yang lebih 
baik lagi, lebih profesional, efektif dan berdaya guna. 
 

D. Pengawasan (Controlling) 
1. Pengawasan (Controling) adalah penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa 

rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk menjamin 
terlaksananya tujuan masing-masing fasilitas olahraga BIS, pihak Pemerintah Provinsi 
wajib melakukan kegiatan pengawasan.  

2. Penunjukkan Dinas Perkim, Dispora, dan Satpol PP sebagai Pengelola BIS untuk 
melakukan pengawasan langsung, mulai kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendukung, 
lingkungan sekitar BIS, dan laporan pembukuan dan keuangan yang dalam hal ini perlu 
dibantu oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten atau Satgas BPKP. 

3. Ada kewajiban pengelola BIS agar setiap minggunya memberikan laporan rutin mengenai 
kegiatan yang sudah berlangsung setiap harinya (bisa secara manual dan/atau online) 
kepada Kepala Daerah. Termasuk kontrol pada petugas kebersihan atas laporan rutin dan 
kinerja para petugas kebersihan (sesuai SOP yang sudah dibuat).  

4. Fungsi pengawasan (controlling) dilakukan pengelola fasilitas olahraga BIS secara 
bertahap dan berjenjang, bahwa mulai dari ketua/pimpinan pengurus sampai petugas 
kebersihan wajib mengawasi kegiatan para pengguna fasilitas agar sesuai dengan Protap 
yang telah ditentukan. Pengawasan ini jadi dilakukan dengan melakukan pengecekan 
secara berkala terhadap fasilitas pendukung dan melakukan pemeliharaan rutin.  

5. Untuk memastikan sistem pengawasan pada BIS berjalan dengan efektif, pengawasan 
pelaksanaan di setiap bidang dikontrol untuk mengetahui hal-hal yang masih kurang dan 
harus ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas BIS dan 
kondisi kualitas lingkungan sekitarnya sebagai sarana wisata olahraga maupun untuk 
pertandingan olahraga secara amatir maupun profesional. 

6. Fungsi pengawasan harus dibukukan dan selalu dikontrol secara berkelanjutan, agar 
dapat dimitigasi risiko apabila ada potensi kendala, hambatan, kelemahan baik secara 
kelembagaan maupun non kelembagaan, baik teknis maupun  non teknis, keuangan, serta 
perlu melibatkan fungsi pengawasan oleh APIP dalam rangka mengawal tujuan, sasaran 
dan prinsip pencapaian dibangunnya BIS dan fasilitas pendukungnya. Terakhir, hal  
terpenting, “Kelak siapapun Kepala Daerahnya tetap harus komit dan konsisten 
menjaga BIS secara fungsional dan bermanfaat bagi upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat sekitar Banten….Jam gadang ada di Padang, kota 
kembang ada di Bandung… Siapapun yang baru datang, mari bersama lanjut untuk 
membangun”. Semoga kita dapat mematahkan pepatah dengan menegakkan semboyan 
bahwa membangun maupun memelihara, mengelola, dan memanfaatkan suatu aset veneu 
olahraga sangat bisa dan mudah, dilakukan dengan semangat Whole of Government. 
Semoga bermanfaat…. (Slahar-05122021) 

 


