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SAMBUTAN 

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK 

INDONESIA 
 

 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga program penyusunan Buku Penyajian Data dan  

Informasi Kepemudaan Dan Keolahragaan 2014 dapat diselesaikan. 

Menghadapi Asian Economic Community 2015 (AEC 2015) pembangunan di 

bidang kepemudaan adalah salah satu upaya yang harus diperhatikan dan 

direalisasikan secara serius. Perhatian pada bidang ini menjadi sebuah 

keharusan karena diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

kepemudaan yang berisi pembangunan kepemudaan dan pelayanan 

kepemudaan. Pemuda sebagai generasi penerus menjadi kekuatan moral, 

kontrol sosial, dan agen perubahan (agent of change) yang merupakan 

perwujudan fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis 

dalam pembangunan nasional. 

Selain itu, di bidang keolahragaan telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang bertujuan memelihara 

dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, 

menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat 

dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan 

nasional, serta mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa. 

Dengan demikian pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan 

merupakan dua pilar yang terintegrasi dalam pembangunan nasional guna 

mewujudkan tujuan nasional.  

Dalam membangun kepemudaan dan keolahragaan diperlukan data dan 

informasi baik yang sudah berjalan maupun sedang berjalan untuk 

perencanaan kepemudaan dan keolahragaan ke depan. Buku Penyajian 

Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan  ini diharapkan dapat 

menjadi acuan dasar untuk masyarakat, organisasi kepemudaan dan 
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keolahragaan, para pelaku olahraga, serta instansi/lembaga dan pemangku 

kepentingan terkait lainnya dalam melakukan perencanaan dan 

pelaksanaan berbagai program kegiatan pembangunan di bidang 

kepemudaan dan keolahragaan maupun sebagai referensi pendukug bagi 

proses perumusan kebijakan. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan 

serta dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam 

proses peningkatan prestasi olahraga dan peran aktif pemuda di berbagai 

bidang pembangunan dalam rangka mewujudkan kepemudaan dan 

keolahragaan yang berdaya saing. 

 
 

Jakarta,     Desember 2015 

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga 

 
 

 
 
 

Alfitra Salamm 
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SAMBUTAN  
KEPALA BIRO HUMAS, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN 

SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN 

OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa 

atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Kementerian Pemuda dan Olahraga 

yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dapat menyelesaikan 

penyusunan Buku Penyajian Data dan  Informasi Kepemudaan Dan 

Keolahragaan 2014. 

 

Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal ini sebagai pemerintah 

memiliki tantangan dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan. 

Tantangan di bidang kepemudaan diantaranya memperkuat karakter dan jati 

diri para pemuda di era globalisasi, meningkatkan peran aktif pemuda serta 

meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan 

kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Sementara itu, tantangan dalam 

bidang olahraga yang dihadapi diantaranya meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam berolahraga, meningkatkan pembibitan dan 

pengembangan bakat olahragawan berprestasi, meningkatkan sinergi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan 

dan meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia 

usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga. 

 

Dalam menghadapi segala tantangan tersebut maka disusunlah buku 

Penyajian Data dan  Informasi Kepemudaan Dan Keolahragaan 2014 yang 

berisi informasi mengenai kependudukan pemuda, tingkat pendidikan 

pemuda, ketenagakerjaan pemuda, kesehatan pemuda, permasalahan yang 

dihadapi pemuda, kegiatan olahraga, fasilitas olahraga serta prestasi 

olahraga dikancah nasional maupun Internasional yang telah dicapai sampai 

saat ini seperti, Olimpiade, Asian Games, Sea Games, dan PON. 

 

Buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik dari kalangan 

masyarakat, pemuda dan para penggiat olahraga serta para pemangku 
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kepentingan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

selain itu sebagai acuan untuk dapat memaksimalkan potensi kepemudaan 

dan keolahragaan utamanya dalam hal peningkatan prestasi.  

 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

menyumbangkan pikiran dan tenaganya, sehingga penyusunan buku ini 

dapat diselesaikan.  

 

 

Jakarta,     Desember 2015 

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kepegawaian 

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga 

 

 

 

  

   Drs. Djunaedi, M.Si 
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KATA PENGANTAR  

 

 
 

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 

dengan izin-Nya penyusunan buku Penyajian Data dan Informasi 

Kepemudaan dan Keolahragaan 2014 dapat diselesaikan.  

Buku ini merupakan salah satu komitmen Badan Pusat Statistik 

dalam rangka memenuhi kebutuhan data dari Kementerian Pemuda dan 

Olahraga untuk mendukung keberhasilan program pembangunan 

kepemudaan dan keolahragaan. 

Buku Penyajian Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan 

berisikan gambaran makro kepemudaan dan keolahragaan di Indonesia 

yang meliputi aspek kependudukan pemuda, pendidikan pemuda, 

ketenagakerjaan pemuda, kesehatan pemuda, dan kegiatan olahraga, 

fasilitas olahraga serta prestasi olahraga secara nasional dan internasional 

yang telah dicapai sampai saat ini seperti Olimpiade, Asian Games, Sea 

Games dan PON. 

Kepada semua pihak dan tim penyusun yang telah memberikan 

kontribusinya dalam penyusunan publikasi ini, baik langsung maupun tidak 

langsung diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun untuk 

perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang sangat 

diharapkan. 

 

 

 
 Jakarta,   Desember 2015 

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat 
Badan Pusat Statistik 

 
 
 

 

Teguh Pramono 
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Ringkasan Eksekutif  

 

Kepemudaan 

Pemuda menempati posisi strategis, baik sebagai pelaku 

pembangunan maupun penerus pembangunan di masa datang. Pemuda 

adalah simbol dari idealisme, semangat dan cita-cita sebuah bangsa. 

Pemuda merupakan harapan dan tulang punggung bangsa di masa 

depan.  

Jumlah pemuda Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 61,83 juta 

jiwa atau sekitar 24,53 persen dari 252,04 juta jiwa penduduk Indonesia. 

Pada tahun 2014 ini, pemuda mempunyai jumlah yang paling kecil 

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia di bawah 16 tahun 

(76,68 juta) dan penduduk di atas 30 tahun (113,52 juta). Rasio jenis 

kelamin pemuda pada tahun 2014 sebesar 101,38 yang berarti bahwa dari 

setiap 100 orang  pemuda perempuan, terdapat sekitar 101 orang pemuda 

laki-laki.  Menurut tipe daerah, proporsi pemuda di perkotaan (25,92 

persen) lebih besar dibandingkan proporsi pemuda di perdesaan (23,14 

persen). 

Persentase pemuda Indonesia yang tidak bisa membaca dan 

menulis atau buta huruf rendah, yaitu hanya sebesar 0,64 persen. Angka 

buta huruf pemuda di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. 

Dilihat dari partisipasi sekolah, hampir seluruh pemuda telah mengakses 

pendidikan. Hanya  1,05 persen pemuda yang tidak  pernah mengakses 

pendidikan sama sekali. Rata-rata lama sekolah yang berhasil dicapai 

para pemuda secara keseluruhan adalah 10,01 tahun atau rata-rata 

pemuda telah dapat menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 Sekolah 

Menengah (SM).  

 

Dari sisi kesehatan, sekitar 8,77 persen pemuda mengalami sakit 

dalam sebulan terakhir. Secara umum, lama sakit yang diderita oleh 

pemuda adalah kurang dari satu minggu (1–7 hari). Pengobatan modern 
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lebih banyak dipilih oleh pemuda untuk mengobati keluhan 

kesehatannya. Tempat layanan kesehatan yang paling banyak 

dikunjungi oleh pemuda dalam upaya mengobati sakit yang diderita 

adalah praktek dokter (33,55 persen), praktek tenaga kesehatan (30,85 

persen) dan puskesmas (27,57 persen). 

Pemuda memasuki periode penting pertumbuhan dan 

perkembangan, termasuk diantaranya memasuki usia kerja.Berdasarkan 

data Sakernas 2014 sebesar 51,03 persen pemuda di Indonesia selama 

seminggu terakhir melakukan kegiatan bekerja. Apabila dilihat menurut 

jenis kelamin,persentase pemuda laki-laki yang bekerja lebih tinggi 

dibandingkan dengan pemuda perempuan (63,32 persen berbanding 

38,50 persen). Sektor pertanian, perdagangan, dan industri adalah tiga 

sektor utama yang banyak menyerap tenaga kerja pemuda persentasenya 

berturut-turut adalah 25,23 persen, 22,86 persen, dan 18,20 persen. 

Menurut status pekerjaan memberikan gambaran tentang kedudukan 

seseorang dalam pekerjaan. Lebih dari separuh 53,77 persen pemuda di 

Indonesia yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan, selebihnya 

berstatus sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar (19,15 persen) dan 

berusaha sendiri (10,67 persen). 

 

Keolahragaan 

Penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 

(SKN). Setiap warga negara  diberi hak yang sama untuk melakukan 

kegiatan olahraga,  memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga, 

memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan 

bakat dan minatnya. Selanjutnya, semua unsur yaitu orang tua, 

masyarakat, dan pemerintah berkewajiban untuk berperan serta dalam 

perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan 

keolahragaan. 

Berdasarkan data dari BPS sampai dengan saat ini, apresiasi 

masyarakat dalam berolahraga masih rendah. Berdasarkan hasil 
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Susenas MSBP Tahun 2012, penduduk berumur 10 tahun ke atas yang 

melakukan olahraga hanya sekitar 25 persen saja. Hal ini berarti dari 100 

penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas, ada 25 orang yang aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, sedangkan 75 orang lainnya 

tidak melakukan olahraga. Dibedakan menurut tempat tinggal, tingkat 

partisipasi olahraga penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan 

dengan penduduk perdesaan. Sementara itu, partisipasi penduduk laki-

laki lebih tinggi 9,29 persen dari partisipasi perempuan dalam melakukan 

olah raga. 

Ditinjau dari motivasi penduduk melakukan olah raga, mayoritas 

penduduk (66,63 persen) melakukan olahraga dengan tujuan menjaga 

kesehatan. Sementara itu, hanya sebagian kecil saja dari mereka yang 

melakukannya dengan tujuan prestasi dan rekreasi yaitu masing-masing 

sebesar 8,06 persen dan 3,27 persen.  

Selanjutnya dari sisi frekuensi berolah raga, sebesar 66,68 

persen penduduk berumur 10 Tahun ke atas berolah raga setidaknya 

satu hari dalam seminggu. Sementara itu, penduduk 10 Tahun ke atas 

yang berolahraga selama 2-4 hari dalam seminggu sebesar 24,92 

persen. Hanya sekitar 5 persen penduduk 10 Tahun ke atas yang 

berolahraga hampir setiap hari. Adapun intensitas berolahraga yaitu 

berapa menit dalam sehari seseorang melakukan olahraga. Hasil 

Susenas MSBP 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk 

melakukan olahraga dengan intensitas tidak lebih dari satu jam dalam 

sehari. Persentase penduduk yang melakukan olahraga rata-rata 31-60 

menit dalam sehari sebesar 50,14 persen dan 10-30 menit sebesar 

34,02 persen.  

Jalur sekolah merupakan wadah olah raga yang paling banyak 

diakses penduduk untuk berolah raga, persentase penduduk 10 tahun ke 

atas yang melakukan olah raga melalui jalur sekolah adalah sebesar 

56,06 persen. Selain sekolah, cukup banyak penduduk berolah raga 

dengan jalur sendiri, yaitu sebesar 26,75 persen. Sementara yang 
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melakukan olah raga dengan memanfaatkan jalur perkumpulan olahraga 

sebesar 12,92 persen dan yang tempat bekerja sebesar 7,14 persen. 

Sisanya adalah dengan memanfaatkan jalur lainnya (7,57 persen). 

Berdasarkan data dari BPS senam, jogging, dan sepak bola 

adalah tiga jenis olah raga yang paling banyak diminati penduduk. 

Dibedakan dari tempat tinggal, penduduk perkotaan lebih menyukai jenis 

olah raga yang dapat dilakukan sendiri seperti jogging yang mana 

persentase penduduk perkotaan yang melakukan jogging/gerak jalan 

adalah sebesar 24,05 persen. Sebaliknya, penduduk di daerah 

perdesaan, umumnya lebih menyukai jenis olahraga berbentuk 

permainan dan dilakukan bersama-sama atau berkelompok, seperti 

senam, sepak bola, dan bola voli. Misal untuk permainan bola voli, 

persentase penduduk perdesaan yang melakukan bola voli adalah 

sebesar 12,93 persen atau hampir tiga kali dari persentase penduduk 

perkotaan yang melakukan bola voli. 

Ketersediaan fasilitas olahraga baik fisik dan non fisik dapat 

mendukung peningkatan partisipasi penduduk dalam berolah raga. 

Berdasarkan data Podes 2014, persentase desa/kelurahan yang memiliki 

fasilitas olah raga fisik berupa lapangan bola voli adalah sebesar 66,89 

persen. Selanjutnya persentase desa yang memiliki  lapangan sepak 

bola sebesar 54,38 persen, dan lapangan bulu tangkis sebesar 42,34 

persen. Untuk fasilitas olah raga non fisik seperti perkumpulan olah raga, 

tiga kelompok kegiatan olahraga yang paling banyak tersedia di 

desa/kelurahan adalah kelompok olah raga sepak bola, bola voli, dan bulu 

tangkis. 

Status keberhasilan, tingkat perkembangan serta kondisi 

pembinaan olahraga dapat dilihat dari prestasi olahraga. Berdasarkan 

data yang diolah BPS, selama hampir dua dekade terakhir ini prestasi 

olahraga Indonesia di arena olahraga Internasional multi cabang seperti 

SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade mengalami pasang surut. 

Prestasi Indonesia bahkan cenderung menurun jika dibandingkan dengan 
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kemajuan prestasi olahraga bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara seperti 

Thailand, Malaysia, dan Singapura. Menurunnya prestasi olahraga 

Indonesia dapat dilihat pada perhelatan Asian Games XXVII tahun 2014 di 

Incheon, Korea Selatan. Pada saat itu, Indonesia berada di urutan ke-17 

dengan memperoleh 4 medali emas, 5 medali perak, dan 11 medali 

perunggu.  
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PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang 

Pembangunan nasional di bidang kepemudaan dilaksanakan dalam 

bentuk pelayanan kepemudaan, yang bertujuan untuk terwujudnya pemuda 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung 

jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, 

kepeloporan, dan kebangsaan. Kepemudaan adalah berbagai hal yang 

berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, 

aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pemuda adalah warga negara 

Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan 

perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 

Pemuda memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu memiliki semangat 

kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab dan ksatria, serta memiliki sifat 

kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik (Undang-

Undang No. 40 Tahun 2009). 

Karakteristik khusus dari pemuda itulah yang menyebabkan 

pembangunan kepemudaan dan keolahragaan seperti dua sisi mata uang 

yang tidak bisa dipisahkan, karena olahraga dilakukan secara semangat, 

dinamis dan inovatif. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional  menyebutkan bahwa pembangunan nasional di 

bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup 

manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan 

demokratis. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk 

mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan 

sosial. Adapun keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan 

olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, 

pengembangan, dan pengawasan. 

1 
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Visi dan misi pembangunan nasional seperti yang dituangkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 

adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, serta 

mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Berdaya saing dalam lingkup 

kepemudaan dapat diartikan sebagai pemuda yang memiliki kemampuan 

berkompetisi di berbagai bidang pembangunan, serta akhlak mulia dan 

berprestasi di kancah kompetisi global. Adapun berdaya saing dalam 

lingkup keolahragaan diartikan sebagai memiliki kemampuan berkompetisi 

dalam berbagai kancah olahraga regional maupun internasional. Dengan 

demikian, pembangunan kepemudaan dan keolahragaan menjadi salah 

satu tulang punggung pembangunan kebudayaan dan kepribadian bangsa. 

Selanjutnya, dijabarkan ke dalam Renstra Kementerian Pemuda dan 

Olahraga (Kemenpora) 2015-2019 yang terdiri dari (i) meningkatkan 

pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, 

profesionalitas dan serta partisipasi pemuda, (ii) menguatnya kelembagaan 

pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter, (iii) 

meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan 

dan keolahragaan, (iv) mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran 

dan produktivitas, (v) meningkatnya prestasi olahraga yang unggul. 

Visi pemerintahan Republik Indonesia periode 2015–2019 adalah 

terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian 

berlandaskan gotong-royong. Visi tersebut dituangkan ke dalam sembilan 

agenda prioritas (Nawacita) dan 31 program aksi. Salah satunya terdapat 

pada agenda Nawacita ke Sembilan yaitu memperteguh kebhinekaan dan 

memperkuat restorasi sosial sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 

2015-2019.  

Berbagai tantangan dan strategi dalam upaya mewujudkan 

kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing antara lain adalah (i) 

memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi; (ii) 

meningkatkan peran aktif pemuda untuk melaksanakan ASEAN Economic 

Community (AEC) 2015; (iii) meningkatkan peran organisasi kepemudaan 

dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; (iv) 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga; (v) meningkatkan 

pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; (vi) 
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meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam pengelolaan keolahragaan; dan (vii) meningkatkan kerja sama dan 

kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk 

industri olahraga. 

Guna memperoleh strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan 

pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, diperlukan data dan 

informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi 

kepemudaan dan keolahragaan di Indonesia. Buku publikasi “Penyajian 

Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan 2015” ini diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam mendukung koordinasi antar pelaku 

pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Selain itu, buku ini 

diharapkan dapat menjamin konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di bidang 

kepemudaan dan keolahragaan. 

1.2  Tujuan 

Tujuan umum penyusunan buku publikasi “Penyajian Data dan 

Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan 2015” adalah untuk memperoleh 

gambaran rinci tentang hasil pembangunan kepemudaan di bidang 

kependudukan, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan serta 

keolahragaan baik pada level nasional maupun regional. Dengan demikian, 

data dan informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai bahan 

penyusunan berbagai program dan sebagai sarana evaluasi program 

sebelumnya baik oleh pemerintah, peneliti, lembaga swasta, dan 

masyarakat pada umumnya. 

1.3  Sistematika Penyajian 

Publikasi “Penyajian Data dan Informasi Kepemudaan dan 

Keolahragaan 2015” disajikan dalam sepuluh bab, ditambah ringkasan 

eksekutif dan tabel-tabel lampiran. Ringkasan eksekutif yang disajikan pada 

bagian awal dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dan 

menyeluruh mengenai keseluruhan isi publikasi. Uraian yang lebih rinci 

disajikan dalam bab-bab sesuai dengan tema pokok bahasan dari publikasi. 
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Adapun tabel-tabel lampiran berisi data dan informasi yang dirinci menurut 

provinsi. 

Pada bagian pertama (Bab I Pendahuluan) disajikan hal-hal yang 

menjadi latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi, serta sistematika 

“Penyajian Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan 2015”. Bab 

II Metodologi terdiri dari sumber dan metode pengumpulan data, serta 

konsep dan definisi operasional yang digunakan. Empat bagian berikutnya 

secara berturut-turut (Bab III hingga Bab VI) menyajikan uraian tentang 

kondisi kepemudaan dari berbagai aspek, di antaranya kependudukan, 

pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Bab VII tentang kegiatan 

kepemudaan yang terdiri dari partisipasi pemuda dan capaian program 

kepemudaan. Tiga bagian berikutnya (Bab VIII hingga Bab X) menyajikan 

uraian yang berhubungan dengan keolahragaan. 

Beberapa indikator yang ditampilkan pada Bab III hingga Bab X di 

antaranya indikator-indikator kepemudaan yang disajikan mencakup jumlah 

dan proporsi pemuda menurut kelompok umur, rasio jenis kelamin, 

partisipasi sekolah, angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan 

yang ditamatkan, keluhan kesehatan, angka kesakitan, lama sakit, serta 

kebiasaan berobat, partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran, 

lapangan usaha dan status pekerjaan, jumlah jam kerja, partisipasi pemuda 

dalam dalam organisasi dan capaian program kepemudaan. Adapun 

indikator-indikator keolahragaan yang disajikan meliputi partisipasi olahraga, 

tujuan berolahraga, frekuensi dan intensitas berolahraga, jalur dan jenis 

olahraga, capaian program kegiatan keolahragaan dan induk organisasi 

cabang olahraga, sejarah olahraga, serta prestasi olahraga pada tingkat 

nasional maupun internasional. 
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METODOLOGI   

 

2.1 Sumber Data 

Publikasi “Penyajian Data dan Informasi Kepemudaan dan 

Keolahragaan 2015” menggunakan beberapa sumber data, diantaranya 

adalah data yang dihasilkan oleh BPS, data dari Kemenpora, dan data dari 

media cetak. Namun, sumber data utama yang digunakan adalah data yang 

berasal dari hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS.  Berikut adalah 

beberapa sumber data dalam publikasi ini:  

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Tahun 2015 yang 

dilaksanakan oleh BPS, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran 

makro mengenai kondisi dan potensi pemuda dari sisi demografi, 

kesehatan dan pendidikan.  

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya 

dan Pendidikan (MSBP) yang diselenggarakan oleh BPS, sebagai 

dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai keterangan 

kegiatan sosial budaya termasuk olahraga yang dilakukan oleh 

masyarakat.  

Data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus Tahun 

2015 yang diselenggarakan oleh BPS, untuk memperoleh gambaran 

mengenai ketenagakerjaan pemuda. 

Data keolahragaan yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemuda dan 

Olahraga. 

2.2 Ruang Lingkup 

Data dan Informasi dalam publikasi ini disajikan pada level provinsi 

dan nasional. Beberapa indikator kepemudaan dan keolahragaan disajikan 

dalam bentuk series data. Data Susenas MSBP yang disajikan dalam 

publikasi ini mencakup 4 (empat) series data, yaitu data tahun 2006, 2009, 

2012, dan 2015. 

2 
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2.3 Konsep dan Definisi 

Terdapat beberapa istilah ataupun indikator yang digunakan dalam 

publikasi ini. Penjelasan setiap konsep dan definisi yang digunakan 

diperlukan untuk menghindari perbedaan pemahaman dan interpretasi 

terhadap istilah ataupun indikator tersebut. Penjelasan konsep dan definisi 

yang digunakan publikasi ini berasal dari konsep dan definisi operasional 

yang digunakan dalam survei yang menjadi sumber data publikasi, yaitu 

Susenas Kor, Susenas MSBP, dan Sakernas. Berikut penjelasan konsep 

dan definisi istilah ataupun indikator yang digunakan:  

Pemuda adalah penduduk berumur 16-30 tahun (berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). 

Tipe Daerah menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk 

daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan 

termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator 

komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan 

pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, 

persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum. 

Rumah Tangga Biasa dan Rumah Tangga Khusus 

Rumah Tangga Biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang 

mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan 

biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah 

tangga biasa umumnya terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Yang 

dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari 

dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami 

satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus 

makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.  

Rumah Tangga Khusus adalah sekelompok orang yang tinggal di 

asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama 

TNI/Polisi, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, panti asuhan, 

panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan 

(indekos) berjumlah 10 orang atau lebih. 
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Kepala Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga 

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah adalah seorang dari 

sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas 

kebutuhan sehari-hari rumah tangga. 

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya 

bertempat tinggal di suatu rumah tangga (kepala rumah tangga, 

suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, 

pembantu rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya). 

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian 

selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan 

pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). 

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah 

tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 

bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah 

tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.    

Pendidikan 

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/sederajat, 

SM/MA/ sederajat, dan PT. 

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia 

dini (PAUD) atau prasekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan 

pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, 

paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik. 

Bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti 

pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (SD/sederajat, 

SMP/sederajat, SMA/sederajat, dan PT/sederajat),  maupun non 

formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara 
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SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan instansi lainnya. 

Tidak/Belum Pernah Sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar 

dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk 

mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak 

melanjutkan ke Sekolah Dasar. 

Tamat Sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/ 

tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun 

swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang 

belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti 

ujian dan lulus maka dianggap tamat. 

Angka Partisipasi Sekolah adalah nilai perbandingan (dalam persen) 

banyaknya penduduk yang bersekolah terhadap total penduduk 

menurut batasan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan formal 

dan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C 

setara SMA). 

Kemampuan Membaca dan Menulis 

Dapat Membaca dan Menulis adalah kemampuan seseorang untuk 

bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf 

tertentu. 

Buta Aksara/Huruf adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat 

sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf Braille. Orang cacat 

yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta 

huruf. 

Rata-rata lama sekolah pemuda adalah rata-rata jumlah tahun yang 

ditempuh oleh penduduk umur 16-30 tahun untuk menempuh semua 

jenjang pendidikan yang pernah dijalani. 

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang 

pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang 

sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang 

pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih 

bersekolah. 
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Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang 

sederajat tetapi tidak/belum tamat. 

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat. 

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, 

SMP kejuruan dan sederajat. 

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat. 

PT (Perguruan Tinggi) adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan 

gelar sarjana muda pada suatu akademi/ perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana 

muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan 

tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), 

spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi. 

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami 

gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, 

kriminal, dan lain lain. 

Sakit adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau 

gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja 

terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya 

masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu 

dianggap tidak sakit. 

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. 

Namun pada publikasi ini umur dibatasi 16-30 tahun. 

Angkatan Kerja Pemuda adalah penduduk berumur 16–30 tahun yang 

selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik 

bekerja maupun sementara tidak bekerja, mempersiapkan usaha, 

atau yang sedang mencari pekerjaan. 

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud 

memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan 

paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. 

Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan 
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tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang 

membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi). 

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi 

karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang 

dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha 

untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan 

sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum 

pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. 

Mempersiapkan Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, 

yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas 

resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan 

buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. 

Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 

seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti 

mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin 

usaha, dsb. 

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, mencari 

pekerjaan/mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari 

pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka 

yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 

Bukan Angkatan Kerja Pemuda adalah penduduk berumur 16–30 

tahun yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya 

bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan 

lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat 

dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau 

mencari pekerjaan. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase 

angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.  

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ 

perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja. 
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Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, 

misalnya berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh/karyawan, 

berusaha dibantu keluarga/pekerja tidak dibayar, sebagai 

buruh/karyawan/pegawai, sebagai pekerja bebas baik di sektor 

pertanian maupun non pertanian. 

Jumlah Jam Kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan 

untuk bekerja selama semingu. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase angkatan 

kerja yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang aktif mencari 

pekerjaan atau mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa 

mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta 

mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, terhadap 

penduduk angkatan kerja. 

Partisipasi dalam Organisasi adalah seseorang yang terdaftar dan 

tercatat sebagai anggota suatu organisasi. Tidak dianggap anggota 

organisasi apabila keanggotaannya otomatis atau tidak mendaftar, 

misalnya karena profesi atau partisipasi sekolahnya. 

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan antara dua orang atau 

lebih yang bekerjasama secara terencana, terpadu dan terarah untuk 

mencapai tujuan tertentu, baik formal (berbadan hukum) maupun 

tidak. Organisasi biasanya dibingkai dalam suatu keanggotaan dan 

kepengurusan (memiliki ketua, sekretaris dan bendahara) dan 

memiliki aturan-aturan tertentu. 

Pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar (RT/RW/Dusun/Desa) adalah 

berkumpulnya sekelompok orang yang tinggal di lingkungan 

RT/RW/Dusun/Desa atau berkumpulnya warga di lingkungan RT/ 

RW/Dusun/Desa untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan 

kesejahteraan masyarakat di lingkungan RT/RW/ Dusun/Desa. 

Memberikan Saran/pendapat adalah menyampaikan sudut pandang/ 

gagasan/ide mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam 

pertemuan/rapat. 

Olahraga adalah kegiatan seseorang dengan sengaja meluangkan 

waktunya untuk melakukan satu atau lebih kegiatan fisik (gerak badan 
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dengan gerakan-gerakan tertentu seperti atletik, voli, sepak bola, 

dsb). Melakukan kegiatan seperti berjalan kaki ke tempat bekerja, 

mengayuh sepeda ke pasar dan kegiatan lain yang tidak ditujukan 

untuk olahraga tidak dikategorikan sebagai melakukan olahraga. 

Jenis olahraga yang mengandalkan otak, seperti catur dan bridge 

juga tidak dikategorikan sebagai olahraga. 

Jalur Olahraga adalah wadah yang memfasilitasi seseorang melakukan 

olahraga. 

Jalur Sendiri apabila seseorang melakukan kegiatan olahraga 

dengan inisiatif sendiri, tanpa ada yang mengoordinasikan atau 

mengikuti perkumpulan olahraga. 

Jalur Sekolah apabila seseorang melakukan kegiatan olahraga yang 

dikoordinasikan oleh sekolah termasuk pada saat jam pelajaran 

sekolah. 

Jalur Perkumpulan Olahraga apabila seseorang melakukan 

kegiatan olahraga yang dikoordinasikan oleh perkumpulan, seperti 

klub olahraga termasuk perkumpulan tanpa nama, tetapi ada 

kepengurusannya. 

Jalur Tempat Kerja apabila seseorang melakukan kegiatan olahraga 

yang dikoordinasikan (kepengurusan maupun anggaran) oleh instansi 

tempat responden bekerja, misalnya pembelian net, raket, mendapat 

subsidi dari tempat bekerja. 

Jalur Lainnya apabila seseorang melakukan kegiatan olahraga yang 

dikoordinasikan oleh jalur selain dari yang telah disebutkan di atas. 

Sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi 

profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang 

tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas 

spesifik. 

Pelatih adalah seorang yang profesional yang tugasnya membantu 

olahragawan dan tim dalam memperbaiki penampilan olahraga. 

Wasit adalah seorang yang memiliki wewenang untuk mengatur 

jalannya suatu pertandingan olahraga. 
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Olahragawan/atlet adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan 

secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai 

prestasi. 

Prestasi Olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai 

olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan 

olahraga. 

2.4 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis 

deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel, ulasan sederhana dan 

visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam 

memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial 

untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan 

perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu disertakan juga analisis 

tren dalam upaya memperoleh gambaran mengenai kecenderungan 

perkembangan indikator kepemudaan dan keolahragaan selama beberapa 

periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi pula dengan tabel 

lampiran untuk melihat data pada tingkat provinsi. 
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KEPENDUDUKAN  

 

Penduduk memiliki peran multifungsi terhadap keberlangsungan 

pembangunan nasional di Indonesia. Mereka tidak hanya sebagai subjek 

pembangunan, tetapi sekaligus menjadi objek dari pembangunan itu sendiri. 

Tercapainya salah satu misi dari pembangunan nasional yaitu mewujudkan 

bangsa yang berdaya saing tidak bisa terlepas begitu saja dari peran serta 

penduduk Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia  diuntungkan 

dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 250 juta pada 

pertengahan tahun 2015. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara 

dengan jumlah penduduk tertinggi ke empat di dunia, setelah China, India, 

dan  Amerika Serikat.  

Pemuda merupakan bagian dari komposisi penduduk Indonesia yang 

jumlahnya cukup besar. Sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, bagian dari 

penduduk usia produktif ini diharapkan mampu memberikan sumbangsihnya 

terhadap pembangunan nasional. Besarnya jumlah pemuda Indonesia 

ibarat dua sisi mata pisau. Pada satu sisi dapat menjadi harapan, tetapi di 

sisi yang lain dapat menjadi tantangan. Jika jumlah yang tinggi tersebut 

memiliki kualitas yang baik, maka dapat diberdayagunakan dan bermanfaat 

untuk menggerakkan roda perekonomian. Akan tetapi, jika yang terjadi 

sebaliknya justru akan menimbulkan permasalahan sosial, misalnya 

pengangguran, kemiskinan yang akan berujung pada kriminalitas.  

Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan dan kebijakan yang 

tepat dalam peningkatan kualitas pemuda agar mereka tidak menjadi beban 

pembangunan. Salah satu komponen penting dalam perencanaan 

pembangunan kepemudaan adalah data kependudukan yang sangat 

berperan dalam perencanaan input dan output pembangunan. Data dasar 

kependudukan yang berkaitan dengan jumlah dan struktur penduduk dapat 

dimanfaatkan sebagai input pembangunan untuk memperkirakan jumlah 

SDM yang berperan dalam pembangunan. Sementara itu, data dasar 

kependudukan lainnya dapat digunakan sebagai output pembangunan 
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untuk  menentukan kelompok sasaran pembangunan yang terkait dengan 

masalah kepemudaan.   

Karakteristik pemuda yang berkaitan dengan kependudukan dibahas 

dalam bagian kependudukan. Karakteristik tersebut antara lain jumlah 

pemuda, distribusi dan struktur/komposisi pemuda yang dilhat melalui  jenis 

kelamin, tipe daerah dan kelompok umur serta persebarannya di Indonesia. 

3.1  Komposisi Penduduk 

Pemuda menempati posisi strategis, baik sebagai pelaku 

pembangunan di masa sekarang maupun penerus pembangunan di masa 

datang. Selain jumlah pemuda yang semakin banyak, kualitas pemuda juga 

merupakan potensi dan aset pembangunan nasional. Ulasan berikut 

memberikan gambaran mengenai jumlah dan distribusi pemuda Tahun 

2015 menurut tipe daerah dan jenis kelamin.   

Tabel 3.1 
Persentase dan Perkiraan Jumlah Penduduk  

Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2015 

Kelompok 
Umur 

(Tahun) 

Perkotaan (K) 
(%) 

Perdesaan (D) 
(%) 

K+D 

% 
Perkiraan  

Jumlah Penduduk 
(ribu) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

< 16 28,82 31,04 29,92 76 267,5 

16 – 30 25,40 22,97 24,20 61 683,3 

> 30 45,78 45,98 45,88 116 945,8 

Total 100,00 100,00 100,00 254 896,6 

10 + 81,91 80,94 81,43 207 559,6 

15 + 72.97 70.92 71.95 183 404,3 

Sumber: BPS - Susenas Kor 2015 

Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia 

sekitar 254,9 juta jiwa (lihat Tabel 3.1). Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa jumlah 

pemuda Indonesia (penduduk berusia 16-30 tahun) sekitar 61,68 juta jiwa 

atau 24,20 persen dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. 
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Jika dibedakan menurut kelompok umur, terlihat bahwa persentase 

kelompok pemuda adalah yang paling kecil persentasenya jika 

dibandingkan dengan persentase penduduk usia di bawah 16 tahun (29,92 

persen) dan persentase penduduk di atas 30 tahun (45,88 persen). 

3.2  Komposisi Pemuda  

“Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari 

akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” 

Demikian petikan pidato yang pernah diucapkan oleh Presiden pertama 

Republik Indonesia, Soekarno. Melalui kalimat tersebut, terlihat betapa 

pemuda sangat berperan dalam setiap lini pembangunan dan tidak bisa 

dipandang sebelah mata. Sebagai agent of change, pemuda menempati 

posisi strategis, baik sebagai pelaku pembangunan di masa sekarang 

maupun penerus pembangunan di masa yang akan datang. Hal ini semakin 

bermakna mengingat dengan  berakhirnya era Millenium Development 

Goals (MDGs) yang akan beralih ke Sustainable Development Goals 

(SDGs) akan dikawal oleh para pemuda.  

Pemuda merupakan bagian dari komposisi penduduk Indonesia yang 

proporsinya terus mengalami pergerakan seiring dengan proses transisi 

demografi di Indonesia. Semakin besar komposisi pemuda dalam piramida 

penduduk menandakan semakin dekatnya bangsa Indonesia dengan 

peluang terjadinya bonus demografi. Pemanfaatan yang terarah dan 

maksimal terhadap peluang ini tentunya akan mampu meningkatkan daya 

saing pemuda dalam menggerakan pembangunan Indonesia baik pada 

skala nasional maupun di kancah internasional. Oleh karena itu, kita perlu 

memahami dan mengetahui karakteristik pemuda Indonesia baik kualitas 

maupun kuantitas berdasarkan kondisi terkini. 

Perkembangan distribusi dan persentase pemuda pada rentang  2013 

sampai dengan 2015 menurut tipe daerah dan jenis kelamin tersaji pada 

Tabel 3.2. Jumlah pemuda di Indonesia antara tahun 2013-2015 mengalami 

pergerakan yang fluktuatif, sempat meningkat sebesar 0,14 persen pada 

tahun 2014, kemudian mengalami penurunan sebesar 0,24 persen pada 

tahun 2015. Sehingga, secara absolut jumlah pemuda tahun 2015 sedikit 

lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013. Sementara itu, jika 
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dilihat dari sisi persentase terjadi penurunan yang berkelanjutan selama 

kurun waktu 2013-2015, dimana persentase terendah terjadi pada tahun 

2015, yaitu sebesar 24,20 persen. Pola serupa juga terjadi pada pemuda 

yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini menunjukkan 

pertambahan penduduk pada kelompok umur di luar kelompok umur 

pemuda jauh lebih besar dibandingkan pertambahan jumlah pemuda itu 

sendiri. 

Tabel 3.2 
Persentase dan Perkiraan Jumlah Pemuda 

Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013-2015 

Tipe Daerah / 
Jenis Kelamin 

Persentase dan Perkiraan  
Jumlah Penduduk (ribu) 

2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) 

Tipe Daerah    

Perkotaan (K) 26,16 25,92 25,40 

 (32 613,2) (32 751,6) (32 654,8) 

Perdesaan (D) 23,42 23,14 22,97 

 (29 134,9) (29 083,1) (29 028,5) 

K+D 24,88 24,53 24,20 

 (61 748,1) (61 834,7) (61 683,3) 

Jenis Kelamin    

Laki-laki (L) 26,16 24,57 24,36 

 (32 613,2) (31 123,2) (31 204,9) 

Perempuan (P) 23,42 24,49 24,03 

 (29 134,9) (30 711,4) (30 478,4) 

L+P 24,88 24,53 24,20 

 (61 748,1) (61 834,6) (61 683,3) 

Sumber: BPS – Susenas Kor 2013, 2014, dan 2015 

Perbedaan kehidupan di perkotaan dan perdesaan membawa 

pengaruh terhadap kesenjangan persentase antara pemuda yang tinggal di 

perkotaan dengan perdesaan yang terus terjadi selama tiga tahun terakhir. 

Daerah perkotaan memiliki pemuda yang relatif lebih banyak dari perdesaan 

dengan persentase masing-masing sebesar 25,40 persen berbanding 22,97 

persen.  Kuatnya daya tarik daerah perkotaan yang kental dengan sarana 
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Rasio 

Jenis 

Kelamin 

Perkotaan (K)  
101,70 

Perdesaan (D) 
103,16 

K+D 
102,38 

dan prasarana pendukung aktivitas penduduk yang lengkap, diduga mampu 

menyebabkan sebagian pemuda cenderung melakukan migrasi ke 

perkotaan, baik dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, pendidikan, 

hiburan maupun mendapatkan fasilitas lainnya. Sebagaimana yang 

diungkapkan Todaro (1998) bahwa migrasi internal merupakan proses 

alamiah yang menyalurkan surplus tenaga kerja dari perdesaan ke sektor 

industri modern di perkotaan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang 

tinggi. 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemuda laki-laki 

mengalami peningkatan jumlah sebesar 0,26 persen pada tahun 2015, 

sedangkan pemuda perempuan mengalami hal sebaliknya. Selama tiga 

tahun terakhir ini jumlah pemuda laki-laki lebih banyak dibandingkan 

pemuda perempuan. Kesenjangan persentase antara pemuda laki-laki dan 

perempuan sempat mengecil pada tahun 2014, kemudian relatif melebar 

sebesar 0,33 persen pada tahun 2015. Tingginya dominasi pemuda laki-laki 

terhadap perempuan juga terlihat melalui rasio jenis kelamin yang 

ditampilkan  pada Gambar 3.1.  

Gambar 3.1 
Angka Rasio Jenis Kelamin Pemuda Menurut Tipe Daerah, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: BPS - Susenas Kor 2015 
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Nilai rasio jenis kelamin menggambarkan perbandingan antara jumlah 

penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Jika nilainya lebih dari 

100, maka dapat disimpulkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

daripada perempuan, dan sebaliknya.  Mengacu pada Gambar 3.1, secara 

nasional rasio jenis kelamin pemuda sebesar 102,38 yang berarti bahwa 

secara rata-rata dalam setiap 100 pemuda perempuan terdapat sekitar 102 

pemuda laki-laki. Pola yang sama  juga terjadi di perkotaan dan perdesaan, 

masing-masing sebesar 101,70 dan 103,16. Hal ini menunjukkan laki-laki 

merupakan komponen terbesar dalam populasi pemuda. 

Gambar 3.2 
Persentase Pemuda Menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2015 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber: BPS - Susenas Kor 2015 

Struktur umur penduduk digunakan untuk menganalisis hasil dan 

dampak pembangunan di bidang kependudukan. Gambar 3.2 

memperlihatkan struktur umur pemuda menurut kelompok umur 16-20 

tahun, 21-25 tahun dan 26-30 tahun. Tanpa membedakan daerah tempat 

tinggal, baik di perkotaan maupun perdesaan, komponen terbesar pemuda 

terdapat pada kelompok umur 26-30 tahun dengan persentase sebesar 

34,11 persen, diikuti pemuda pada kelompok umur 21-25 tahun dengan 

persentase sebesar 33,51 persen, dan kelompok umur 16-20 tahun sebesar 

32,37 persen. 

Jika dikaji berdasarkan tipe daerah, terlihat bahwa terdapat 

kesenjangan jumlah antara pemuda yang tinggal di daerah perkotaan dan 
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perdesaan menurut kelompok umur, sebagaimana yang ditampilkan pada 

Gambar 3.1. Kesenjangan tertinggi antara pemuda perkotaan dan 

perdesaan terdapat pada kelompok umur 21-25 tahun, di mana persentase 

pemuda di daerah perkotaan hampir dua persen lebih tinggi dibandingkan 

daerah perdesaan. Pada rentang usia ini, selain dengan tujuan mencari 

pekerjaan, biasanya para pemuda banyak yang melanjutkan pendidikan 

yang lebih tinggi ke daerah perkotaan yang sarana dan prasarana 

pendidikan tingginya lebih memadai baik secara kuantitas maupun kualitas 

jika dibandingkan dengan daerah perdesaan. Fenomena inilah yang diduga 

menjadi salah satu penyebab tingginya persentase pemuda di daerah 

perkotaan. 

Hal sebaliknya terjadi pada pemuda kelompok umur 26-30 tahun, di 

mana pemuda yang tinggal di daerah perdesaan sekitar satu persen lebih 

tinggi dibandingkan pemuda di daerah perkotaan. Sedangkan pada 

kelompok umur 16-20 tahun, meskipun komposisi pemudanya lebih tinggi di 

daerah perdesaan, namun kesenjangannya relatif kecil jika dibandingkan 

daerah perkotaan, yakni hanya sebesar 0,39 persen. Hal ini menunjukkan 

pada rentang umur tersebut sebaran pemuda baik di perkotaan maupun 

perdesaan hampir merata. 

Gambar 3.3 
Persentase Pemuda Menurut Pulau dan Jenis Kelamin, 2015 

 

 

 Sumber: BPS - Susenas Kor 2015 

6,31 

7,30 
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22,61 

55,58 
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Selain mengetahui karakteristik pemuda Indonesia, keberadaan 

pemuda di pulau-pulau besar yang tersebar dari Sabang sampai Merauke di 

wilayah Indonesia juga perlu diketahui keberadaannya. Sebagaimana yang 

ditampilkan pada Gambar 3.3, sampai saat ini Pulau Jawa masih menjadi 

primadona para pemuda untuk tinggal dan menjalankan aktivitas sehari-hari 

mereka, di mana lebih dari separuh pemuda Indonesia berada di pulau ini. 

Secara berturut-turut dapat diketahui bahwa  55,58 persen pemuda berada 

di pulau Jawa. Sisanya berada di pulau Sumatera (22,61 persen), Sulawesi 

(7,30 persen), Kalimantan (6,31 persen) dan Pulau Lainnya 8,20 persen, 

yang terdiri dari  Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. 

Gambar 3.4 Persentase Pemuda Menurut Provinsi, 2015 
 

Sumber : BPS - Susenas Kor 2015 

Menurut sebaran 34 provinsi yang berada di wilayah Indonesia 

sebagaimana yang tersaji pada Gambar 3.4, Provinsi Papua Barat (27,77 

persen), DKI Jakarta (26,87 persen) dan Aceh (26,85 persen) merupakan 

tiga provinsi dengan persentase pemuda tertinggi. Sedangkan Provinsi 

Jawa Tengah (21,87 persen), Jawa Timur (22,25 persen) dan Nusa 
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Tenggara Timur (22,61 persen) merupakan tiga provinsi dengan persentase 

pemuda terendah.   

Jika dikaji lebih mendalam, terdapat sepuluh provinsi yang besaran 

persentase pemudanya berada di bawah angka nasional. Dikaitkan dengan 

struktur penduduk Indonesia yang sudah mulai menua, ternyata delapan 

dari sepuluh provinsi dengan persentase pemuda terendah tersebut sudah 

mengalami pergeseran struktur umur penduduk menuju struktur penduduk 

tua, di mana persentase lansianya lebih dari 7 persen. Secara berurut dari 

wilayah barat ke timur, delapan provinsi tersebut terdiri dari Provinsi 

Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa timur, Bali, Nusa 

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi 

Selatan, sebagaimana yang tersaji pada Statistik Lansia Tahun 2014. 

Proses penuaan penduduk pada beberapa provinsi di atas tidak 

terjadi begitu saja. Akan tetapi budaya merantau yang telah berkembang 

secara turun temurun ikut menentukan, di mana budaya tersebut 

menggiring para kaum muda untuk melakukan migrasi sehingga 

meninggalkan penduduk yang berusia tua di kampung halaman. Hal ini 

menyebabkan terjadinya pergeseran struktur penduduk sehingga proporsi 

penduduk muda lambat laun semakin menurun.  
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PENDIDIKAN  

 

Dalam pembukaan Undang–Undang Dasar (UUD) 1945, salah satu 

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Meningkatkan kecerdasan bangsa, tentu harus 

ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Salah 

satu proses agar menghasilkan SDM yang berkualitas adalah dengan 

menyelenggarakan pendidikan yang baik. UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, 

Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, mengamanatkan  bahwa 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem  

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sistem pendidikan nasional menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan suatu bangsa. 

Maju mundurnya suatu peradaban bangsa, salah satunya diukur dari 

kualitas pendidikan penduduknya. Dengan pendidikan yang baik pastinya 

akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten 

dalam bidangnya. Sehingga kondisi bangsa akan terus mengalami 

perbaikan dengan adanya para penerus generasi bangsa yang mumpuni 

dalam berbagai lini. 

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus berkualitas. Salah 

satu kualitas pemuda dapat dilihat dari sisi pendidikan. Pendidikan bagi 

pemuda mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja. Perhatian dan 

pembinaan pendidikan pemuda harus terus ditingkatkan agar pemuda yang 

merupakan potensi bangsa dapat memberikan kontribusi efektif terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja potensial yang 

pada akhirnya mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan 

pertumbuhan pembangunan.  

Gambaran mengenai pendidikan pemuda Indonesia akan dibahas 

pada bagian ini. Beberapa indikator yang disajikan untuk menilai 
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pencapaian pembangunan pemuda di bidang pendidikan diantaranya 

adalah partisipasi sekolah, angka buta huruf, rata-rata lama sekolah dan 

pendidikan tinggi yang ditamatkan. 

4.1  Partisipasi Pendidikan  

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan. Setiap 

manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam 

pendidikan. Pada saat ini masyarakat berusaha untuk memperoleh 

pendidikan setinggi mungkin. Akan tetapi disisi lain ada sebagian 

masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak, baik 

dari tingkat dasar maupun sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu 

ada juga masyarakat yang sudah dapat mengenyam pendidikan dasar 

namun pada akhirnya putus sekolah. Untuk mengetahui seberapa banyak 

pemuda yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari tingkat 

partisipasi sekolah. Tingkat partisipasi sekolah menjelaskan status pemuda 

dalam jenjang pendidikan formal dan nonformal. 

Besarnya akses pemuda pada kegiatan sekolah ditunjukkan oleh 

persentase pemuda yang sedang/pernah bersekolah terhadap populasi 

pemuda secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase pemuda yang 

sedang/pernah bersekolah menunjukkan akses pemuda pada kegiatan 

sekolah semakin tinggi atau semakin luasnya kesempatan yang diberikan 

kepada pemuda untuk mengikuti kegiatan pendidikan. Sebaliknya, semakin 

rendah persentase pemuda yang sedang/pernah bersekolah menunjukkan 

semakin rendahnya akses pemuda terhadap kegiatan pendidikan. 

Tabel 4.1 menyajikan persentase pemuda menurut tipe daerah, jenis 

kelamin serta partisipasi sekolah untuk pendidikan formal + non formal. 

Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan 

baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan 

SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi 

yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, paket B 

setara SMP dan paket C setara SMA).  

Tabel 4.1 
Persentase Pemuda Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan  
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Partisipasi Sekolah, 2015 

Tipe Daerah/ 

Jenis Kelamin 

Partisipasi Sekolah 

Jumlah Tidak Pernah 

Sekolah 

Masih 

Sekolah 

Tidak Sekolah 

lagi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Perkotaan (K)     

Laki-laki (L) 0,48 26,33 73,19 100,00 

Perempuan (P) 0,46 27,92 71,62 100,00 

L+P 0,47 27,12 72,41 100,00 

Perdesaan (D)     

Laki-laki (L) 1,67 19,41 78,92 100,00 

Perempuan (P) 2,14 18,78 79,08 100,00 

L+P 1,90 19,10 79,00 100,00 

K + D     

Laki-laki (L) 1,04 23,06 75,90 100,00 

Perempuan (P) 1,25 23,64 75,12 100,00 

L+P 1,14 23,34 75,51 100,00 

Sumber:  BPS – Susenas Kor 2015 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pemuda yang tidak pernah sekolah 

sebesar 1,14 persen, yang masih sekolah sebesar 23,34 persen dan 

pemuda yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 75,51 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat pemuda yang tidak pernah menikmati 

pendidikan. 

Tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa persentase pemuda yang masih 

bersekolah di daerah perkotaan (27,12 persen) lebih besar dibandingkan di 

perdesaan (19,10 persen). Hal ini diduga karena akses pendidikan pemuda 

di daerah perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah 

perdesaan, dan ketersediaan sarana dan prasarana  pendidikan  di 

perkotaan yang lebih lengkap dan lebih memadai dibandingkan dengan di 

perdesaan. Selanjutnya pada Tabel 4.1 juga terlihat, persentase pemuda 

perkotaan yang tidak pernah sekolah sebesar 0,47 persen, sedangkan 
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persentase di perdesaan lebih dari empat kali lipat lebih tinggi yaitu sebesar 

1,90 persen.  

Akses pemuda pada pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor jenis 

kelamin. Pada Tabel 4.1, terlihat bahwa persentase pemuda perempuan 

yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari pemuda laki-laki (1,25 persen 

berbanding 1,04 persen). Kesenjangan terhadap akses pendidikan antar 

jenis kelamin ditemukan baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan 

persentase pemuda perempuan yang tidak pernah sekolah tercatat sebesar 

0,46 persen dan laki-laki sebesar 0,48 persen. Di perdesaan persentase 

pemuda perempuan yang tidak pernah sekolah sebesar 2,14 persen dan 

1,67 persen untuk pemuda laki-laki.  

Tabel 4.2 
Persentase Pemuda Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2015 

Kelompok Umur 

 (Tahun) 

Partisipasi Sekolah 

Jumlah Tidak Pernah 

Sekolah 

Masih  

Sekolah 

Tidak Sekolah 

lagi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

16 – 18 0,82 70,61 28,56 100,00 

19 – 24 0,98 22,95 76,07 100,00 

25 – 30 1,45 1,37 97,18 100,00 

16 – 30 1,14 23,34 75,51 100,00 

Sumber:  BPS – Susenas Kor 2015 

Faktor demografis lain yang juga sangat mempengaruhi akses 

generasi muda pada pendidikan antara lain adalah umur. Semakin tinggi 

kelompok umur semakin rendah tingkat partisipasi sekolah pemuda. Pada 

Tabel 4.2 terlihat bahwa persentase pemuda usia 16-18 tahun yang masih 

bersekolah sebesar 70,61 persen, sementara pada kelompok umur 19-24 

tahun dan 25-30 tahun masing-masing sebesar 22,95 persen dan 1,37 

persen. Sedangkan persentase pemuda usia 16-18 tahun yang tidak 

bersekolah lagi sebesar 28,56 persen. Meskipun di usia ini merupakan usia 

sekolah, masih terdapat pemuda usia produktif yang tidak meneruskan 
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pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pada Tabel 4.2 juga menunjukan 

semakin rendah kelompok umur semakin rendah persentase yang tidak 

pernah sekolah. Persentase pemuda yang tidak pernah sekolah  kelompok 

umur 16-18 tahun sebesar 0,82 persen, 19-24 tahun sebesar 0,98 persen 

dan kelompok umur 25-30 tahun sebesar 1,45 persen.  

Dilihat berdasarkan distribusi sebarannya, partisipasi pendidikan 

pemuda di berbagai provinsi bervariasi (Lampiran Tabel 4.2.3). Persentase 

pemuda yang tidak pernah sekolah berkisar antara 0,41 persen hingga 4,02 

persen kecuali di Provinsi Papua yang persentasenya mencapai 24,24 

persen. Persentase pemuda yang tidak sekolah lagi diberbagai provinsi 

sebarannya berkisar antara 54,54 persen hingga 82,15 persen, dengan 

persentase terendah terdapat di Provinsi Papua dan tertinggi terdapat di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Tabel 4.3 
Angka Partisipasi Sekolah Pemuda Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan 

Kelompok Umur, 2015 

Tipe Daerah/ 

Jenis Kelamin 

Kelompok Umur (Tahun) 

16-18 19-24 25-30 16-30 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Perkotaan (K)     

Laki-laki 74,47 27,47 2,31 26,33 

Perempuan 77,80 31,83 1,38 27,92 

L+P 76,09 29,64 1,85 27,12 

Perdesaan (D)     

Laki-laki 64,26 14,50 0,90 19,41 

Perempuan 65,59 15,23 0,79 18,78 

L+P 64,88 14,86 0,84 19,10 

K + D     

Laki-laki 69,39 21,57 1,64 23,06 

Perempuan 71,94 24,35 1,10 23,64 

L+P 70,61 22,95 1,37 23,34 

Sumber:  BPS – Susenas Kor 2015 
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Tabel 4.3 secara rinci menyajikan APS pemuda menurut tipe daerah, 

jenis kelamin, dan kelompok umur. APS kelompok usia sekolah (16-18 

tahun dan 19-24 tahun) lebih tinggi dibandingkan kelompok diatas usia 

sekolah (25-30 tahun). Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa baik pada 

kelompok umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun, APS pemuda perempuan 

sedikit lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. 

 Apabila dilihat menurut tipe daerah, APS pemuda di perkotaan 

cenderung lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pola tersebut terlihat 

baik bagi pemuda laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini memberikan 

gambaran bahwa pemuda di perkotaan memiliki kesempatan memperoleh 

pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tinggal di 

perdesaan. 

 

4.2  Angka Buta Huruf  

Membaca merupakan proses awal dalam sebuah perubahan menuju 

masyarakat bangsa yang maju dan madani. Dalam “EFA Global Monitoring 

Report, Literacy for Life” (2006), UNESCO menyimpulkan terdapat korelasi 

yang kuat antara kemampuan membaca dengan investasi dan kinerja 

seseorang. Membaca (keaksaraan) akan mempermudah seseorang untuk 

memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek lain 

menyangkut peningkatan kualitas hidup. Laporan tersebut menilai bahwa 

buta huruf merupakan masalah yang dimiliki oleh sebagian besar negara-

negara dunia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Buta huruf 

sangat terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan serta 

ketidakberdayaan masyarakat. Penduduk buta huruf tidak hanya terdapat di 

negara berkembang dan berpenduduk besar tetapi juga di negara maju 

termasuk Inggris dan Amerika Serikat. (Fauziah Rahmah Lubis, Agustus 

2008). 

Buta huruf atau buta aksara dapat didefinisikan sebagai 

ketidakmampuan membaca, lawan katanya adalah melek huruf (juga 

disebut dengan melek aksara) yaitu kemampuan membaca dan menulis. 

Biasanya, tingkat melek aksara dihitung dari persentase populasi dewasa 
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yang bisa membaca dan menulis. Dalam perkembangan modern kata melek 

huruf diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada 

tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf 

bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang 

mampu baca-tulis. 

Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan 

Kebudayaan (UNESCO) memiliki definisi sebagai berikut: 

“ Melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, 

menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari 

rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang 

berkaitan dengan berbagai situasi. “ 

Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan 

pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat 

mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana 

seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan 

berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.  

Angka melek huruf adalah tolok ukur penting dalam 

mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. 

Indikator ini pernah menjadi salah satu komponen penghitungan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM).  

Tingkat buta huruf di Indonesia masih tinggi. Lima penyebab utama 

menurut Hamid Muhammad (2009-88), yakni 1) tingginya angka putus 

Sekolah Dasar (SD), 2) beratnya kondisi geografis Indonesia, 3) munculnya 

penyandang buta huruf baru, 4) pengaruh faktor sosiologis masyarakat, 5) 

serta kembalinya seseorang menjadi penderita buta aksara. Hal ini 

memperlihatkan bahwa pemberantasan buta aksara merupakan pekerjaan 

yang tidak mudah. Berbagai upaya dalam pemberantasan buta aksara telah 

dilakukan oleh pemerintah.  

Secara operasional perhatian khusus mengenai buta aksara 

ditindaklanjuti dalam Inpres RI  No. 5 Tahun 2006 tentang Penuntasan 

Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara serta 

http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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berbagai program yang telah dijalankan, diantaranya adalah kursus A-B-C, 

Program Pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A, dan saat ini 

yang paling populer yaitu program Keaksaraan Fungsional (KF) yang 

dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995. Program ini dimaksudkan 

untuk memberantas kebutaaksaraan dengan fokus kegiatan melalui diskusi, 

membaca, menulis, berhitung dan pemecahan masalah yang dihadapi 

dalam aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan keseharian. Bentuk 

penghargaan atas mereka yang mengikuti kegiatan keaksaraan dan 

dinyatakan lulus, diberikan sertifikat “SUKMA” (Surat Keterangan Melek 

Aksara).  

Tabel 4.4 
Persentase Pemuda yang Buta Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin,  

2013, 2014 dan 2015 

 Tipe Daerah 

2013 2014 2015 

Laki-

laki  

(L) 

Perem

-puan  

(P) 

L + P 

Laki-

laki  

(L) 

Perem-

puan 

(P) 

L + P 

Laki-

laki  

(L) 

Perem-

puan  

(P) 

L + P 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Perkotaan (K) 0,24 0,22 0,23 0,07 0,13 0,10 0,11 0,13 0,12 

Perdesaan (D) 1,48 1,89 1,68 1,00 1,52 1,26 0,92 1,24 1,08 

K+D 0,83 1,00 0,92 0,51 0,78 0,64 0,50 0,65 0,57 

Sumber:  BPS – Susenas Kor 2013, 2014, dan  2015 

Pada Tabel 4.4 ditampilkan persentase pemuda buta huruf menurut 

tipe daerah dan jenis kelamin dari tahun  2013, 2014 dan 2015. Dari tabel 

tersebut terlihat bahwa persentase pemuda yang buta huruf selama kurun 

waktu  2013 hingga 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2013, pemuda 

yang buta huruf tercatat sebesar 0,92 persen, angka tersebut turun menjadi 

0,64 persen pada tahun  2014, kemudian pada tahun 2015 menjadi sebesar 

0,57 persen. Rendahnya angka buta huruf pemuda menunjukkan semakin 

membaiknya kualitas sumber daya pemuda. Pola yang sama terjadi baik di 

daerah perkotaan maupun perdesaan. Jika dibandingkan menurut jenis 

kelamin, pada tahun 2013 persentase pemuda laki-laki yang buta huruf 

sebesar 0,83 persen, mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,51 
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persen dan pada tahun 2015 menjadi 0,50 persen. Demikian pula halnya 

dengan pemuda perempuan pada tahun 2013 sebesar 1,00 persen, pada 

tahun 2014 turun menjadi sebesar 0,78 persen dan pada tahun 2015 

menjadi 0,65 persen. 

Pada Tabel 4.4 juga terlihat bahwa di perdesaan persentase pemuda 

perempuan yang buta huruf cenderung lebih tinggi dibandingkan pemuda 

laki-laki,  sedangkan di perkotaan pada tahun 2013 pemuda laki-laki yang 

buta huruf sedikit lebih tinggi dbandingkan pemuda perempuan (0,24 persen 

berbanding 0,22 persen), sementara pada tahun 2014 dan 2015 terjadi pola 

sebaliknya. 

Tabel 4.5 
Persentase Pemuda yang Buta Huruf Menurut  Tipe Daerah, Jenis Kelamin 

dan Kelompok Umur,  2015 

Tipe Daerah/ 

Jenis Kelamin 

Kelompok Umur (Tahun) 

16-18 19-24 25-30 16-30 

(1) (2) (3) (4) (5) 
     

Perkotaan (K)     

Laki-laki (L) 0,00 0,07 0,21 0,11 

Perempuan (P) 0,00 0,10 0,21 0,13 

L+P 0,00 0,09 0,21 0,12 

Perdesaan (D)     

Laki-laki (L) 0,18 0,93 1,30 0,92 

Perempuan (P) 0,17 1,14 1,82 1,24 

L+P 0,18 1,03 1,56 1,08 

K + D     

Laki-laki (L) 0,09 0,46 0,73 0,50 

Perempuan (P) 0,08 0,57 0,99 0,65 

L+P 0,09 0,51 0,86 0,57 

Sumber:  BPS – Susenas Kor 2015 

Umur pemuda merupakan salah satu faktor yang juga turut 

mempengaruhi pola angka buta huruf pemuda. Seperti yang terlihat pada 

Tabel 4.5, angka buta huruf pemuda cenderung semakin meningkat sejalan 

dengan semakin meningkatnya umur pemuda. Angka buta huruf pemuda 
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pada kelompok umur 16-18 tahun adalah sebesar 0,09 persen, kelompok 

umur 19-24 tahun sebesar 0,51 persen dan pada kelompok umur 25-30 

tahun sebesar 0,86 persen. Kecenderungan semakin meningkatnya angka 

buta huruf pemuda pada usia yang semakin tinggi ini terjadi di daerah 

perkotaan maupun perdesaan serta untuk pemuda laki-laki maupun 

pemuda perempuan. 

4.3  Rata-rata Lama Sekolah 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat 

kemajuan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama 

sekolah merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara 

keseluruhan. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan 

indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah 

yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar 

yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang 

pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun 

dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan 

apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari 

waktu yang telah ditetapkan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator 

pendidikan yang diformulasikan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk 

penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).   

Pemerintah Indonesia menerbitkan Inpres No 5 Tahun 2006 tentang 

Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun. Hal ini berarti setiap penduduk Indonesia diharapkan 

minimal dapat menamatkan jenjang pendidikan dasar atau tamat SMP. 

Pencapaian sasaran tersebut secara umum pada tahun 2015 untuk para 

pemuda dapat dikatakan telah mencapai hasil sesuai yang diharapkan.  

 Berdasarkan hasil Susenas 2015 yang disajikan seperti pada 

Gambar 4.1 terlihat rata-rata lama sekolah yang berhasil dicapai pemuda 

adalah 10,01 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 

pendidikan pemuda baru mencapai jenjang pendidikan kelas 1 

SM/sederajat atau  tamat SMP. Dengan kata lain, program wajib belajar 9 

tahun yang dicanangkan oleh pemerintah secara umum telah berhasil 

dituntaskan oleh pemuda pada tahun 2015.  
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Gambar 4.1 
Rata-Rata Lama Sekolah (dalam tahun) Pemuda Menurut Tipe Daerah dan 

Jenis Kelamin, 2015 

Sumber:  BPS – Susenas Kor 2015 

 Bila dilihat menurut tipe daerah, terlihat bahwa pemerataan 

pendidikan belum dapat dirasakan oleh semua pemuda, terutama pemuda 

yang tinggal di perdesaan. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah 

pemuda di perdesaan yang belum mencapai sasaran program wajib belajar 

9 tahun karena baru mencapai 8,98 tahun. Kedaan sebaliknya terlihat pada 

pemuda di perkotaan, dimana sudah berhasil melampaui target wajib 

belajar 9 tahun, yaitu 10,94 tahun.  

 Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, secara umum rata-rata  

lama sekolah pemuda perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan 

pemuda laki-laki. Rata-rata lama sekolah pemuda perempuan sebesar 

10,13 tahun dan pemuda laki-laki sebesar 9,90 tahun. Keadaan yang sama 

juga terlihat di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini menandakan bahwa 

Perkotaan (K) 

Perdesaan (D) 

K+D 

 10,80  11,07  10,94 

 8,90  9,05  8,98 

 9,90  10,13  10,01 
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pemuda perempuan tidak mengalami hambatan dalam mengakses 

pendidikan sampai tingkat dasar.  

Jika dilihat menurut jenis kelamin dan tipe daerah, target yang belum 

tercapai adalah rata-rata lama sekolah pemuda laki-laki di perdesaan, yaitu 

sebesar 8,90 tahun. Hal ini berbeda dengan pemuda perempuan di 

perdesaan yang sudah mencapai sasaran program waib belajar 9 tahun. 

Gambar 4.2  
Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Provinsi, 2015 

 

Sumber:  BPS – Susenas Kor 2015 

Bila dilihat menurut provinsi, belum semua wilayah provinsi di 

Indonesia berhasil menuntaskan program wajib belajar bagi pemudanya. 

Rata-rata lama sekolah pemuda menurut provinsi berada pada besaran 

7,17 hingga 11,89 persen. Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa terdapat 

lima provinsi yang rata-rata lama sekolah pemudanya di bawah 9 tahun. 

Provinsi tersebut adalah Papua (7,17 tahun), Gorontalo (8,85 tahun), 

Kalimantan Barat (8,87 tahun), Sulawesi Barat (8,90 tahun), dan Nusa 

Tenggara Timur (8,96 tahun). Sementara itu, tiga provinsi dengan rata-rata 

lama sekolah pemuda yang paling tinggi berturut-turut adalah DI Yogyakarta 

(11,89 tahun), DKI Jakarta (11,68 tahun), dan Aceh (11,06 tahun). 

 

 

<  9 Tahun 

≥  9 Tahun 
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4.4   Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah tingkat pendidikan yang 

ditamatkan atau ijazah tertinggi yang dimiliki seseorang. Tingkat pendidikan 

berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat 

pendidikan yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk mengolah 

berbagai sumber daya dengan baik. Sehingga semakin tinggi tingkat 

pendidikan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.  

 Daya saing sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan dari mutu dan 

kualitas SDM nya. Pemuda merupakan kelompok usia produktif yang 

merupakan salah satu bagian penting dari modal dasar pembangunan 

nasional. Mendapatkan modal dasar yang berkualitas menjadi tujuan utama 

pembangunan seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu 

mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Gambaran 

kualitas SDM Indonesia dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan 

seperti yang disajikan pada Gambar  4.3. 

Gambar 4.3 
Persentase Pemuda Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 

2015 

 

Sumber: BPS - Susenas Kor 2015 

Gambar 4.3 menyajikan tentang tingkat pendidikan pemuda Indonesia 

dari hasil Susenas 2015. Dari gambar tersebut terlihat bahwa persentase 

pemuda yang menamatkan jenjang SMP/sederajat, SM/sederajat dan PT 

berturut-turut adalah sebesar 33,25 persen, 33,24 persen dan 7,92 

persen. Sementara itu, persentase pemuda yang menyelesaikan jenjang 

pendidikan SD/sederajat  persentasenya masih cukup besar (19,85 

persen) dan yang tidak tamat SD dan tidak/belum sekolah masing-
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masing persentasenya sebesar 4,60 persen dan 1,14 persen. Fenomena 

ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan 

pemuda masih  rendah. 

Tabel 4.6 
Persentase Pemuda Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015 

Tipe Daerah/ 

Jenis Kelamin 

Jenjang Pendidikan 

Jumlah Tidak 

Pernah 

Sekolah 

Belum 

Tamat 

SD 

SD/ 

Sede-

rajat 

SMP/ 

Sede-

rajat 

SM/ 

Sede-

rajat 

PT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        
Perkotaan (K)        

Laki-laki (L) 0,48 3,11 13,81 30,46 42,81 9,33 100,00 

Perempuan (P) 0,46 2,27 12,54 30,82 41,46 12,46 100,00 

L+P 0,47 2,69 13,18 30,64 42,14 10,88 100,00 

Perdesaan (D)        

Laki-laki (L) 1,67 7,85 27,38 35,38 24,00 3,72 100,00 

Perempuan (P) 2,14 5,59 27,33 37,02 22,42 5,49 100,00 

L+P 1,90 6,74 27,36 36,19 23,22 4,59 100,00 

K + D         

Laki-laki (L) 1,04 5,35 20,22 32,78 33,93 6,68 100,00 

Perempuan (P) 1,25 3,82 19,47 33,73 32,53 9,19 100,00 

L+P 1,14 4,60 19,85 33,25 33,24 7,92 100,00 

Sumber:  BPS – Susenas Kor 2015 

Tabel 4.6 menyajikan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan 

pemuda Indonesia menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Dari tabel 

tersebut terlihat adanya perbedaan pola pendidikan yang ditamatkan antara 

pemuda yang tinggal di perkotaan dan perdesaan. Pemuda yang tinggal di 

perkotaan pada umumnya cenderung mengenyam pendidikan yang lebih 

tinggi dibanding dengan mereka yang tinggal di perdesaan. Persentase 

pemuda yang  yang pendidikan tertingginya tamat SM/sederajat ke atas 

(SM dan PT), di perkotaan persentasenya lebih tinggi dibanding dengan di 

perdesaan (53,02 persen berbanding 27,81 persen). Sebaliknya, 

persentase pemuda di perdesaan yang menamatkan pendidikan 
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SMP/sederajat ke bawah persentasenya lebih tinggi dibandingkan pemuda 

di perkotaan. Kondisi ini sekaligus menunjukan terjadinya urbanisasi 

pemuda dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik (bekerja maupun 

sekolah di perkotaan). 

Sementara itu menurut jenis kelamin, secara umum tampak bahwa 

tingkat pendidikan pemuda perempuan relatif tidak berbeda dibandingkan 

dengan pemuda laki-laki pada setiap tingkat pendidikan kecuali pada 

jenjang perguruan tinggi. Persentase pemuda perempuan yang 

menamatkan jenjang perguruan tinggi lebih besar dibanding pemuda laki-

laki (9,19 persen berbanding 6,68 persen). Dari data tersebut dapat 

menggambarkan bahwa pemuda perempuan tidak mengalami hambatan 

untuk mengakses pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi. 
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KESEHATAN  

 

Kesehatan merupakan salah satu pondasi utama dalam membangun 

negara yang sejahtera. Jika tingkat kesehatan masyarakat suatu bangsa 

baik, maka produktivitas menjadi tinggi sehingga berbanding lurus dengan 

tingkat kesejahteraan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai 

suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam 

pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah 

satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Hal ini 

membuktikan bahwa kesehatan merupakan salah satu hal yang perlu 

diperhatikan untuk menuju negara yang sejahtera. Undang-undang Nomor 

23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.  

Dalam agenda pembangunan nasional, pembangunan kesehatan 

masuk ke dalam poin 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia 

Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan 

kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan 

“Indonesia Sejahtera”. Sementara itu, pembangunan kesehatan dalam 

RPJMN 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran 

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. 

Negara sangat membutuhkan pemuda sebagai generasi penerus 

bangsa. Untuk itu pemuda harus disiapkan baik dari segi peningkatan 

pendidikan maupun kesehatan. Aspek kesehatan bagi pemuda sangat 

penting karena pemuda nantinya diharapkan dapat memimpin bangsa ini 

dalam keadaan sehat. Hal ini diperlukan agar pemuda dapat 

mengembangkan diri dan mengelola berbagai sumber daya pembangunan 

untuk kepentingan masyarakat dan negara.  

5 



 
52 Penyajian Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan 2015 
 

Pemuda sebagai agen perubahan diharapkan mampu berkiprah 

secara positif bagi kemajuan bangsa. Dengan keberanian, cita-cita, dan 

kecerdasan kolektif yang dimiliki pemuda Indonesia akan mampu membawa 

perubahan dan reformasi ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu 

dibutuhkan persiapan sejak dini agar pemuda menjaga kesehatannya dan 

terhindar dari perilaku buruk yang dapat menyebabkan berkurangnya 

kesehatan pemuda tersebut untuk saat ini ataupun nanti.  

5.1. Keluhan Kesehatan 

Salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan penduduk 

secara kasar adalah keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah keadaan 

seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena 

penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau sebab lainnya. Keluhan 

kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, 

namun terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh 

penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara kasar.   

Gambar 5.1  
Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir 

Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2015 

  Sumber: BPS  – Susenas Kor 2015 

Perkotaan (K) 

Perdesaan (D) 

K+D 

 18,47  21,62  20,03 

 17,80  21,20  19,47 

 18,15  21,42  19,77 
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Dari data Susenas 2015 seperti yang ditampilkan  pada Gambar 5.1, 

sekitar 19,77 persen dari keseluruhan populasi pemuda mengalami keluhan 

kesehatan selama sebulan terakhir. Dilihat menurut tipe daerah, tampak 

bahwa persentase pemuda di daerah perkotaan yang mengalami keluhan 

kesehatan persentasenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemuda 

perdesaan (20,03 persen berbanding 19,47 persen). Dilihat menurut jenis 

kelamin, persentase pemuda perempuan yang mengalami keluhan 

kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda laki-laki (21,42 persen 

berbanding 18,15 persen), pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan 

maupun daerah perdesaan.  

Seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan 

dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya, yaitu tidak dapat melakukan 

kegiatan bekerja, sekolah dan kegiatan sehari-hari secara normal 

sebagaimana biasanya. Angka kesakitan (morbidity rate) pemuda adalah 

persentase pemuda yang mengalami masalah kesehatan sehingga 

mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir.  

Hasil Susenas 2015 seperti yang disajikan pada Tabel 5.1 

menunjukkan sebesar 9,34 persen pemuda menderita sakit. Bila 

diperhatikan menurut jenis kelamin, persentase pemuda perempuan yang 

sakit tercatat lebih tinggi dari pemuda laki-laki (9,93 persen berbanding 8,76 

persen).  Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun 

perdesaan.  

Tabel 5.1  
Angka Kesakitan Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2015 

Tipe  

Daerah 
Laki-laki (L) Perempuan (P) L+P 

(1) (2) (3) (4) 

Perkotaan (K) 8,49 9,68 9,08 

Perdesaan (D) 9,07 10,21 9,63 

K+D 8,76 9,93 9,34 

Sumber: BPS – Susenas Kor 2015 

Persentase pemuda yang sakit di daerah perdesaan lebih tinggi 

dibandingkan dengan pemuda di perkotaan (9,63 persen berbanding 9,08 
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persen). Hal ini terlihat secara keseluruhan untuk pemuda laki-laki maupun 

pemuda perempuan. Pemuda laki-laki yang sakit di perdesaan tercatat 

sebesar 9,07 persen dan di perkotaan sebesar 8,49 persen. Sementara 

persentase pemuda perempuan yang sakit di perdesaan tercatat sebesar 

10,21 persen dan di perkotaan sebesar 9,68 persen. 

Gambar 5.2 Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi, 2015 

 

Sumber: BPS – Susenas Kor 2015 

Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi dapat dilihat pada 

Gambar 5.2. Terlihat bahwa angka kesakitan pemuda tertinggi terjadi di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (15,29 persen), sementara angka kesakitan 

pemuda terendah di Provinsi Papua (5,47 persen).  

5.2 Kebiasaan Berobat  

Seseorang yang mengalami keluhan kesehatan akan melakukan 

upaya untuk memulihkan kesehatannya supaya dapat melakukan kembali 

aktivitas sehari-hari seperti biasa. Perawatan dan pengobatan sedini 

mungkin merupakan salah satu upaya preventif berhubungan dengan 

kesehatan. Upaya pengobatan yang bisa dilakukan adalah dengan 

mengobati sendiri atau mendatangi tempat pelayanan kesehatan 
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modern/tradisional. Pengobatan ke fasilitas kesehatan dapat secara rawat 

inap atau berobat jalan.  

Berobat jalan didefinisikan sebagai upaya seseorang yang 

mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan 

pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan 

modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas 

kesehatan ke rumah. Berobat jalan dapat di rumah sakit pemerintah/swasta, 

tempat praktik dokter/bidan, klinik, puskesmas, atau balai pengobatan.  

Gambar 5.3  
Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan yang Pernah Berobat Jalan 

dalam Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2015 

 

Sumber: BPS – Susenas Kor 2015 

Hasil Susenas 2015, mencatat bahwa dari keseluruhan pemuda yang 

mengalami keluhan kesehatan, sebesar 46,80 persennya pernah berobat 

jalan (Gambar 5.3). Menurut daerah tempat tinggal, persentase pemuda di 

perdesaan yang berobat jalan lebih besar dibanding pemuda perkotaan 

(47,01 persen berbanding 46,63 persen).  

Sementara itu, apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, persentase 

pemuda perempuan yang berobat jalan lebih besar dibanding pemuda laki-
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laki (49,35 persen berbanding 43,86 persen). Kondisi serupa terlihat baik di 

daerah perkotaan maupun perdesaan. Pemuda perempuan di perkotaan 

yang berobat jalan sebesar 49,29 persen dan pemuda laki-laki sebesar 43,55 

persen. Sedangkan di perdesaan, pemuda perempuan yang berobat jalan 

sebesar 49,42 persen dan pemuda laki-laki sebesar 44,23 persen. 

Tabel 5.2 menampilkan persentase pemuda yang berobat jalan 

menurut jenis tempat berobat. Tempat yang paling banyak didatangi oleh 

pemuda untuk berobat jalan adalah praktek dokter/bidan (41,30 persen), 

puskesmas/pustu (27,91 persen), dan klinik/praktek dokter bersama (15,70 

persen).  

Pemuda laki-laki maupun perempuan mempunyai preferensi yang 

relatif sama dalam memilih tempat berobat jalan. Seperti yang disajikan 

pada Tabel 5.2, baik pemuda laki-laki maupun perempuan cenderung lebih 

banyak berobat jalan ke praktek dokter/bidan, puskesmas/pustu, dan klinik 

praktek dokter bersama. 

Tabel 5.2  
Persentase Pemuda Pernah Berobat Jalan Menurut  

Tempat Berobat Jalan dan Jenis Kelamin, 2015 

Tempat 

 Berobat Jalan 
Laki-laki (L) Perempuan (P) L+P 

(1) (2) (3) (4) 

Praktek dokter/bidan 41,14 41,43 41,30 

Puskesmas/Pustu 26,99 28,63 27,91 

Klinik/Praktek dokter 

bersama 
16,84 14,82 15,70 

Rumah sakit 

pemerintah 
6,68 6,62 6,64 

Rumah sakit swasta 5,19 5,76 5,51 

UKBM 2,35 3,07 2,75 

Lainnya 2,40 1,91 2,12 

Pengobatan 

tradisional/alternatif 
2,64 1,58 2,04 

Sumber: BPS – Susenas Kor 2015 
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Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, persentase 

pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dan  berobat jalan sebesar 

46,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 53,20 

persen pemuda yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak berobat 

jalan. Sebagian besar pemuda yang mengalami keluhan kesehatan tetapi 

tidak berobat jalan dikarenakan mengobati sendiri (61,35 persen) dan 

merasa tidak perlu (30,04 persen). 

Mengobati sendiri dan merasa tidak perlu juga menjadi alasan baik 

pemuda laki-laki maupun perempuan yang tidak berobat jalan. Persentase 

pemuda laki-laki yang mengobati sendiri sebesar 61,55 persen dan mersasa 

tidak perlu sebesar 30,02 persen. Sementara itu, pemuda perempuan yang tidak 

berobat jalan karena mengobati sendiri sebesar 61,16 persen dan merasa tidak 

perlu sebesar 30,06 persen.  

Tabel 5.3  
Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan yang Tidak Berobat Jalan 

Menurut Alasan Utama Tidak Berobat dan Jenis Kelamin, 2015 

Alasan  

Tidak Berobat Jalan 

Laki-laki  

(L) 

Perempuan 

(P) 
L+P 

(1) (2) (3) (4) 

Mengobati sendiri 61,55 61,16 61,35 

Merasa tidak perlu 30,02 30,06 30,04 

Tidak punya biaya berobat 4,27 4,41 4,34 

Lainnya 3,36 3,38 3,37 

Tidak ada biaya transport 0,39 0,48 0,43 

Tidak ada yang mendampingi 0,17 0,24 0,21 

Waktu tunggu pelayanan lama 0,16 0,15 0,16 

Tidak ada sarana transportasi 0,08 0,12 0,10 

Sumber: BPS – Susenas Kor 2015 

5.3 Perilaku Merokok  

Perilaku merokok merupakan suatu fenomena yang umum di 

masyarakat Indonesia. Merokok merupakan perilaku yang sering dijumpai di 

berbagai tempat dan dianggap sebagai kebiasaan dalam masyarakat 

Indonesia. Perilaku merokok merupakan perilaku yang sangat merugikan 

dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek kesehatan. 
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Perilaku merokok dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, karena 

secara tidak langsung terdapat ribuan zat racun yang memasuki tubuh 

perokok. Masalah kesehatan yang timbul tergantung dari kadar zat 

berbahaya yang terkandung, kurun waktu kebiasaan merokok, dan cara 

menghisap rokok. Semakin muda seseorang mulai merokok, makin besar 

risiko mendapatkan masalah kesehatan  saat tua. 

Hasil Susenas 2015 menunjukkan bahwa sebesar 27,23 persen 

pemuda Indonesia adalah perokok, dengan intensitas merokok setiap hari 

sebesar 24,25 persen dan tidak setiap hari sebesar 2,98 persen (Tabel 5.4). 

Pola yang serupa terlihat baik pada pemuda perkotaan maupun perdesaan. 

Persentase pemuda perkotaan yang merokok setiap hari sebesar 22,62 persen 

dan tidak setiap hari merokok sebesar 2,95 persen. Sedangkan di perdesaan 

sebesar 26,09 persen pemuda merokok setiap hari dan sebesar 3,01 persen 

tidak setiap hari merokok.  

Tabel 5.4  
Persentase Pemuda Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Perilaku 

Merokok Sebulan Terakhir,  2015 

Tipe 

Daerah/Jenis 

Kelamin 

Perilaku Merokok Sebulan Terakhir 

Merokok 

Tidak 

 merokok Merokok, 

setiap hari 

Merokok, 

tidak setiap 

hari 

Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tipe Daerah     

Perkotaan  22,62 2,95 25,57 74,43 

Perdesaan  26,09 3,01 29,10 70,90 

      Jenis Kelamin       

Laki-laki  47,32 5,79 53,11 46,89 

Perempuan  0,67 0,11 0,78 99,22 

       Pemuda 24,25 2,98 27,23 72,77 

Sumber: BPS – Susenas Kor 2015 

Perokok di Indonesia tidak hanya dari kalangan pemuda laki-laki saja, 

tetapi juga perempuan. Secara nasional, menurut Susenas 2015 sebesar 

53,11 persen pemuda laki-laki adalah perokok (47,32 persen merokok 

setiap hari dan 5,79 persen merokok tidak setiap hari). Sementara itu, 
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pemuda perempuan yang merokok persentasenya sebesar 0,78 persen 

(0,67 persen merokok setiap hari dan 0,11 persen merokok tidak setiap 

hari). 

Umur berpengaruh terhadap intensitas merokok pemuda. Seiring 

bertambahnya umur, maka bertambah pula intensitas merokok pemuda. 

Berdasarkan Tabel 5.5, sebesar 13,23 persen pemuda kelompok umur 16-

20 tahun merokok setiap hari dan sebesar 2,53 persen merokok tidak setiap 

hari. Pada kelompok umur 21-25 tahun pemuda yang merokok setiap hari 

persentasenya sebesar 27,11 persen dan merokok tidak setiap hari sebesar 

3,24 persen. Sementara itu, sebesar 31,85 persen pemuda kelompok umur 

26-30 tahun memliki kebiasaan merokok setiap hari dan 3,14 persen 

merokok tidak setiap hari. Seiring bertambahnya umur, semakin terbuka 

peluang seseorang memperoleh pekerjaan dan akan lebih mudah untuk 

membeli rokok.  

Tabel 5.5  
Persentase Pemuda Menurut Kelompok Umur dan Perilaku Merokok Sebulan 

Terakhir, 2015 

Kelompok  

Umur 

(Tahun) 

Perilaku Merokok Sebulan Terakhir 

Merokok 
Tidak 

merokok 
Merokok, 

setiap hari 

Merokok, tidak 

setiap hari 
Jumlah 

(1) (2) (3)  (4) 

16-20 13,23 2,53 15,76 84,24 

21-25 27,11 3,24 30,35 69,65 

26-30 31,85 3,14 34,99 65,01 

Sumber: BPS – Susenas Kor 2015 

Tingkatan merokok setiap orang berbeda-beda tergantung dari 

seberapa sering seseorang itu merokok, jumlah rokok yang dihisapnya dan 

lamanya merokok. Secara umum, sebagian besar (41,25 persen) pemuda 

perokok menghisap rata-rata 7-12 batang rokok per minggu (Tabel 5.6). 

Sebesar 24,02 persen pemuda perokok menghisap rata-rata 13-24 batang 

rokok per minggu dan sebesar 20,30 persen menghisap rata-rata 4-6 

batang rokok per minggu.  
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Tabel 5.6  
Persentase Pemuda yang Merokok Menurut Jumlah Batang Rokok per Minggu  

yang Dihisap dan Kelompok Umur, 2015 

Jumlah Rokok yang 

Dihisap 

(Batang) 

Kelompok Umur (Tahun) 
Pemuda 

16-20 21-25 26-30 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1-3 batang 18,23 11,27 9,12 11,62 

4-6 batang 25,85 20,36 17,89 20,30 

7-12 batang 36,20 41,53 43,16 41,25 

13-24 batang 17,95 24,19 26,46 24,02 

25 batang atau lebih 1,77 2,65 3,37 2,80 

Sumber: BPS – Susenas Kor 2015 

Berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa semakin bertambah umur 

semakin besar persentase pemuda yang menghisap rokok sebanyak 7 

batang rokok atau lebih per minggu. Pada kelompok umur 16-20 tahun, 

persentase pemuda yang menghisap rata-rata 7-12 batang rokok per 

minggu sebesar 36,20 persen, kelompok umur 21-25 tahun sebesar 41,53 

persen dan kelompok umur 26-30 persen sebesar 43,16 persen. Pola yang 

sama terlihat pada jumlah batang rokok yang dihisap 13-24 batang dan 25 

batang atau lebih. Dimana persentase terbesar adalah pada kelompok umur 

26-30 tahun. 
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KETENAGAKERJAAN   

 

6.1 Pemuda Menurut Jenis Kegiatan 

Pemuda menurut partisipasinya dalam kegiatan perekonomian dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Pemuda angkatan kerja merupakan kelompok pemuda yang aktif 

melakukan kegiatan ekonomi, mencakup mereka yang melakukan kegiatan 

bekerja dan mereka yang aktif mencari pekerjaan/usaha walaupun masih 

pengangguran. Sedangkan pemuda bukan angkatan kerja mencakup 

mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan mereka 

yang melakukan kegiatan lainnya seperti berolahraga, rekreasi, 

berorganisasi, kerja bakti, dan beribadah. 

Tabel 6.1  
Persentase Pemuda Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Kegiatan, 

2015 

Tipe Daerah/  

Jenis Kelamin 
Bekerja 

Peng-

angguran 
Sekolah 

Mengurus 

Rumah 

Tangga 

Lain- 

nya 
Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       
Perkotaan (K)       

Laki-laki (L) 59,97 12,46 22,21 1,27 4,09 100,00 

Perempuan (P) 39,95 7,69 22,53 27,92 1,91 100,00 

L+P  50,02 10,09 22,37 14,52 3,00 100,00 

Perdesaan (D)       

Laki-laki (L) 68,38 9,72 15,17 1,57 5,16 100,00 

Perempuan (P) 36,04 6,80 15,61 39,55 2,00 100,00 

L+P  52,43 8,28 15,39 20,30 3,60 100,00 

K+D       

Laki-laki (L) 63,74 11,23 19,06 1,40 4,57 100,00 

Perempuan (P) 38,21 7,30 19,45 33,09 1,95 100,00 

6 
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L+P  51,10 9,28 19,25 17,10 3,27 100,00 

       
Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2015 

Tabel 6.1 memperlihatkan informasi berdasarkan hasil Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015 bahwa separuh lebih (51,10 

persen) pemuda bekerja, dan hanya 9,28 persen yang menganggur/sedang 

mencari kerja, selebihnya 19,25 persen memiliki kegiatan sekolah, 17,10 

persen memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, dan 3,27 persen 

memiliki kegiatan lainnya. Dilihat menurut jenis kelamin, persentase 

pemuda laki-laki yang bekerja (63,74 persen) lebih tinggi dibandingkan 

pemuda perempuan (38,21 persen). Kondisi ini terjadi baik di perkotaan 

maupun perdesaan. Bahkan di perdesaan pemuda laki-laki yang bekerja 

(68,38 persen) hampir dua kali lipat pemuda perempuan (36,04 persen). 

Di sisi lain, persentase pemuda perempuan yang kegiatan seminggu 

yang lalunya mengurus rumah tangga (33,09 persen) jauh lebih tinggi 

dibandingkan pemuda laki-laki (1,40 persen). Pola ini terjadi baik di daerah 

perkotaan maupun daerah perdesaan. Hal ini mungkin terjadi karena dalam 

pembagian tugas rumah tangga, laki-laki mempunyai tugas bekerja dan 

perempuan mengurus rumah tangga. 

6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda 

TPAK pemuda adalah indikator dasar yang biasa digunakan untuk 

mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam angkatan kerja. Nilai TPAK 

pemuda dapat memberikan gambaran secara umum mengenai peranan 

dan kontribusi pemuda dalam kegiatan ekonomi. Tingginya TPAK pemuda 

memberikan informasi bahwa pemuda mempunyai kontribusi besar dalam 

kegiatan ekonomi, khususnya dalam ketersediaan angkatan kerja. 

Pemuda yang terlibat kegiatan ekonomi relatif cukup besar. Hasil 

Sakernas 2015 menghasilkan angka TPAK pemuda sebesar 60,38 persen 

(Gambar 6.1). Bila dilihat menurut jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK 

yang cukup jauh antara pemuda laki-laki dan perempuan, dimana TPAK 

pemuda laki-laki sebesar 74,97 persen dan TPAK pemuda perempuan 

sebesar 45,51 persen. Pola yang serupa terjadi baik di daerah perkotaan 
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maupun perdesaan. Hal ini terjadi mungkin karena faktor budaya di 

Indonesia bahwa laki-laki menjadi tulang punggung dalam perekonomian 

rumah tangga. 

Gambar 6.1 
TPAK Penduduk Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2015 

 

 

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2015 

6.3 Pemuda Bekerja menurut Lapangan Usaha 

Struktur perekonomian dalam menyerap tenaga kerja pemuda dapat 

dilihat melalui komposisi pemuda yang bekerja menurut lapangan usaha. 

Informasi tersebut juga dapat memberikan gambaran kasar mengenai 

kualitas sumber daya pemuda terutama tingkat keterampilan yang dikuasai. 

Semakin tinggi keterampilan yang dikuasai para pemuda, semakin tinggi 

minat mereka untuk bekerja di lapangan usaha yang menghasilkan 

upah/gaji lebih tinggi, dan sebaliknya. 

Komposisi pemuda yang bekerja menurut lapangan usaha dan tipe 

daerah dapat dilihat pada Tabel 6.2. Lapangan usaha pertanian ternyata 

masih mendominasi penyerapan tenaga kerja pemuda. Hasil Sakernas 

Perkotaan (K) Perdesaan (D) (K+D) 
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2015 menunjukkan bahwa dari keseluruhan pemuda yang bekerja, 

seperempatnya (25,04 persen) bekerja pada lapangan usaha pertanian. 

Kemudian diikuti lapangan usaha perdagangan 23,61 persen dan industri 

17,66 persen. Sementara itu lapangan usaha jasa, konstruksi dan 

transportasi  masing-masing menyerap tenaga kerja pemuda sebesar 16,11 

persen, 7,13 persen, dan 4,52 persen. Adapun lapangan usaha keuangan, 

pertambangan dan galian dan lapangan usaha listrik, gas dan air masing-

masing hanya menyerap tenaga kerja pemuda sebesar 4,28 persen, 1,36 

persen dan 0,29 persen. 

Tabel 6.2 
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha  dan Tipe Daerah, 

2015 

Lapangan Usaha Perkotaan (K) Perdesaan (D) K+D 

(1) (2) (3) (4) 

    
Pertanian  5,67 47,95 25,04 

Pertambangan & galian  0,82 2,01 1,36 

Industri 22,39 12,06 17,66 

Listrik, Gas dan Air 0,37 0,20 0,29 

Konstruksi 7,10 7,16 7,13 

Perdagangan 31,53 14,25 23,61 

Transportasi & Komunikasi 5,52 3,33 4,52 

Keuangan 6,54 1,60 4,28 

Jasa  20,06 11,44 16,11 

    
Total 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2015 

Tabel 6.2 juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola struktur 

lapangan usaha pemuda di daerah perkotaan dengan perdesaan. Di 

perkotaan, mayoritas pemuda bekerja di lapangan usaha perdagangan 

(31,53 persen), diikuti industri (22,39 persen) dan jasa (20,06 persen). 

Sementara itu, di perdesaan hampir separuh pemuda yang bekerja berada 

di lapangan usaha pertanian (47,95 persen), kemudian perdagangan (14,25 

persen) dan industri (12,06 persen). Hal ini terjadi karena perbedaan 

ketersediaan lapangan usaha yang berbeda antara daerah perkotaan 
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dengan perdesaan. Di perkotaan sudah tidak banyak tersedia lahan untuk 

pertanian, sehingga penduduknya termasuk pemuda lebih memilih 

lapangan usaha perdagangan, industri maupun jasa sebagai mata 

pencahariannya. 

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah salah satu tolok 

ukur kualitas sumber daya pemuda. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

semakin tinggi kualitas pemuda yang bekerja. Pada Tabel 6.3 disajikan 

persentase pemuda yang bekerja menurut tingkat pendidikan dan tipe 

daerah. Sepertiga lebih dari pemuda yang bekerja berpendidikan tamat 

SM/sederajat (39,44 persen), kemudian yang tamat SMP/sederajat sebesar 

23,52 persen dan tamat SD/sederajat sebesar 18,38 persen. Sedangkan 

pemuda yang bekerja dan tamat PT sebesar 12,71 persen.   

Tabel 6.3 
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan  dan Tipe Daerah, 2015 

Pendidikan Tertinggi 

yang Ditamatkan 
Perkotaan (K) Perdesaan (D) K+D 

(1) (2) (3) (4) 

    
Tidak Pernah Sekolah 0,16 1,85 0,94 

Tidak Tamat SD  2,63 7,82 5,01 

SD/ Sederajat 11,48 26,54 18,38 

SMP/ Sederajat 19,63 28,12 23,52 

SM/ Sederajat 48,46 28,77 39,44 

PT 17,63 6,90 12,71 

    
Total 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2015 

Pola pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pemuda yang bekerja 

berbeda menurut daerah tempat tinggal. Pemuda perkotaan memiliki tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan pemuda perdesaan. Di 

perkotaan, pemuda yang bekerja hampir separuhnya memiliki pendidikan 

tamat SM/sederajat (48,46 persen). Sementara itu di perdesaan yang tamat 

SM/sederajat hanya 28,77 persen. Kondisi ini sejalan dengan lapangan 

usaha pemuda yang bekerja. Hampir separuh dari pemuda perdesaan yang 
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bekerja berada pada lapangan usaha pertanian dimana dalam memasuki 

sektor ini tidak memiliki persyaratan yang rumit, khususnya dalam hal 

pendidikan. 

Lapangan usaha yang dijalani pemuda terkait erat dengan pendidikan 

tertinggi yang dtamatkannya. Pemuda yang berpendidikan rendah tentunya 

akan memiliki lapangan usaha yang tidak membutuhkan persyaratan ijazah 

pendidikan, misalnya lapangan usaha pertanian. Tabel 6.4 menunjukkan 

85,00 persen pemuda yang tidak pernah sekolah bekerja di lapangan usaha 

pertanian. Pertanian masih mendominasi sebagai lapangan usaha terbesar 

yang dijalani sampai dengan pemuda yang bekerja dengan pendidikan 

tertinggi SMP/sederajat. Namun, persentasenya terus menurun seiring 

kenaikan level pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda. 

Tabel 6.4 
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015 

Lapangan 

Usaha 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Tidak 

Pernah 

sekolah 

Tidak 

Tamat 

SD 

SD 

/sederajat 

SMP 

/sederajat 

SM/ 

sederajat 
PT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       
Pertanian  85,00 55,22 45,21 31,24 13,88 2,73 

Pertambangan 
& galian  

0,89 2,44 2,03 1,20 1,22 0,74 

Industri 3,96 10,65 13,92 20,06 22,26 8,13 

Listrik, Gas 
dan Air 

0,00 0,01 0,06 0,24 0,43 0,43 

Konstruksi 2,53 10,18 11,18 10,03 4,81 2,22 

Perdagangan 4,20 11,27 15,83 23,03 32,35 15,14 

Transportasi & 
Komunikasi 

0,95 3,98 3,93 4,53 5,13 3,91 

Keuangan 0,42 0,78 0,53 1,17 5,07 14,66 

Jasa  2,06 5,48 7,30 8,51 14,87 52,03 

       
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2015 
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Selanjutnya, pemuda dengan pendidikan tertinggi SM/sederajat sudah 

mulai meninggalkan lapangan usaha pertanian. Persentase lapangan usaha 

terbesar terdapat pada perdagangan (32,35 persen), kemudian diikuti 

industri (22,26 persen) dan jasa (14,87 persen). Lapangan usaha ini 

membutuhkan kualifikasi pekerja dengan pendidikan yang sesuai. Tabel 6.4 

memperlihatkan bahwa lebih dari separuh (52,03 persen) pemuda yang 

tamat perguruan tinggi memilih lapangan usaha jasa. 

6.4 Pemuda Bekerja menurut Status Pekerjaan 

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam 

pekerjaannya. Lebih dari setengah pemuda yang bekerja memiliki status 

sebagai buruh/karyawan/pegawai (55,34 persen), kemudian sebagai 

pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga sebesar 17,73 persen, dan berusaha 

sendiri sebesar 10,19 persen. Sementara itu, pemuda yang bekerja dengan 

status berusaha, baik berusaha dibantu buruh tidak tetap maupun dibantu 

buruh tetap masih rendah, dengan persentase masing-masing sebesar 5,24 

persen dan 1,45 persen.  

Rendahnya pemuda yang berstatus sebagai pengusaha 

mendatangkan pemikiran perlunya peningkatan jiwa kewirausahan pemuda. 

Peran pemuda dalam kegiatan perekonomian bisa berubah dari pekerja 

menjadi penyedia lapangan kerja. Dengan demikian, lapangan kerja akan 

semakin banyak tersedia dan pemuda maupun penduduk di luar kelompok 

umur pemuda yang masih menggangur dapat berkurang. Meningkatnya 

jumlah pemuda yang menjadi pengusaha tentunya akan membawa 

kemajuan dalam perekonomian nasional.  

Terdapat perbedaan pola persentase status pekerjaan pemuda 

menurut daerah tempat tinggalnya. Di perkotaan banyak pemuda yang 

bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Lebih dari separuh pemuda 

perkotaan (72,40 persen) bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, diikuti 

berusaha sendiri sebesar 8,63 persen dan pekerja keluarga sebesar 7,99 

persen. Sementara itu di perdesaan polanya sedikit berbeda, sepertiga 

pemuda bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (35,16 persen), diikuti 

pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar sebesar 29,25 persen, dan berusaha 

sendiri sebesar 12,03 persen. 
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Tabel 6.5 
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, 

2015 

Status Pekerjaan Perkotaan (K) Perdesaan (D) K+D 

(1) (2) (3) (4) 

    Berusaha Sendiri 8,63 12,03 10,19 

Berusaha dibantu buruh tidak 
tetap/ tidak dibayar  

2,49 8,50 5,24 

Berusaha dibantu buruh 
tetap/buruh dibayar  

1,52 1,35 1,45 

Buruh/karyawan/pegawai 72,40 35,16 55,34 

Pekerja bebas pertanian  1,19 6,13 3,45 

Pekerja bebas non pertanian  5,79 7,58 6,61 

Pekerja keluarga/ tak dibayar 7,99 29,25 17,73 

    
Total 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2015 

Besarnya persentase pemuda yang bekerja sebagai 

buruh/karyawan/pegawai di perkotaan sesuai dengan sektor lapangan 

usahanya, yaitu didominasi oleh sektor perdagangan, industri, dan jasa. 

Dimana kita tahu bahwa sektor lapangan usaha tersebut banyak 

membutuhkan buruh/karyawan/pegawai. Sebaliknya di perdesaan banyak 

pemuda yang membantu keluarganya di sektor pertanian. 

6.5 Pemuda Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja 

Jumlah jam kerja dapat dijadikan indikator awal untuk melihat 

produktivitas seseorang dalam bekerja. Jumlah jam kerja normal sesuai 

standard yang ditentukan International Labour Organization (ILO) adalah 35 

jam selama seminggu. Lebih dari dua pertiga pemuda yang bekerja (72,23 

persen) memiliki jam kerja penuh atau jumlah jam kerja minimal 35 jam 

selama seminggu.  Sementara itu, pemuda yang bekerja dengan jumlah jam 

kerja dibawah normal yaitu antara 15-34 jam seminggu sebesar 20,94 
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persen dan mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja 1–14 jam 

sebesar 5,64 persen (Tabel 6.6). 

Jika dilihat menurut tipe daerah, persentase pemuda yang bekerja 

dengan jam kerja penuh (minimal 35 jam selama seminggu) di daerah 

perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan (83,79 persen berbanding 

58,57 persen). Hal ini sesuai dengan sektor dominan di perdesaan adalah 

pertanian yang tidak mempunyai target waktu kerja per hari seperti sektor 

formal (jasa dan industri). 

 
Tabel 6.6 

Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja  
Selama Seminggu Terakhir dan Tipe Daerah, 2015 

Jumlah Jam Kerja Perkotaan (K) Perdesaan (D) K+D 

(1) (2) (3) (4) 

    
0* 1,03 1,37 1,19 

1 – 14 3,32 8,39 5,64 

15 – 34 11,86 31,68 20,94 

35+ 83,79 58,57 72,23 

    

Total 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2015 

6.6  Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda 

Besarnya jumlah angkatan kerja pemuda menghadirkan konsekuensi 

untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai. Ketidakmampuan 

lapangan kerja menyerap angkatan kerja yang tersedia akan memunculkan 

pengangguran. Terbatasnya lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian 

kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan, dan jumlah pencari kerja yang 

terus meningkat, merupakan beberapa faktor penyebab ketidakmampuan 

ini.  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator 

ekonomi makro yang digunakan untuk melihat tingkat perekonomian suatu 
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negara. Indikator ini merupakan persentase antara banyaknya pemuda 

penganggur (mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari 

pekerjaan karena tak mungkin mendapatkan pekerjaan termasuk putus asa, 

atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja) terhadap jumlah 

pemuda angkatan kerja.  Pada tahun 2015, TPT penduduk Indonesia adalah 

sebesar 6,18 persen (hasil Sakernas Agustus 2015). 

Tabel 6.7 menyajikan TPT pemuda tahun 2015 menurut jenis kelamin 

dan tipe daerah. TPT pemuda di Indonesia tercatat sebesar 15,38 persen. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata dari setiap 100 orang 

pemuda angkatan kerja, sebanyak 15-16 pemuda diantaranya belum 

mempunyai pekerjaan. 

Tabel 6.7 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Jenis Kelamin dan 

Tipe Daerah, 2015 

Jenis Kelamin Perkotaan (K) Perdesaan (D) K+D 

(1) (2) (3) (4) 

    

Laki-laki (L) 17,21 12,45 14,98 

Perempuan (P) 16,15 15,88 16,04 

L+P 16,79 13,64 15,38 

    

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2015 

TPT pemuda laki-laki lebih rendah dibanding TPT pemuda perempuan 

(14,98 persen berbanding 16,04 persen). TPT pemuda laki-laki di perkotaan 

lebih besar dibandingkan dengan perempuan (17,21 persen berbanding 

16,15 persen). Pola yang berbeda terjadi di perdesaan, TPT pemuda laki-

laki yang menganggur lebih sedikit dibandingkan dengan pemuda 

perempuan (12,45 persen berbanding 15,88 persen). 

Tabel 6.7 juga memperlihatkan perbandingan TPT menurut daerah 

tempat tinggal. TPT pemuda perkotaan (16,79 persen) cenderung lebih 

tinggi daripada di perdesaan (13,64 persen). TPT pemuda perkotaan yang 

lebih tinggi disinyalir erat kaitannya dengan sifat pekerjaan di perkotaan 
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yang lebih kompleks dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pekerjaan 

yang tersedia di perkotaan pada umumnya membutuhkan pekerja dengan 

keterampilan dan kualifikasi pendidikan tertentu. Sedangkan daerah 

perdesaan umumnya jenis pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan 

informal sehingga cenderung lebih mudah bagi pemuda perdesaan 

mendapatkan pekerjaan daripada pemuda perkotaan. 

Tabel 6.8  menyajikan TPT pemuda yang dirinci menurut tingkat 

pendidikan dan tipe daerah. Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, ternyata 

TPT pemuda dengan pendidikan tamat SM/sederajat menduduki tingkat 

teratas sebesar 20,53 persen, diikuti TPT pemuda berpendidikan tamat 

akademi/PT sebesar 15,33 persen, dan tamat SMP/sederajat sebesar 12,08 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata pemuda penganggur justru 

mereka yang mempunyai pendidikan cukup. Umumnya pemuda dengan 

tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung untuk mencari pekerjaan atau 

menyiapkan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sementara 

itu, pemuda dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah cenderung 

untuk langsung mengerjakan pekerjaan apapun yang bisa memperoleh 

penghasilan. 

Tabel 6.8 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Pendidikan Tertinggi 

yang Ditamatkan dan Tipe daerah, 2015 

Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan 

Perkotaan (K) Perdesaan (D) K+D 

(1) (2) (3) (4) 

    
Tdk/Blm Pernah sekolah 20,06 2,81 4,76 

Tidak Tamat SD 14,54 7,69 9,75 

SD/sederajat 11,07 8,23 9,21 

SMP/sederajat 12,46 11,76 12,08 

SM/sederajat 20,32 20,94 20,53 

Akademi/PT 14,99 16,35 15,33 

    
Total 16,79 13,64 15,38 

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2015 
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Berdasarkan tipe daerah, terlihat bahwa TPT pemuda di perkotaan 

relatif tinggi pada setiap level pendidikan pemuda. Nilai TPT pemuda di 

perkotaan tertinggi pada pemuda tamatan SM/sederajat (20,32 persen) dan 

pemuda yang tidak pernah sekolah (20,06 persen). Sementara pada tingkat 

pendidikan lainnya relatif sama pada kisaran di atas 10 persen. Kondisi 

tersebut mengindikasikan bahwa persaingan usaha di perkotaan lebih ketat 

dan biaya hidup yang lebih tinggi mendorong pemuda untuk tetap berusaha 

mencari pekerjaan apapun latar belakang pendidikannya. 
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KEGIATAN KEPEMUDAAN   

 

Pemuda merupakan salah satu ujung tombak dari sebuah bangsa. 

Pemuda dapat menjadi motor penggerak adanya perubahan ke arah yang 

lebih baik di masyarakat. Jika suatu negara terdapat banyak pemuda, maka 

negara tersebut memiliki sebuah aset yang tak ternilai harganya (Herdian 

Armandhani, 2014). 

Mengingat pentingnya peran pemuda sebagai pelaku pembangunan 

bangsa, pemerintah memberikan perhatian khusus dengan menyediakan 

beberapa kegiatan pelayanan kepemudaan. Kegiatan tersebut terdiri dari 

penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kader pemuda. 

Pemerintah juga menetapkan salah satu sasaran bidang kepemudaan 

dalam RPJMN 2015-2019, yaitu meningkatkan partisipasi pemuda dalam 

berbagai bidang pembangunan. 

Gambaran partisipasi pemuda dalam organisasi dan pertemuan/rapat 

yang merupakan hasil Susenas 2015 disajikan dalam bab ini. Selain itu, 

program-progam terkait pengembangan pemuda yang telah disiapkan oleh 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai instansi 

pemerintah yang membidangi kepemudaan, beberapa program 

kepemudaan khususnya yang diselenggarakan tahun 2015 disajikan pula 

pada bab ini. 

7.1  Partisipasi Pemuda 

Partisipasi Pemuda dalam Organisasi 

Pemuda yang meyukai hal-hal positif selalu aktif bergabung dalam 

suatu organisasi maupun komunitas untuk menuangkan ide maupun 

gagasan kreatifnya. Di tingkat SMP dan SMA terdapat Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS) yang mewadahi anak muda ditingkat sekolah. Lalu 

ada juga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang mewadahi pemuda untuk 

melakukan sebuah perubahan melalui kegiatan diskusi, aksi, dan advokasi. 

7 
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Tak cukup disitu saja banyak komunitas dan organisasi di luar sana yang 

memiliki banyak kegiatan positif yang bisa membawa pengaruh baik di 

masyarakat (Herdian Armandhani, 2014). 

Gambar 7.1 
Persentase Pemuda Menurut Partisipasi dalam Organisasi dan Tipe Daerah, 

2015 

 
Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Informasi mengenai keterlibatan pemuda dalam organisasi di luar 

tempat kerja/sekolah dapat diperoleh dari data Susenas MSBP. Sampai 

dengan saat ini, partisipasi pemuda dalam organisasi masih rendah. 

Berdasarkan hasil Susenas MSBP Tahun 2015, pemuda yang terlibat dalam 

organisasi kurang dari 10 persen pemuda, namun yang masih aktif hanya 

sekitar 5,86 persen. 

Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi terlihat baik di 

perkotaan maupun perdesaan. Sebagaimana tertera pada Gambar 7.1, 

persentase pemuda yang aktif berorganisasi di daerah perkotaan dan 

perdesaan tidak tampak berbeda jauh. Di perkotaan, persentasenya sedikit 

lebih tinggi dari perdesaan (5,95 persen berbanding 5,77 persen). 
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Gambar 7.2 
Persentase Pemuda Menurut Partisipasi dalam Organisasi dan Jenis Kelamin, 

2015 

 
Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Dilihat dari jenis kelamin, baik pemuda laki-laki maupun perempuan 

menunjukkan pola yang sama. Akan tetapi, partisipasi pemuda laki-laki 

dalam organisasi lebih tinggi dibandingkan perempuan (lihat Gambar 7.2). 

Pemuda laki-laki yang aktif berorganisasi sekitar 6,71 persen, sedangkan 

perempuan lebih rendah yaitu 5,00 persen. 

Gambar 7.3 
Persentase Pemuda Menurut Partisipasi dalam Organisasi dan Tingkat 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015 

 
Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 
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Partisipasi pemuda dalam organisasi cenderung semakin tinggi di 

kalangan pemuda yang berpendidikan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 

7.3, pemuda yang aktif mengikuti organisasi persentasenya semakin besar 

pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pemuda dengan pendidikan SMA 

ke atas yang aktif dalam berorganisasi, persentasenya dua kali dari pemuda 

yang aktif berorganisasi dengan pendidikan SD ke bawah. 

Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi juga terjadi di 

sebagian besar provinsi di Indonesia. Hal ini terlihat pada Gambar 7.4 yang 

didominasi dengan area berwarna merah. Provinsi-provinsi tersebut 

memiliki persentase di bawah angka nasional (5,86 persen). Provinsi 

dengan persentase terendah adalah Kalimantan Tengah yakni 2,46 persen. 

Dengan kata lain, dari 100 pemuda di Kalimantan Tengah, kurang dari 3 

orang yang aktif berpartisipasi dalam organisasi. 

Gambar 7.4 
Persentase Pemuda yang Aktif Mengikuti Organisasi di Indonesia, 2015 

 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Provinsi dengan persentase terbesar adalah Bali (33,55 persen), hal 

ini menunjukkan bahwa sepertiga pemuda di Bali aktif berorganisasi. Selain 

Provinsi Bali, hanya tiga provinsi yang memiliki persentase di atas 10 

persen yaitu Sulawesi Utara (18,09 persen), Maluku (17,68 persen), dan 

Yogyakarta (13,84 persen).  

Di antara pemuda yang aktif berorganisasi, sebagian besar pemuda 

berkecimpung dalam organisasi keagamaan (38,09 persen). Bidang 
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organisasi lain yang diminati pemuda antara lain kegiatan sosial (23,72 

persen), olahraga (16,64 persen), dan pendidikan (8,04 persen). Pada 

Tabel 7.1 terlihat bahwa hampir 10 persen pemuda aktif mengikuti 

organisasi yang bergerak di bidang lainnya (kesehatan, budaya, atau hobi). 

Sedangkan pada bidang lingkungan hidup, politik, dan ekonomi, pemuda 

yang aktif dalam organisasi ini masih sangat rendah dengan persentase di 

bawah dua persen. 

Tabel 7.1 
Persentase Pemuda yang Aktif Berorganisasi Menurut Bidang Kegiatan 

Organisasi Utama, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2015 

Bidang 

Kegiatan 
Perkotaan Perdesaan Laki-laki Perempuan Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Keagamaan 35,41 41,16 32,59 45,60 38,09 

Politik 1,10 1,08 1,41 0,66 1,09 

Pendidikan 7,61 8,54 6,56 10,06 8,04 

Lingkungan 
Hidup 

2,61 1,18 1,58 2,44 1,94 

Ekonomi 0,61 1,60 0,95 1,24 1,07 

Sosial 24,65 22,66 22,70 25,11 23,72 

Olahraga 17,20 16,00 25,42 4,65 16,64 

Lainnya 10,81 7,78 8,78 10,24 9,40 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Tabel 7.1 juga memperlihatkan bidang kegiatan organisasi yang diikuti 

pemuda laki-laki dan perempuan. Dua bidang organisasi yang paling 

diminati pemuda yaitu keagamaan dan sosial, pemuda perempuan yang 

aktif lebih tinggi persentasenya dibandingkan laki-laki. Selain itu, bidang 

pendidikan dan lingkungan hidup persentase pemuda perempuan juga lebih 

tinggi dibanding laki-laki. Perbedaan yang nyata terlihat adalah pada bidang 

olahraga. Seperempat pemuda laki-laki yang aktif berorganisasi 

berkecimpung dalam bidang kegiatan olahraga, sedangkan perempuan 

kurang dari lima persen. 
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Tabel 7.2 
Persentase Pemuda yang Aktif Berorganisasi Menurut Alasan Berorganisasi, 

Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2015 

Alasan Perkotaan Perdesaan Laki-laki Perempuan Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Belajar 
kepemimpinan 

10,35 7,35 8,73 9,25 8,95 

 

Menambah 
pengetahuan 

38,95 41,47 37,93 43,12 40,12 

 

Mengisi waktu 
luang 

12,59 10,08 14,60 7,08 11,42 

 

Mencari teman 

12,40 10,61 13,38 9,10 11,57 

 

Melayani 
masyarakat 

12,65 13,49 11,39 15,29 13,04 

 

Lainnya 

13,07 16,99 13,98 16,16 14,90 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 
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Di sisi lain, pemuda yang aktif berorganisasi dengan tujuan belajar 

kepemimpinan melalui organisasi relatif kecil, yaitu kurang dari 10 persen. 

Jika dibandingkan menurut tipe daerah tempat tinggal, pemuda perdesaan 

yang mengikuti organisasi dengan alasan ingin belajar kepemimpinan lebih 

rendah persentasenya. Sementara itu, pemuda perempuan yang 

berorganisasi lebih besar ketertarikannya dalam belajar kepemimpinan 

daripada pemuda laki-laki (9,25 persen berbanding 8,73 persen).  

Fenomena tersebut menyiratkan bahwa hasrat kepemimpinan 

pemuda masih rendah. Padahal salah satu tujuan pembangunan 

kepemudaan adalah terwujudnya pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan 

(UU Nomor 40 Tahun 2009). Bahkan pemerintah, dalam hal ini adalah 

Kementerian Pemuda dan Olahraga, sudah memfasilitasi pengembangan 

kepemimpinan pemuda.  

Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Pertemuan (Rapat) 

Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan pertemuan/rapat di lingkungan 

sekitar tempat tinggalnya mengacu selama kurun waktu setahun terakhir. 

Keikutsertaan dalam rapat, selain untuk meningkatkan peran pemuda di 

tengah-tengah masyarakat, juga dapat menunjukkan partisipasi pemuda 

dalam bidang politik, meski masih dalam skala kecil. 

Hasil Susenas MSBP Tahun 2015 menunjukkan partisipasi pemuda 

dalam kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar tempat tinggalnya 

cenderung masih rendah. Secara umum, pemuda yang menghadiri 

pertemuan (rapat) dalam setahun terakhir hanya sekitar 18,01 persen. 

Artinya, hanya 9 dari 50 pemuda pernah mengikuti pertemuan/rapat (lihat 

Tabel 7.3). 

Di perkotaan, dari 100 pemuda 15 diantaranya mengikuti 

pertemuan/rapat, sedangkan di perdesaan dari 100 pemuda 20 orang 

menghadiri pertemuan (rapat). Persentase pemuda laki-laki yang mengikuti 

pertemuan (rapat) lebih besar daripada perempuan (22,31 persen 

berbanding 13,62 persen). Lebih dari seperlima pemuda laki-laki menghadiri 

rapat dalam setahun terakhir, sedangkan pemuda perempuan kurang dari 

sepertujuh. Hal ini bisa terjadi karena pada umumnya pertemuan yang 
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diselenggarakan di lingkungan sekitar cenderung ditujukan untuk kepala 

rumah tangga yang kebanyakan laki-laki. 

Tabel 7.3 
Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) 

dalam Setahun Terakhir, 2015 

Karakteristik 

Pemuda yang 

pernah mengikuti 

pertemuan/rapat (%) 

(1) (2) 

Total 18,01 

Tipe Daerah Perkotaan 15,55 

 Perdesaan 20,74 

Jenis Kelamin Laki-laki 22,31 

 Perempuan 13,62 

Kelompok Umur 16-20 tahun 10,20 

 21-25 tahun 17,70 

 26-30 tahun 26,44 

Pendidikan tertinggi yang  
SD ke bawah 17,45 

ditamatkan SMP/sederajat 16,04 

 SMA ke atas 19,91 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Di sisi lain, semakin bertambah umur, partisipasi pemuda dalam 

kegiatan rapat cenderung semakin besar. Partisipasi pemuda yang berumur 

kurang dari 20 tahun hanya 10 persen, sedangkan pada umur 21-25 tahun 

persentasenya lebih besar dengan 17,70 persen. Persentase terbesar pada 

kelompok umur tertua, yakni 26,44 persen. Artinya, lebih dari seperempat 

pemuda umur 25-30 tahun mengikuti pertemuan/rapat dalam setahun 

terakhir. 

Tabel 7.3 menunjukkan persentase pemuda yang mengikuti 

pertemuan (rapat) dilihat dari pendidikannya. Pemuda dengan tingkat 

pendidikan SMA ke atas memiliki persentase terbesar. Satu dari lima 
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pemuda yang menamatkan SMA ke atas mengikuti rapat dalam setahun 

terakhir. Sementara itu, persentase pada tingkat pendidikan dasar tidak jauh 

berbeda, dengan partisipasi pemuda lulusan SD ke bawah sedikit lebih 

besar dibandingkan lulusan SMP/sederajat. 

Partisipasi pemuda dalam pertemuan/rapat bervariasi antar provinsi, 

sebagian besar provinsi memiliki angka di bawah 25 persen. Hal ini 

ditunjukkan dengan area yang didominasi warna merah dan kuning pada 

Gambar 7.5. 

Gambar 7.5 
Persentase Pemuda yang Menghadiri Pertemuan/Rapat dalam Setahun 

Terakhir Menurut Provinsi di Indonesia, 2015 

 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Pemuda yang mengikuti pertemuan/rapat sudah lebih dari 10 persen, 

hanya tiga provinsi yang angkanya di bawah 10 persen yakni Sulawesi 

Barat (9,85 persen), Bangka Belitung (8,36 persen), dan Sulawesi Selatan 

(5,11 persen). Sulawesi Selatan memiliki tingkat partisipasi terendah 

dengan hanya 1 dari 20 pemuda mengikuti pertemuan/rapat dalam setahun 

terakhir. Lima provinsi yang diberi warna hijau memiliki persentase di atas 

25 persen (lihat Gambar 7.5). Provinsi dengan persentase terbesar adalah 

Yogyakarta (54,70 persen). Dengan kata lain, lebih dari separuh pemuda 

Yogyakarta menghadiri pertemuan/rapat di lingkungannya. 

Dalam kegiatan rapat, tidak dipungkiri adanya diskusi antar peserta 

rapat. Para peserta umumnya diberikan kesempatan untuk mengemukakan 
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pendapat, saran, atau memberikan masukan. Pemuda yang 

menyumbangkan pemikirannya yang positif dan penuh ide kreatif dapat 

menjadi titik awal kepeloporan pemuda dalam lingkungannya. Akan tetapi, 

tidak semua peserta mengambil kesempatan tersebut. Berdasarkan hasil 

Susenas MSBP Tahun 2015, kurang dari sepertiga pemuda yang 

menghadiri rapat memberikan saran/pendapatnya (lihat Tabel 7.4). 

Persentase pemuda yang memberikan saran pada saat rapat tidak 

berbeda jauh antara perkotaan dan perdesaan, dengan persentase berkisar 

di angka 30 persen, persentase di perkotaan lebih besar dibanding di 

perdesaan. Sedangkan antara pemuda laki-laki dan perempuan, persentase 

pada laki-laki yang memberikan saran lebih banyak daripada perempuan 

(34,30 persen berbanding 29,91 persen). 

Tabel 7.4 
Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) dan 

Memberikan Saran/Pendapat, 2015 

Karakteristik 

Pemuda yang 

memberikan 

saran/pendapat (%) 

(1) (2) 

Total 32,65 

Tipe Daerah Perkotaan 33,91 

 Perdesaan 31,61 

Jenis Kelamin Laki-laki 34,30 

 Perempuan 29,91 

Kelompok Umur 16-20 tahun 31,47 

 21-25 tahun 29,33 

 26-30 tahun 35,47 

Pendidikan tertinggi yang  SD ke bawah 20,65 

ditamatkan SMP/sederajat 25,63 

 SMA ke atas 43,15 

  Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 
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Pada kelompok umur 26-30 tahun, pemuda yang memberikan 

masukan persentasenya paling besar dibandingkan dengan kelompok 

umur lainnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemuda, cenderung 

semakin besar partisipasinya dalam memberikan masukan baik berupa 

saran maupun pendapat. Pemuda dengan tingkat pendidikan di bawah 

SD/sederajat seperlimanya memberikan saran, sedangkan untuk 

lulusan SMP/sederajat sebesar 25 persen. Lebih dari 40 persen 

pemuda yang menamatkan SMA ke atas mengemukakan pendapatnya 

pada saat rapat. 

7.2  Program Kepemudaan Tahun 2015 

Kementerian Pemuda dan Olahraga mengelola dua program besar 

dalam berskala nasional, yaitu Program Kepemudaan dan Program 

Keolahragaan. Masing-masing program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-

kegiatan kepemudaan dan keolahragaan  oleh unit kerja Deputi bidang 

Kepemudaan dan Deputi Bidang Keolahragaan. Program kepemudaan 

tahun 2015 diarahkan untuk mewujudkan pemuda yang berkarakter, maju 

dan mandiri yang diharapkan mampu menjadi pemuda Indonesia yang 

memiliki daya saing baik pada tataran nasional maupun internasional. 

Kegiatan kepemudaan diarahkan untuk mendorong pemuda agar 

dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Partisipasi aktif 

ini sebagai perwujudan dari peran strategis pemuda sebagai pelaku 

perubahan (agent of change), pelaku kontrol sosial dan kekuatan moral. 

Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda 

dan Olahraga adalah dalam rangka melaksanakan amanat Undang 

Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Pembangunan 

kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan 

pelayanan kepemudaan terdiri dari kegiatan penyadaran, 

pemberdayaan dan pengembangan. Diantara kegiatan-kegiatan 

tersebut terdapat kegiatan yang menjadi unggulan yang diminati oleh 

pemuda Indonesia.  
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1. Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 

Jambore Pemuda Indonesia atau yang disingkat JPI adalah salah 

satu kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda yang sebelumnya 

menggunakan nama Kemah Kesatuan Pemuda (KKP). Maksud kegiatan 

JPI adalah meningkatkan wawasan dan kreativitas pemuda melalui 

pemahaman keanekargaman seni budaya, memupuk rasa persatuan 

dan kesatuan bangsa serta meningkatkan ketrampilan dan kemandirian 

pemuda yang dilandasi semangat nasionalisme. Tahun 2015 JPI 

diselenggarakan di Propinsi Kepulauan Riau bersamaan dengan 

pelaksanaan Peringantan Puncak Hari Sumpah Pemuda ke 87. 

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia 

yaitu meningkatkan kreativitas dan menambah luas wawasan pemuda 

daerah; tertanamnya rasa nasionalisme, rasa kesatuan dan persatuan 

dalam wadah NKRI; dan terkuatkannya nilai budaya, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, berkembangnya potensi dan kemandirian pemuda serta 

makin eratnya  jejaring komunikasi dan kerjasama antar pemuda 

peserta JPI.  

Pendaftaran dan seleksi peserta JPI dapat dilakukan di Dinas 

Pemuda dan Olahraga atau instansi yang mengelola urusan kepemudaan di 

tingkat provinsi.  Beberapa provinsi melakukan seleksi berjenjang mulai dari 

tingkat kabupaten/kota. Peserta JPI akan mengikuti acara yang berbasis 

pada aktivitas perkemahan yang lazim dilakukan di kalangan kepramukaan. 

Selama kurang lebih 6 hari, peserta tinggal di tenda, berinteraksi dengan 

peserta lainnya, serta mengikuti berbagai kegiatan yang diarahkan untuk  

mendorong peningkatan wawasan, kapasitas dan kreativitasnya sebagai 

anak muda. Kegiatan JPI diarahkan untuk melatih dan meningkatkan 

kreativitas pemuda sekaligus mengasah kepekaan dan kepedulian terhadap 

sesama.  

Sebagai simbol membangun rasa persatuan pada JPI tahun 2015 

dilakukan penyatuan tanah dan air dari seluruh Indonesia. Peserta JPI 

juga harus mengikuti rangkaian dialog  dan diskusi Nasional dengan 

narasumber nasional. Dalam JPI juga diselenggarakan Pameran 
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Produk Kreativitas Pemuda, Kirab Pemuda Indonesia yang dikenal 

dengan nama Pelangi Nusantara, dan Pagelaran Tari-tarian Nusantara. 

Dan untuk menjaga spirit dan memberikan dampak yang lebih panjang 

kepada masyarakat maka aktivitas alumni JPI dikoordinasikan dan 

dikelola oleh organisasi alumni yang bernama Purna Prakarya Muda 

Indonesia yang disingkat PPMI yang memiliki struktur organisasi tingkat 

pusat (nasional) dan tingkat propinsi. 

2. Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 

Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) atau Youth Exchange 

Program adalah salah satu jenis kegiatan pemberdayaan pemuda yang 

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemuda dalam menghadapi 

perubahan lingkungan strategis berskala global dan mampu memprakarsai 

aktivitas pasca program yang bermanfaat untuk masyarakat. Pertukaran 

pemuda dilakukan dengan beberapa negara. Landasan pelaksanaan PPAN 

adalah perjanjian kerjasama kepemudaan dengan negara mitra. Pada tahun 

2015 kegiatan PPAN dilaksanakan dengan negara mitra yang masuk dalam 

negara-negara ASEAN, seperti : Jepang, Tiongkok, Kanada, Korea Selatan, 

Malaysia, Autralia dan India.  

Kegiatan PPAN terdiri dari dari dua tahapan utama yaitu tahapan 

(fase) dalam negeri dan  luar negeri. Peserta melakukan aktvitas yang 

sama dalam masing-masing fase. Secara umum masing-masing PPAN 

memiliki beberapa kegiatan antara lain pembekalan sebelum 

keberangkatan, fase program, re-entry program, dan fase menjalankan 

aktivitas pasca program. Aktivitas fase program antara lain: home stay 

di keluarga angkat, pengembangan masyarakat (community 

development), magang di instansi pemerintah atau swasta, dan 

penampiln kebudayaan Indonesia (cultural performance) dan kunjungan 

kehormatan diplomatik. 

Tujuh PPAN tersebut adalah (1) Indonesia-Canada Youth Exchange 

Program (ICYEP) dengan tema community development; (2) Australia-

Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) dengan tema professionalism; 

(3) Indonesia-Malaysia Youth Exchange Program (IMYEP) dengan tema 
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media and culture; (4) Indonesia-Korea Youth Exchange Program (IKYEP) 

dengan tema cross-cultural understanding; (5) Indonesia-China Youth 

Exchange Program (IChYEP) dengan tema entrepreneurship; (6) Ship for 

Southeast Asian Youth Program (SSEAYP) dengan tema leadership dan (7) 

ASEAN Students Visit India (ASVI)  fokus pada inovasi di bidang pendidikan 

dan teknologi.  

Hasil PPAN diharapkan dapat mempererat persahabatan dan 

kerja sama pemuda Indonesia dengan pemuda dari negara tujuan; 

meningkatnya rasa saling pengertian diantara masyarakat khususnya 

generasi muda Indonesia dan negara tujuan; terciptanya kader-kader 

pemimpin bangsa yang berwawasan internasional; lebih mengenal 

adat-istiadat, kesenian dan budaya di negara tujuan; serta tukar 

menukar pengalaman negara lain. Sikap dan tingkah laku yang saling 

pengertian, penghormatan dan toleransi di kalangan generasi muda, 

dan generasi muda diharapkan mampu menciptakan jaringan informasi, 

komunikasi dan bisnis.  

Alumni PPAN ini terhimpun dalam wadah alumni yang bernama Purna 

Caraka Muda Indonesia (PCMI) dengan sruktur organisasi tingkat pusat 

(nasional) dan tingkat daerah. Selain itu, para alumni juga terhimpun dalam 

ikatan alumni masing-masing negara mitra.  

Seleksi peserta PPAN dikoordinasikan oleh Dinas Pemuda dan 

Olahraga tingkat daerah. Calon peserta harus memenuhi beberapa kriteria 

persyaratan untuk dapat lolos seleksi dan menjadi peserta PPAN. Selain 

memiliki kemampuan bahasa internasional (Bahasa inggris) yang baik, 

peserta juga harus memiliki kepribadian yang baik, jiwa patriotik, 

kemampuan leadership dan mempunyai prakarsa kegiatan yang akan 

dilakukan pasca program (post program activities atau PPA). Prakarsa PPA 

memiliki bobot penilaian yang tertinggi diantara aspek penilaian calon 

peserta PPAN. 
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3. Wirausaha Muda Pemuda (WMP) 

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional program 

kepemudaan adalah kegiatan kewirausahaan. Program Kemenpora yang 

fokus dalam hal menumbuhkan wirausaha yaitu Wirausaha Muda Pemuda 

(WMP), dalam rangka mengejar ketertinggalan perkembangan wirausaha di 

Indonesia.  

Kegiatan penumbuhan Wirausaha Muda Pemula (WMP) adalah 

aktivitas memfasilitasi wirausaha pemula yang telah memulai usahanya 

dalam waktu satu sampai dua tahun atau yang dikenal dengan istilah start 

up business. Penumbuhan WMP adalah salah satu kegiatan 

pengembangan pemuda yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan 

Olahraga. Kegiatan ini penting karena jumlah wirausaha di Indonesia relatif 

minim bila dibandingkan dengan negara lain (belum mencapai dua persen 

dari jumlah penduduk Indonesia). 

Ruang lingkup WMP meliputi berbagai macam aspek: mulai dari 

sosialisasi utk menumbuhkan minat, pelatihan kewirausahaan, 

pendampingan pengembangan kewirausahaan, fasilitasi promosi 

pengembangan kewirausahaan hingga pemberian fasilitasi permodalan. 

Kemenpora menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik 

pemerintah aupun swasta termasuk diantaranya adalah perguruan 

tinggi, pesantren serta organisasi profesi yang peduli terhadap 

pengembangan kewirausahaan. Program ini dilakukan dengan tiga 

macam pendekatan yaitu fasilitasi dukungan individual sebagai 

wirausaha muda pemula, fasilitasi dukungan yang diberikan melalui 

sentra kewirausahaan pemuda (SKP), fasilitasi terbentuknya lembaga 

permodalan kewirausahaan pemuda melalui inisiasi oleh pemerintah 

pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.  

Fasilitasi dukungan individual sebagai wirausaha muda pemula 

berupa dana dukungan dalam membantu pengembangan bisnis, fasilitasi 

dukungan yang diberikan melalui sentra kewirausahaan pemuda dengan 

membentuk dan memperkuat sentra pemberdayaan pemuda yang bertujuan 

untuk melakukan pendampingan kepada wirausaha muda pemula yang 
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berada di bawah binaan sentra. Sedangkan untuk fasilitasi terbentuknya 

Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) adalah melalui 

inisiasi oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Provinsi 

dan kabupaten/kota didorong untuk membentuk LPKP sebagai 

implementasi amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

Kepemudaan dan diundangkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 

tahun 2013.   

LPKP terdiri dari kumpulan instansi-instansi yang bergerak atau 

memiliki kompetensi di bidang pengembangan kewirausahaan, 

perbankan, pemerintah daerah, universitas serta forum wirausaha 

muda.  LPKP berfungsi melakukan aktivitas penumbuhan wirausaha 

muda pemula dengan melakukan rekruitmen melakukan inkubasi, demi 

lahirnya wirausaha pemula. Kemenpora ingin memperbanyak 

keberadaan SKP dan LPKP. Diharapkan LPKP dapat tumbuh hingga di 

tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Selain bentuk fasilitasi yang 

diberikan, Kemenpora juga menyelenggarakan kegiatan ajang-ajang 

pemilihan wirausaha muda berprestasi yg dilakukan setiap tahun se-

Indonesia. 

4. Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) 

Jiwa kepeloporan pemuda sangat menentukan perkembangan dan 

kesuksesan pembangunan baik pada tingkat perdesaan maupun perkotaan. 

Sementara itu actor pelopor dan penggerak pembangunan tersebut 

dirasakan masih perlu ditingkatkan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut 

dan dalam upaya mendorong, mengembangkan dan meningkatkan 

kepeloporan pemuda, Kemenpora memfasilitasi pemuda terdidik untuk 

mendinamisasi pembangunan di perdesaan melalui program Pemuda 

Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3). 

Program PSP3 ini dikembangkan dengan tujuan untuk 

mengakselerasi pembangunan melalui peran kepeloporan pemuda 

dalam berbagai aktivitas masyarakat terutama kaum muda di 

perdesaan. Aktivitas tersebut secara langsung harus berpengaruh 

terhadap dinamisasi kehidupan masyarakat desa, pengembangan 
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potensi sumber daya kepemudaan dan sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan pemuda dan masyarakat desa. Dua agenda penting 

dalam program PSP3 ini, yakni upaya mengembangkan potensi 

kepeloporan pemuda dalam menggerakkan pembangunan dan upaya 

mendinamisasi masyarakat melalui stimulan PSP3. Kegiatan PSP3 

adalah model pengembangan potensi kepeloporan pemuda yang 

tingkat keberhasilannya akan terlihat di akhir kegiatan.  

Melalui program PSP3 ini, diharapkan akan dapat memperteguh 

komitmen para pemuda sarjana untuk membangun desa serta dapat 

menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang dapat memperbaiki taraf 

kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Komitmen ini penting 

sebagai bagian dalam mengurangi penumpukan SDM berpendidikan tinggi 

di perkotaan, sehingga masyarakat (pemuda) desa mampu bangkit 

melakukan kegiatan yang produktif dan pada akhirnya desa dapat menjadi 

penggerak dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional. 

Program PSP3 telah berlangsung sejak tahun 1989 dengan nama 

program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dan 

sampai tahun 2015  sudah menempatkan sarjana lebih kurang 18.173 

orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Para sarjana yang 

ditempatkan di desa dengan aktivitas menggerakkan dan mendampingi 

masyarakat khususnya pemuda, menumbuhkan beragam kegiatan 

produktif terutama di bidang ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan, 

dan lingkungan. Selain itu juga menumbuhkan unit-unit usaha produktif 

di bidang pertanian, perikanan, industri kecil/kerajinan dan jasa 

perdagangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemuda. 

Kemenpora memberikan penghargaan kepada peserta PSP3 yang 

dinilai berpretasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan 

kegiatan inovatif dan produktif di masyarakat perdesaan.  

Peserta PSP3 direkruit pemerintah daerah provinsi di seluruh 

Indonesia melalui tahap seleksi. Peserta PSP3 merupakan para lulusan 

sarjana strata satu dari berbagai jurusan yang mempunyai minat dibidang 

kepeloporan melalui pergerakan partisipasi masyarakat di dalam 

pembangunan khususnya di wilayah perdesaan. Rekrutmen dilakukan tiap 
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tahun hingga tahun 2015, setiap peserta terikat dengan kontrak kerjasama 

untuk menggerakan pembangunan di pedesaan selama satu atau dua 

tahun. Selama masa tugasnya tiap peserta mendapat bantuan biaya hidup 

dan bantuan perintisan pengembangan kewirausahaan. Selain 

menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan PSP3 juga 

diarahkan untuk mampu menjalankan bisnis atau wirausaha oleh dirinya 

sendiri yg disebut dengan program kemandirian.  

Bidang-bidang aktivitas PSP3 sangat beragam tidak hanya di bidang 

ekonomi tetapi juga sosial serta di bidang pendidikan yang menjadi 

persoalan di daerah pengabdiannya.  Setelah selesai bertugas maka 

diharapkan masing-masing alumni tetap memiliki semangat untuk menjadi 

penggerak pembangunan yang aktivitas pengelolaannya dibawah naungan 

alumni atau forum alumni PSP3.  

5. Kapal Pemuda Nusantara (KPN)  

Kapal Pemuda Nusantara merupakan kegiatan pemberdayaan 

pemuda di bidang wawasan, ilmu pengetahuan, dan karakter 

kebangsaan dengan menggunakan wahana kebaharian dengan 

menggunakan sarana transportasi kapal. Oleh karena itu kegiatannya 

disebut dengan nama kegiatan Kapal Pemuda Nusantara disingkat 

KPN. Pasca  kegiatan diharapkan alumni mengalami peningkatan 

wawasan dan ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang kebaharian, 

kemampuan kepemimpinan yang meningkat, rasa cinta kepada bangsa 

dan negara yang makin tumbuh, serta rasa persatuan yang makin kuat 

dan jejaring komunikasi makin luas.  

Pada tahun 2015 pemuda pemudi yang lolos seleksi program KPN 

dari masing-masing provinsi di seluruh Indonesia dan perwakilan pemuda 

dari negara se-ASEAN bergabung bersama-sama untuk berlayar 

mengarungi samudra dan melakukan sejumlah kegiatan di beberapa tempat 

yang disinggahi. Program ini dilakukan menggunakan kapal Kapal Republik 

Indonesia (KRI) ataupun kapal penumpang (sesuai situasi dan kondisi). 

Basis kegiatan KPN adalah kebaharian, daerah pesisir, dan budaya 

kebaharian.  
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Sejak tahun 1987 KPN dikelola oleh Kementerian Pendidikan, namun 

mulai tahun 2005 hingga 2015 program ini dikelola oleh Deputi 

Pemberdayaan Pemuda Kemenpora. Muatan program KPN meliputi 

peningkatan wawasan dan kapasitas kebaharian, teknologi kebaharian dan 

potensi kebaharian yang diberikan oleh para profesional di bidang tersebut. 

Para peserta juga mengikuti program homestay di rumah-rumah keluarga 

yang berlatar belakang kebudayaan kelautan, selama tinggal disana para 

peserta berinteraksi dengan masyarakat dan pemuda lokal untuk dapat 

lebih menyelami nilai-nilai budaya kelautan di Indonesia. Kemudian para 

peserta mengunjungi pusat-pusat unggulan pengembangan teknologi 

kelautan.  

Para peserta juga dibekali oleh program-program penguatan 

kapasitas kepemimpinan dan kepeloporan, wawasan nasionalisme dan 

patriotisme serta penanaman nilai-nilai budaya Indonesia. Mulai tahun 2010 

Program KPN dipadukan dengan kegiatan rangkaian Sail dengan tujuan 

capaian yang lebih besar melalui kerjasama dengan Kementerian 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) dan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko 

PMK).  

Para Alumni KPN yang terhimpun pada Korps Alumni Kapal Pemuda 

Nusantara diharapkan mampu membuat aktivitas-aktivitas sosial atau 

ekonomi yg berbasis kepada kebaharian. Para alumni KPN juga melakukan 

pembinaan dalam melakukan aktivitas sosial di berbagai daerah pasca 

mengikuti program KPN.  

6. Gebyar Seni Budaya  

Dalam rangka meningkatkan kreativitas pemuda maka diperlukan 

“panggung” untuk memberikan apresiasi atas capaian kreatif para pemuda. 

Salah satu bentuk panggung tersebut adalah ajang Gebyar Seni Budaya 

yang diselenggarakan pada tahun 2015. Kegaitan Gebyar Seni Budaya ini 

adalah ranah kegiatan pemberdayaan pemuda. 

Beraneka ragam prestasi seni budaya ditampilkan dalam Gebyar Seni 

Budaya 2015 yang diselenggarakan bersamaan dengan Peringatan Hari 
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Sumpah Pemuda.  Kemenpora menggelar Gebyar Seni Budaya Indonesia 

sebagai salah satu kegiatan pendukung peringatan Hari Sumpah Pemuda 

(HSP) ke 87 di Halaman Kantor Kemenpora Jakarta. Salah satu 

pertunjukkan seni budaya tersebut yakni, pertunjukkan seni pedalangan 

wayang kulit dengan Lakon Pendadaran Siswo Suko Limo yang dimainkan 

dalang muda dari Solo Ki Bayu Aji Pamungkas.   

7. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 

Kegiatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 

Pusaka (PASKIBRAKA) adalah salah satu kegiatan pengembangan 

pemuda. Diklat Paskibraka adalah kawah candradimuka bagi pemuda 

dan pemudi yang akan melakukan tugas mengibarkan bendera pusaka 

pada peringatan deik-detik peringatan Hari Kemerdekaan Republik 

Indonesia  tanggal 17 Agustus di Istana Negara. Pengibaran Bendera 

Pusaka yang penuh makna sejarah harus dilakukan oleh para putra-

putri Indonesia terbaik yang terseleksi. Ada sebanyak 68 anggota 

Paskibraka.  

Calon Paskibraka ini tidak hanya dilatih aspek gerak dan formasi 

atau baris berbaris namun juga mendapatkan pendidikan 

kepemimpinan dan kepeloporan sebagai bekal di kemudian hari. 

Anggota Paskibraka adalah kader-kader pemimpin Indonesia di masa 

yang akan datang.   

Kemenpora menyelenggarakan Kegiatan Pengibaran Bendera 

Pusaka (PASKIBRAKA) Nasional dari seleksi, pemusatan pendidikan dan 

pelatihan sampai pelaksanaan pengibaran dan penurunan Bendera Pusaka 

yang tertuang di Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 0065 

Tahun 2015 yang melibatkan pelajar dari 34 Provinsi. Pasukan Paskibraka 

merupakan putra-putri terbaik bangsa, kader pemimpin bangsa yang 

direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang, melalui sistem dan 

mekanisme pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai 

kebangsaan serta penguatan aspek mental dan fisik agar memiliki 

kemampuan prima dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar 

bendera pusaka.  
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Setelah tugas di Istana, Paskibra akan dikukuhkan menjadi anggota 

Purna Paskibraka Indonesia (PPI), yaitu suatu organisasi di tingkat pusat 

sampai di daerah. Bahkan kegiatan Paskibraka ini telah ada di masing-

masing tingkat sekolah. 
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KEGIATAN OLAHRAGA   

 

Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan 

maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. 

Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan 

yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam 

kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan 

memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai 

harganya. Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan 

dampaknya bagi individu. Kegiatan pemassalan olahraga menjadi sarana 

untuk menumbuhkan budaya olahraga. Budaya olahraga yang tinggi 

ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas 

olahraga yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi 

maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia (LK 

Kemenpora Tahun 2015). 

Budaya olahraga yang tinggi merupakan output dari prioritas Presiden 

Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kebijakan bidang 

pemuda dan olahraga, poin 5 sampai 7, yakni: (5). Mengembangkan 

kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan 

sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan 

berkelanjutan; (6). Meningkatkan akses dan partisipasi secara luas dan 

merta untuk mengingkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta 

membentuk watak bangsa; (7). Meningkatkan sarana dan prasarana 

olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga (LK 

Kemenpora Tahun 2015). 

Penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia diatur melalui Sistem 

Keolahragaan Nasional (SKN) yang tertuang dalam UU RI Nomor 3 Tahun 

2005. Dalam Bab IV Pasal 6 UU tersebut dinyatakan bahwa setiap warga 

negara  diberi hak yang sama untuk: a) melakukan kegiatan olahraga; b) 

memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c) memilih dan mengikuti 

8 
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jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d) 

memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan 

pengembangan dalam keolahragaan; e) menjadi pelaku olahraga; dan f) 

mengembangkan industri olahraga. Selanjutnya dalam SKN, semua unsur 

yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah berkewajiban untuk berperan 

serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kegiatan keolahragaan. 

Pemerintah  sendiri telah berupaya untuk selalu meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui pembangunan 

olahraga. Untuk mendukung upaya pemerintah sehingga arah 

pembangunan di bidang olahraga lebih terarah, perlu disediakan data dan 

informasi mengenai kondisi serta karakteristik masyarakat dan lingkungan 

yang akan menjadi sasaran atau target pembangunan. Sejalan dengan itu, 

pada bab ini akan diulas beberapa aspek yang berkaitan dengan kegiatan 

olahraga, yaitu: partisipasi berolahraga, tujuan berolahraga, frekuensi dan 

intensitas berolahraga, jalur kegiatan olahraga, dan jenis olahraga. 

8.1   Partisipasi Berolahraga 

 Di dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional Bab XIV (Peran Serta Masyarakat) Pasal 75 ayat (1) sampai (5) 

disebutkan bahwa: (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan 

seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan; (2) 

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, 

badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip 

keterbukaan dan kemitraan; (3) Masyarakat dapat berperan sebagai 

sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau 

pelayanan kegiatan olahraga; (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya 

pembinaan dan pengembangan keolahragaan.  

 Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga 

dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor ekternal. Faktor-

faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

olahraga adalah pengetahuan dari masyarakat mengenai manfaat 

olahraga, selera atau preferensi olahraga, ketersediaan fasilitas olahraga, 
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dan lingkungan tempat tinggal. Sementara itu, prestasi atlet terutama pada 

event internasional, motivasi guru/pelatih olahraga dan intervensi 

pemerintah juga diyakini sebagai faktor-faktor eksternal yang dapat 

merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat untuk berolahraga. 

Sampai dengan saat ini, apresiasi masyarakat dalam berolahraga 

masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi penduduk 

untuk berolahraga. Berdasarkan hasil Susenas MSBP Tahun 2015, 

penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga hanya 

sekitar 27 persen saja. Hal ini berarti dari 100 penduduk Indonesia berumur 

10 tahun ke atas, ada 27 orang yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

olahraga, sedangkan 73 orang lainnya tidak melakukan olahraga. 

Gambar 8.1 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 

Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, 2009, 2012, dan 
2015

 
Sumber: BPS – Susenas Modul  2009, 2012, dan 2015 

Dilihat perkembangannya, dari tahun 2009 ke tahun 2015 partisipasi 

penduduk yang melakukan olahraga mengalami kenaikan (lihat Gambar 

8.1). Pada tahun 2009 partisipasi penduduk sebesar 21,76 persen naik 

menjadi 24,96 di tahun 2012, dan mengalami kenaikan lagi menjadi 27,61 di 

tahun 2015. Peningkatan tersebut dapat mengindikasikan kesadaran 
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penduduk untuk melakukan olahraga. Pola yang sama terjadi baik di 

perkotaan maupun perdesaan. 

Dari Gambar 8.1 terlihat pula bahwa tingkat partisipasi olahraga 

penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk 

perdesaan. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, persentase penduduk 

yang melakukan olahraga di perkotaan (32,99 persen) lebih tinggi dibanding 

persentase penduduk yang melakukan olahraga di perdesaan yang hanya 

sebesar 22,07 persen. Hal ini mungkin disebabkan fasilitas dan jenis 

olahraga yang tersedia di perkotaan lebih banyak dibandingkan di 

perdesaan. 

Rendahnya partisipasi penduduk Indonesia yang melakukan aktivitas 

olahraga terlihat hampir di seluruh provinsi. Minat tertinggi penduduk dalam 

berolahraga terdapat di Provinsi DKI Jakarta (38,61 persen), DI Yogyakarta 

(35,48 persen), dan Kalimantan Timur (35,19 persen). Sementara penduduk 

yang berolahraga dengan persentase paling rendah terdapat pada Provinsi 

Papua (16,13 persen), Maluku (20,98 persen), dan Aceh (21,40 persen). 

Gambar 8.2 menyajikan persentase penduduk yang melakukan olahraga di 

setiap provinsi. 

Fenomena tersebut menyiratkan bahwa partisipasi masyarakat 

Indonesia dalam kegiatan olahraga secara umum masih sangat rendah. 

Kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat olahraga merupakan 

salah satu kegiatan yang menunjang kesehatan. Dengan masih rendahnya 

angka partisipasi olahraga mengindikasikan bahwa masyarakat belum 

sepenuhnya mempunyai kesadaran untuk hidup lebih sehat melalui 

olahraga. Sehingga hal tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah 

dan pihak terkait lainnya mencari solusi agar partisipasi masyarakat dalam 

berolahraga dapat meningkat. 
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Gambar 8.2 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 

Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi, 2015 

 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 
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Pada gambar 8.3 terlihat bahwa minat penduduk laki-laki 10 tahun ke 

atas yang melakukan olahraga lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada 

tahun 2015 persentase penduduk laki-laki 10 tahun ke atas yang melakukan 

olahraga sebesar 31,51 persen lebih tinggi dibandingkan penduduk 

perempuan yang hanya 23,71 persen atau dengan kata lain partisipasi 

penduduk laki-laki lebih tinggi 7,8 persen dari partisipasi perempuan dalam 

melakukan olahraga.  

Gambar 8.3 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 
Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenis Kelamin  dan Tipe Daerah, 2015 

 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Dari gambar 8.3 juga terlihat bahwa baik di perkotaan maupun 

perdesaan kecenderungan penduduk laki-laki 10 tahun ke atas yang 

berolahraga lebih tinggi daripada perempuan.  Di perkotaan persentase 

penduduk laki-laki 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga di perkotaan 

sebesar 8,56 persen lebih tinggi daripada persentase perempuannya. 

Sementara itu di perdesaan persentase penduduk laki-laki 10 tahun ke atas 
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yang melakukan olahraga lebih tinggi 7,03 persen dibanding persentase 

perempuannya. 

 

Gambar 8.4 
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 

Selama Seminggu Terakhir Menurut Kelompok Umur, 2015 

 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Terlihat pada Gambar 8.4 bahwa semakin tua kelompok umur maka 

semakin rendah partisipasi masyarakat untuk berolahraga. Pada kelompok 

umur 5-9 tahun dan 10-15 tahun persentase penduduk yang melakukan 

olahraga selama seminggu terakhir tinggi, berturut-turut yaitu 68,09 persen 

dan 84,28 persen. Kelompok umur tersebut biasanya didominasi oleh 

penduduk yang masih bersekolah, sehingga tingginya persentase yang 

berolahraga pada kelompok umur tersebut mungkin disebabkan kewajiban 

mereka mengikuti mata pelajaran olahraga di sekolah. Selanjutnya, 

dibandingkan kelompok umur yang lebih tua (31-49 tahun, 50-59 tahun, 

dst.) persentase penduduk berolahraga terus mengalami penurunan sampai 

persentase terendah pada kelompok umur 60 tahun ke atas, yaitu sebesar 

10,57 persen.  

Kecenderungan menurunnya partisipasi olahraga seiring 

bertambahnya usia terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan (Lihat 

Tabel 8.1). Di perkotaan, pada kelompok umur 5-9 tahun dan 10-15 tahun 

persentase penduduk yang melakukan olahraga berada di kisaran 70 
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persen dan terus menurun seiring bertambahnya umur hingga mencapai 

persentase terendah di kelompok usia 60 tahun ke atas (17,43 persen). 

Begitupula di perdesaan, pada kelompok umur 5-9 tahun dan 10-15 

persentase penduduk yang melakukan olahraga berada di kisaran 65 

persen dan terus menurun seiring bertambahnya umur hingga mencapai 

persentase terendah di kelompok usia 60 tahun ke atas (4,53 persen). 

Tabel 8.1 
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 
Selama Seminggu Terakhir Menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2015 

Kelompok 

 Umur 
Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

5-9 70,51 65,80 68,09 

10-15 86,67 82,07 84,28 

16-30 32,86 23,05 28,22 

31-49 21,30 7,68 14,72 

50-59 22,83 6,23 14,48 

60+ 17,43 4,53 10,57 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang melakukan 

olahraga lebih tinggi di perkotaan daripada perdesaan, hal ini terlihat pada 

setiap kelompok umur. Perbedaan persentase penduduk perdesaan dan 

perkotaan yang melakukan olahraga sangat mencolok pada kelompok umur 

31-49 tahun dan kelompok umur selanjutnya. Hal ini mengindikasikan 

penurunan minat berolahraga lebih cepat terjadi pada penduduk di 

perdesaan daripada penduduk perkotaan. 

8.1.1  Tujuan Berolahraga 

Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam melakukan 

olahraga, ada yang berolahraga dengan tujuan meningkatkan/menjaga 

stamina tubuh agar tetap sehat, ada pula yang melakukannya dengan 

tujuan prestasi, hobi/rekreasi, kurikulum sekolah, profesi, dan lainnya. 

Olahraga prestasi biasanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai minat 
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dan bakat dalam bidang olahraga dan dikembangkan secara profesional 

sehingga dapat mencapai prestasi. Olahraga hobi/rekreasi ditujukan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan akan kegembiraan yang menyegarkan dan 

menghilangkan kejenuhan dari aktivitas sehari-hari. Selain itu, ada pula 

penduduk yang berolahraga karena memang wajib mengikuti pelajaran 

sekolah/kurikulum sekolah. 

Tabel 8.2 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 

Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan  
Tujuan Olahraga, 2015 

Tipe Daerah/ 

Jenis Kelamin 

Tujuan Olahraga 

Menjaga 

Kesehatan 
Prestasi 

Hobi/ 

Rekreasi 

Kurikulum 

Sekolah 
Profesi Lainnya Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Perkotaan (K)        

Laki-laki 48,25 1,31 19,24 28,33 0,88 2,00 100,00 

Perempuan 50,60 1,05 4,04 41,02 0,72 2,57 100,00 

L+P 49,27 1,20 12,63 33,85 0,81 2,25 100,00 

Perdesaan (D)        

Laki-laki 27,48 1,37 23,57 44,65 0,52 2,41 100,00 

Perempuan 26,26 1,15 4,73 64,23 0,67 2,95 100,00 

L+P 26,97 1,28 15,66 52,87 0,58 2,64 100,00 

K+D      

Laki-laki 39,94 1,33 20,97 34,86 0,74 2,16 100,00 

Perempuan 41,22 1,09 4,30 49,97 0,70 2,72 100,00 

L+P 40,49 1,23 13,82 41,34 0,72 2,40 100,00 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Pada Tabel 8.2 diperoleh gambaran bahwa mayoritas penduduk 

(41,34 persen) melakukan olahraga dengan tujuan kurikulum sekolah. 

Kemudian disusul dengan tujuan menjaga kesehatan (40,49 persen). 

Sementara itu, hanya sebagian kecil saja dari mereka yang melakukannya 

dengan tujuan prestasi dan profesi yaitu masing-masing sebesar 1,23 

persen dan 0,72 persen.   
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Penduduk perkotaan yang berolahraga untuk tujuan menjaga 

kesehatan sebesar 49,27 persen lebih tinggi daripada penduduk di 

perdesaan yang hanya 26,97 persen. Selain itu, penduduk perkotaan yang 

berolahraga untuk tujuan profesi sebesar 0,81 persen lebih tinggi daripada 

penduduk di perdesaan yang hanya sebesar 0,58 persen. Sebaliknya untuk 

tujuan selain menjaga kesehatan, dan profesi yaitu berolahraga untuk 

prestasi, hobi/rekreasi, kurikulum sekolah, dan lainnya, justru persentase 

penduduk perkotaan lebih rendah daripada penduduk berdesaan. 

Perbedaan yang cukup signifikan adalah penduduk yang berolahraga 

dengan tujuan kurikulum sekolah. 

Dibandingkan menurut jenis kelamin, terdapat pola bahwa persentase 

penduduk laki-laki yang melakukan olahraga karena prestasi, hobi/rekreasi, 

dan profesi lebih tinggi daripada perempuan. Sebaliknya, persentase laki-

laki yang melakukan olahraga karena menjaga kesehatan, kurikulum 

sekolah, dan lainnya justru lebih rendah daripada perempuan.  (Lihat Tabel 

8.2). 

Tabel 8.3 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 
Selama Seminggu Terakhir Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

dan Tujuan Utama Berolahraga, 2015  

Pendidikan 

Tertinggi Yang 

Ditamatkan 

Tujuan Utama Berolahraga 

Menjaga 

Kesehatan 
Prestasi 

Hobi/ 

Rekreasi 

Kurikulum 

Sekolah 
Profesi Lainnya 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tdk pernah 

sekolah 
2,07 2,08 1,18  - 0,68 44,78 

Tidak tamat SD 13,28 38,29 17,28 61,61 8,65 9,07 

SD/Sederajat 19,62 22,76 22,57 22,79 11,22 9,23 

SMP/Sederajat 14,37 22,45 23,88 15,01 7,54 8,16 

SM/Sederajat 29,21 11,27 26,71 0,54 27,16 13,99 

PT 21,45 3,16 8,39 0,05 44,76 14,77 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 
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Persentase terbesar penduduk yang melakukan olahraga dengan 

tujuan menjaga kesehatan dan hobi/rekreasi terdapat pada pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan SM/sederajat, berturut-turut sebesar 29,21 persen 

dan 26,71 persen. Sedangkan persentase terbesar penduduk yang 

melakukan olahraga dengan tujuan prestasi dan kurikulum sekolah terdapat 

pada penduduk yang masih sekolah SD (pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan yaitu tidak tamat SD), berturut-turut sebesar 38,29 persen dan 

61,61 pesen. Untuk penduduk yang melakukan olahraga dengan tujuan 

utama profesi, persentase terbesar terdapat pada penduduk yang 

berpendidikan PT, yaitu sebesar 44,76 persen. 

8.1.2  Frekuensi dan Intensitas Berolahraga 

 Olahraga yang baik dan benar yaitu olahraga yang dilakukan secara 

teratur dan terukur. Dengan melakukan olahraga secara rutin menurut 

frekuensi dan intensitas yang cukup maka akan mendatangkan manfaat 

bagi tubuh secara maksimal. Dalam melakukan olahraga, setiap orang 

mempunyai kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda. Gambar 8.5 

menyajikan frekuensi dan intensitas olahraga yang dilakukan penduduk 

berumur 10 tahun ke atas. Frekuensi olahraga menunjukkan berapa hari 

dalam seminggu seseorang melakukan olahraga. 

Sebagian besar penduduk 10 tahun ke atas berolahraga setidaknya 

satu hari dalam seminggu. Sementara itu, penduduk 10 tahun ke atas yang 

berolahraga selama 5-6 hari persentasenya paling rendah, yaitu 3,27 

persen. 

Tidak ada perbedaan yang berarti antara frekuensi berolahraga 

penduduk perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk perkotaan yang 

melakukan olahraga hanya satu hari dalam seminggu di perkotaan sebesar 

69,02 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan yaitu 

sebesar 68,42 persen. Perbedaan yang cukup nyata pada frekuensi olahraga 

terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Hanya pada frekuensi olahraga 

setiap hari dari 7 hari persentase di perkotaan lebih tinggi dari perdesaan. 
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Gambar 8.5 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan 

Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah dan  
Lama Berolahraga, 2015 

 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Frekuensi olahraga penduduk pada dasarnya juga dipengaruhi oleh 

jenis olahraga yang dilakukan. Tabel 8.4 memberikan gambaran tentang 

frekuensi olahraga yang dilakukan penduduk berumur 10 tahun ke atas 

berdasarkan jenis olahraga. 

Tabel 8.4 menunjukkan bahwa hampir seluruh jenis olahraga 

dilakukan penduduk hanya satu hari dalam seminggu. Sementara itu, 

diantara jenis olahraga yang paling sering dilakukan setiap hari (7 hari 

dalam seminggu) oleh  penduduk adalah jogging/gerak jalan. Olahraga 

jogging/gerak jalan nampaknya menjadi olahraga yang paling murah dan 

mudah dilakukan sehingga dapat dilakukan setiap hari. 
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Tabel 8.4 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 

Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenis Olahraga yang Paling Sering 
Dilakukan dan Lama Berolahraga, 2015 

Jenis Olahraga 

Lama Berolahraga 

1 Hari 2 – 4 Hari 5 – 6 Hari 7 Hari Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Senam 82,07 13,64 2,99 1,30 100,00 

Atletik 86,37 10,32 1,54 1,77 100,00 

Jogging/gerak jalan 59,06 24,56 3,44 12,94 100,00 

Tenis meja 47,01 37,04 8,35 7,59 100,00 

Bulutangkis 55,50 36,80 3,08 4,62 100,00 

Bola voli 61,63 27,40 4,07 6,90 100,00 

Bola basket 73,79 20,18 2,22 3,81 100,00 

Sepak bola/Futsal 61,37 30,64 3,36 4,63 100,00 

Renang 77,33 19,00 2,23 1,44 100,00 

Bela diri 49,10 42,12 5,47 3,31 100,00 

Bersepeda 53,58 30,82 3,60 11,99 100,00 

Lainnya 63,53 19,75 4,59 12,14 100,00 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Intensitas berolahraga menunjukkan berapa menit dalam sehari 

seseorang melakukan olahraga. Pada Gambar 8.6 dapat dilihat bahwa 

penduduk melakukan olahraga dengan intensitas tidak lebih dari satu jam 

dalam sehari dengan rata-rata 31-60 menit sebesar 45,74 persen. 

Penduduk yang melakukan olahraga lebih dari 120 menit persentasenya 

relatif kecil yaitu 3,13 persen. Pola yang sama terjadi baik di perkotaan 

maupun perdesaan. 
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Gambar 8.6 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 

Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Rata-rata Lama 
Berolahraga per Hari (Menit), 2015 

 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Pola intensitas berolahraga tidak berbeda antara penduduk perkotaan 

dan perdesaan, yaitu sebagian besar penduduk berolahraga kurang dari 

satu jam. Akan tetapi, persentase penduduk yang melakukan olahraga 

selama 30 menit dan kurang di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan 

di perdesaan (28,77 persen berbanding 30,90 persen). Sementara 

persentase penduduk yang berolahraga selama 31-60 menit lebih tinggi di 

perkotaan (47,19 persen) dibandingkan di perdesaan (43,50 persen). 

8.1.3  Jalur Kegiatan Olahraga 

Seseorang yang melakukan kegiatan olahraga membutuhkan suatu 

wadah. Wadah olahraga bertujuan memfasilitasi penduduk dalam 

melakukan olahraga. Wadah ini biasa disebut jalur olahraga. Jalur olahraga 

yang dapat dimanfaatkan adalah dengan melakukannya sendiri, melalui 

sekolah, perkumpulan olahraga, tempat bekerja, atau lainnya. Gambaran 

tentang persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan 
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olahraga menurut jalur/wadah olahraga yang utama disajikan pada Tabel 

8.5. 

Penduduk yang melakukan olahraga lebih banyak melalui jalur 

sekolah (46,65 persen) dibandingkan melalui jalur sendiri, perkumpulan 

olahraga, ataupun jalur tempat bekerja. Hal ini memperkuat dugaan pada 

subbab sebelumnya bahwa yang melatar belakangi kenapa partisipasi 

berolahraga paling tinggi berada pada kelompok 5-19 tahun adalah karena 

olahraga termasuk dalam kurikulum sekolah.  

Olahraga yang dilakukan melalui jalur sekolah lebih banyak dilakukan 

oleh penduduk perdesaan (59,75 persen) dibandingkan dengan penduduk 

perkotaan (38,14 persen). Sementara pola penduduk yang berolahraga 

dengan melakukan sendiri, di perkumpulan olahraga, dan di tempat bekerja 

lebih banyak dilakukan oleh penduduk perkotaan dibandingkan perdesaan. 

Tabel 8.5 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 

Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan 
Jalur/Wadah yang Utama dalam Berolahraga, 2015 

Tipe Daerah/  

Jenis Kelamin 

Jalur/Wadah yang Utama dalam Berolahraga 

Sendiri Sekolah 
Perkumpulan 

Olahraga 

Tempat 

Bekerja 
Lainnya  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Perkotaan (K)           

Laki-laki (L) 40,64 32,75 13,60 6,60 6,41 

Perempuan (P) 37,73 45,15 6,90 4,58 5,65 

L+P 39,37 38,14 10,68 5,72 6,08 

Perdesaan (D)      

Laki-laki (L) 23,12 50,93 14,57 2,26 9,12 

Perempuan (P) 17,48 71,93 3,99 2,04 4,57 

L+P 20,75 59,75 10,12 2,17 7,21 

K+D     

Laki-laki (L) 33,63 40,02 13,98 4,86 7,50 

Perempuan (P) 29,92 55,47 5,78 3,60 5,23 

L+P 32,04 46,65 10,46 4,32 6,53 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 
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Pola yang berbeda dalam pemanfaatan jalur olahraga terlihat antara 

laki-laki dan perempuan. Perbedaan persentase yang signifikan terlihat 

pada  jalur perkumpulan olahraga, persentase laki-laki dua kali lipat lebih 

tinggi dibanding perempuan. Pada semua jalur berolahraga, persentase 

laki-laki yang berolahraga lebih tinggi dari perempuan baik di perkotaan 

maupun perdesaan, hanya pada jalur sekolah persentase perempuan lebih 

tinggi dari laki-laki.  

Tabel 8.6 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 

Selama Seminggu Terakhir  Menurut Jenis Olahraga yang Paling Sering 
Dilakukan dan Jalur/Wadah yang Utama dalam Berolahraga, 2015 

Jenis  

Olahraga 

Jalur/Wadah yang Utama dalam Berolahraga 

Sendiri Sekolah 
Perkumpulan 

Olahraga 
Tempat 
Bekerja 

Lainnya  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Senam 8,72 72,42 5,77 8,16 4,94 

Atletik 9,73 85,63 0,97 1,71 1,96 

Jogging/gerak jalan 82,16 10,42 0,95 2,12 4,35 

Tenis meja 34,04 25,89 14,93 13,94 11,20 

Bulu tangkis 37,48 20,12 28,49 5,94 7,97 

Bola voli 12,74 51,61 21,12 1,70 12,83 

Bola basket 6,06 82,04 6,67 2,10 3,13 

Sepak bola/Futsal 20,58 39,76 25,52 3,38 10,76 

Renang 33,61 54,99 5,32 1,37 4,71 

Bela diri 6,97 37,70 44,79 7,84 2,69 

Bersepeda 83,89 3,57 5,62 1,04 5,88 

Lainnya 44,96 38,39 6,94 2,22 7,49 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Jenis olahraga yang paling sering dilakukan dengan wadah yang 

memfasilitasinya terlihat pada Tabel 8.6. Jenis olahraga jogging/gerak jalan, 

tenis meja, bulutangkis, bersepeda, dan olahraga lainnya paling banyak 

dilakukan penduduk melalui jalur/wadah sendiri. Olahraga senam, atletik, 

bola voli, bola basket, sepak bola/futsal, dan renang merupakan olahraga 

yang paling banyak dilakukan melalui jalur/wadah sekolah. Sedangkan 
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jalur/wadah perkumpulan olahraga merupakan jalur yang paling banyak 

dilakukan oleh olahragawan beladiri. 

8.1.4  Jenis Olahraga  

Pada umumnya seseorang dapat melakukan beberapa jenis olahraga 

selama seminggu terakhir, namun jenis olahraga yang paling sering 

dilakukan oleh orang tersebut biasanya terbatas hanya pada jenis-jenis 

olahraga yang paling disukainya. Pada Tabel 8.7 ditampilkan persentase 

penduduk yang berolahraga menurut jenis olahraga yang paling sering 

dilakukan dalam kurun waktu 2009-2015. Senam merupakan jenis olahraga 

yang paling sering dilakukan penduduk meski angkanya berfluktuasi dari 

waktu ke waktu. Pada tahun 2009 persentase penduduk yang melakukan 

olahraga senam sebesar 35,79 persen, naik pada tahun 2012 menjadi 

37,52 persen, kemudian pada tahun 2015 turun menjadi  29,71 persen. 

Jenis olahraga ini banyak dipilih oleh penduduk karena senam lebih 

memasyarakat dimana jenis olahraga ini banyak diselenggarakan baik di 

instansi, sekolah, maupun lingkungan perumahan/tempat tinggal. 

Tabel 8.7 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 

Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenis Olahraga yang Paling Sering 
Dilakukan, 2009, 2012, 2015 

Jenis Olahraga 
Tahun 

2009 2012 2015 

(1) (2) (3) (4) 

Senam 35,79 37,52 29,71 

Atletik *) *) 7,20 

Jogging/gerak jalan 20,20 19,16 21,68 

Tenis meja 0,77 0,46 0,67 

Bulu tangkis 4,68 2,46 3,37 

Bola voli 11,04 8,23 7,57 

Bola basket 3,37 2,98 1,91 

Sepak bola/Futsal 17,15 19,74 18,73 

Renang 1,00 0,93 1,00 

Bela diri 0,60 0,68 0,83 

Bersepeda *) *) 2,12 

Lainnya 5,22 7,71 5,21 
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*) Termasuk ke dalam jenis olahraga lainnya 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2009, 2012, dan 2015 

Selain senam, jogging/gerak jalan juga banyak diminati masyarakat. 

Jenis olahraga ini relatif murah, mudah, serta dapat dilakukan kapan saja 

dan dimana saja tanpa membutuhkan peralatan dan persyaratan khusus. 

Pada Tabel 8.7 terlihat bahwa pada tahun 2009 persentase penduduk yang 

melakukan olahraga jogging/gerak jalan sebesar 20,20 persen, turun 

menjadi 19,16 persen pada tahun 2012, dan meningkat lagi pada tahun 

2015 menjadi 21,68 persen. Sedangkan olahraga yang paling populer dan 

merakyat adalah sepak bola/futsal, persentasenya meningkat dari tahun 

2009 ke tahun 2015. Kondisi ini berbeda dengan kegiatan olahraga bola voli 

dimana dari tahun ke tahun penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan 

olahraga tersebut menurun. 

Penduduk perkotaan dan perdesaan mempunyai perbedaan pola 

dalam memilih jenis olahraga, kecenderungan penduduk perkotaan 

melakukan olahraga sendiri lebih tinggi dari perdesaan.  

Tabel 8.8 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 

Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenis Olahraga yang Paling Sering 
Dilakukan dan Tipe Daerah, 2015 

Jenis Olahraga Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

Senam 27,42 33,24 29,71 

Atletik 6,39 8,45 7,20 

Jogging/gerak jalan 27,57 12,60 21,68 

Tenis meja 0,61 0,77 0,67 

Bulu tangkis 3,48 3,20 3,37 

Bola voli 3,99 13,09 7,57 

Bola basket 2,31 1,29 1,91 

Sepak bola/Futsal 17,34 20,87 18,73 

Renang 1,35 0,46 1,00 

Bela diri 0,93 0,68 0,83 

Bersepeda 2,98 0,79 2,12 
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Lainnya 5,63 4,57 5,21 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 

Jenis olahraga yang banyak diminati penduduk perkotaan adalah 

jogging/gerak jalan yaitu sebesar 27,57 persen. Olahraga jogging/gerak 

jalan tersebut lebih tinggi dua kali lipat dibanding penduduk perdesaan yang 

melakukannya. Sebaliknya, penduduk di perdesaan umumnya lebih 

menyukai jenis olahraga berbentuk permainan dan dilakukan bersama-

sama atau berkelompok, seperti senam, sepak bola, dan bola voli. Untuk 

permainan bola voli, persentase penduduk perdesaan yang melakukan bola 

voli adalah sebesar 13,09 persen atau tiga kali lipat dibanding persentase 

penduduk perkotaan yang melakukan bola voli (3,99 persen). 

Tabel 8.9 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga 

Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenis Olahraga yang Paling Sering 
Dilakukan dan Kelompok Umur, 2015 

Jenis Olahraga 
Kelompok Umur (Tahun) 

Jumlah 
10-14 15-19 20-24 25-29 30-64 65+ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Senam 46,82 27,28 11,01 14,19 21,36 12,86 29,71 

Atletik 11,97 10,48 2,28 1,80 1,89 0,76 7,20 

Jogging/gerak jalan 5,55 9,63 23,95 29,67 45,03 68,19 21,68 

Tenis meja 0,45 0,55 0,44 1,11 0,97 1,08 0,67 

Bulu tangkis 1,67 1,77 4,37 5,25 6,25 0,75 3,37 

Bola voli 6,07 11,99 11,07 10,18 4,71 0,06 7,57 

Bola basket 2,06 4,46 1,28 0,55 0,26 0,00 1,91 

Sepak bola/Futsal 18,04 27,01 37,33 27,62 6,62 0,28 18,73 

Renang 1,15 1,49 0,80 0,89 0,54 0,56 1,00 

Bela diri 0,83 1,27 0,71 0,77 0,61 0,00 0,83 

Bersepeda 0,85 0,67 2,10 2,83 4,52 4,41 2,12 

Lainnya 4,55 3,39 4,65 5,16 7,23 11,06 5,21 

Sumber: BPS – Susenas MSBP 2015 
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Preferensi penduduk melakukan olahraga berdasarkan kelompok 

umur menentukan jenis olahraga yang sering dilakukan. Preferensi 

terhadap jenis olahraga yang dilakukan masing-masing kelompok umur 

cukup bervariasi. Tabel 8.9 menyajikan pola preferensi penduduk pada 

setiap kelompok umur dalam menentukan jenis olahraga yang paling sering 

dilakukan.  

Penduduk kelompok usia sekolah (10-14 tahun dan 15-19 tahun) 

sering melakukan olahraga senam dibandingkan jenis olahraga lainnya, hal 

ini mungkin berkaitan dengan kurikulum sekolah. Sepakbola merupakan 

olahraga yang paling banyak dilakukan oleh penduduk umur 20-24 tahun 

selain jogging/gerak jalan. Semakin meningkat kelompok umur, olahraga 

yang banyak dilakukan adalah olahraga jogging/gerak jalan. Penduduk yang 

berumur 65 tahun ke atas atau usia lanjut lebih menyukai jenis olahraga 

ringan dan mudah dilakukan seperti jogging/gerak jalan (termasuk jalan 

cepat atau jalan santai), lansia yang aktif berolahraga tersebut 

persentasenya sebesar 68,19 persen. 

8.2   Program Keolahragaan 

 Capaian kinerja Kemenpora dapat dilihat pada hasil capaian 

indikator kinerja outcome dan output yang merupakan ukuran keberhasilan 

dan pelaksanaan program/kegiatan dan Rencana Kerja (Renja) 2015 yang 

disinergikan dengan Peta Strategis Kemenpora Tahun 2015, Rencana 

Strategis (Renstra) tahun 2015-2019, dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 

2015. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut terdiri dari program-program 

tentang kepemudaan dan keolahragaan. 

Berdasarkan Tabel 8.10 terlihat bahwa pada tahun 2015 kejuaraan 

South East Asia (SEA) Games 2015 Indonesia mencapai peringkat lima (5), 

dan kejuaraan ASEAN Para Games 2015 mencapai peringkat dua (2). Hasil 

yang dicapai di SEA Games 2015 belum maksimal sehingga beberapa 

negara yang di luar ekspetasi seperti Vietnam dan Malaysia bisa 

mengungguli perolehan medali. Sedangkan pada ASEAN Para Games 

2015 di Singapura Indonesia tidak bisa mempertahankan peringkat 

dikarenakan perkembangan teknologi yang digunakan dan sistem pelatihan 

negara peserta ASEAN Para Games lainnya yang lebih mendukung dalam 
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meraih prestasi, walaupun secara umum persiapan sudah dilakukan dengan 

baik. 

 

Tabel 8.10 
Indikator dan Hasil/Jumlah Kegiatan Kemenpora, 2015 

No Indikator Hasil/Jumlah 

(1) (2) (3) 

1. Peringkat pada kejuaraan 

1. South East Asia (SEA) Games 2015 

2. ASEAN Para Games 2015 

 

Peringkat 5 

Peringkat 2 

2. Jumlah olahragawan andalan nasional 1139 orang 

3. Terselenggaranya pemanduan bakat cabang 

olahraga 

16.000 orang 

4. Jumlah peserta olahraga massal, tradisional, dan 

wisata 

11.900 orang 

5. Jumlah organisasi olahraga pendidikan dan rekreasi, 

olahraga prestasi, olahraga fungsional dan 

profesional yang difasilitasi dalam memenuhi Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) organisasi olahraga 

62 lembaga 

Sumber: Laporan Kinerja Kemenpora Tahun 2015 

Olahragawan andalan nasional yang dibina melalui Program 

Indonesia Emas sebanyak 1139 orang, meliputi olahragawan andalan 

nasional utama, muda, dan pratama. Olahragawan andalan nasional 

tersebut dipersiapkan untuk mewakili Indonesia dalam mengikuti multi ajang 

olahraga, baik tingkat  ASEAN, Asia, maupun dunia. 

Pelaksanaan pemanduan bakat cabang olahraga sebanyak 16.000 

orang. Sebagai upaya berkesinambungan pengembangan dan pembinaan 

prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan melalui 

pembibitan olahraga ditata dengan pola yang terstruktur sesuai dengan 

fungsi perkembangan olahragawan pada usia pembibitan. Usia pembibitan 
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olahraga di Indonesia ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu pada 

usia Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Jumlah peserta olahraga massal, tradisional, dan wisata sebanyak 

11.900 orang. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

olahraga melalui kegiatan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat mengikuti Menpora Sport Fun 

Festival    

Kegiatan ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada peserta 

remaja khususnya para pelajar dan generasi muda untuk menyalurkan 

bakatnya secara benar dan diharapkan ikut aktif dalam lomba Sport Fun 

Festival untuk berkompetisi dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas. 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembudayaan dan pelestarian 

olahraga tantangan bagi generasi muda dan dilaksanakan di halaman 

Kantor Kemenpora. 

2. Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga tradisional yang 

telah dibakukan 

Kegiatan ini diadakan setiap dua tahun sekali, yaitu setiap tahun ganjil 

yang melombakan olahraga tradisional hadang dan sumpitan. Kegiatan ini 

diadakan di lapangan karebosi kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional diikuti oleh 32 provinsi 

seluruh Indonesia. 
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INDUK CABANG  

ORGANISASI OLAHRAGA  

 

Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat dapat 

dilakukan melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif. Kegiatan 

tersebut dapat dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri. Dalam 

hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, kegiatan 

keolahragaan yang dapat dilakukan antara lain berkaitan dengan organisasi 

keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga, peraturan 

permainan dan pertandingan, perlombaan atau pertandingan, peningkatan 

prestasi, pemberian penghargaan, industri olahraga, dan pendanaan. 

Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan 

keolahragaan dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di 

lingkungan masyarakat setempat. Perkumpulan, klub atau sanggar dapat 

membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Induk organisasi olahraga merupakan bagian yang tidak bisa lepas 

dari olahraga itu sendiri ketika dihadapkan pada pertandingan-pertandingan 

resmi, termasuk ketika membawa nama Negara. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional Pasal 1 ayat 25, yang dimaksud dengan induk organisasi cabang 

olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan 

mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi 

cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi 

cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Ada banyak induk 

organisasi olahraga, baik induk organisasi olahraga nasional dan 

internasional.  

Setiap cabang olahraga mempunyai induk organisasi, baik tingkat 

Nasional atau sering di sebut Top Organisasi Olahraga di Indonesia 

maupun Induk Organisasi tingkat Internasional. Induk Organisasi ini 

9 
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merupakan Kepengurusan tiap-tiap cabang pada tingkat  Nasional, yang 

membawahi dan membina olahraga olahraga di daerah. Gambaran induk 

organisasi yang akan disajikan dalam bab ini meliputi induk organisasi 

cabang olahraga prestasi yang berinduk pada KONI dan induk organisasi 

cabang olahraga rekreasi yang berinduk pada FORMI. 

9.1   Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi 

Prestasi merupakan target pencapaian olahraga. Menurut Undang-

Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 27 

menegaskan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 

dilaksanakan serta diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga. Dalam hal 

ini kebijakan nasional keolahragaan yang dilaksanakan pemerintah 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 33 adalah pembinaan dan 

pengembangan olahraga prestasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat 

dan martabat bangsa. 

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh 

induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada 

tingkat daerah. Cabang olahraga yang "berinduk" pada KONI umumnya 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Pada Tabel 9.1 disajikan 

Induk Organisasi Cabang Olahraga Indonesia yang berada dibawah 

naungan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) yang diurutkan 

berdasarkan nama cabang/perkumpulan olahraga serta kepanjangan 

namanya.  
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Tabel 9.1 
Daftar Nama Cabang/Perkumpulan Olahraga  

Beserta Induk Organisasi Olahraga di Indonesia, 2015 

No. 

Cabang/ 

Perkumpulan 

Olahraga 

Induk Organisasi Singkatan 

(1) (2) (3) (4) 

1. Atletik Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB. PASI  

2. Aero Sport Federasi Aero Sport Indonesia PB. FASI 

3. Anggar  Ikatan Anggar Seluruh Indonesia PB. IKASI 

4. Angkat Berat, 

Binaraga, dan 

Angkat Besi  

Persatuan Angkat Berat, Binaraga, 

Angkat Besi Seluruh Indonesia 

PB. PABBSI 

5. Sepeda  Ikatan Sport Sepeda Indonesia PB. ISSI 

6. Baseball dan 

Softball  

Persatuan Baseball dan Softball 

Seluruh Indonesia 

PB.PERBASASI 

7. Berkuda  Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh 

Indonesia 

PP.PORDASI 

8. Biliar  Persatuan Olahraga Biliar Seluruh 

Indonesia 

PB. POBSI 

9. Bola Basket  Persatuan Bola Basket Seluruh 

Indonesia 

PP. PERBASI 

10. Bola Voli Persatuan Bola Voli Seluruh 

Indonesia 

PP. PBVSI 

11. Boling  Persatuan Boling Indonesia PB. PBI 

12. Bridge  Gabungan Bridge Seluruh Indonesia PB. GABSI 

13. Bulutangkis  Persatuan Bulutangkis Seluruh 

Indonesia 

PB. PBSI 

14. Catur  Persatuan Catur Seluruh Indonesia PB. PERCASI 

15. Dayung  Persatuan Olahraga Dayung Seluruh 

Indonesia 

PB. PODSI 

16. Drum Band  Persatuan Drum Band Indonesia PB. PDBI 

17. Golf Persatuan Golf Indonesia PB. PGI 

18. Gulat  Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PB. PGSI 

19. Judo  Persatuan Judo Seluruh Indonesia PB. PJSI 
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No. 

Cabang/ 

Perkumpulan 

Olahraga 

Induk Organisasi Singkatan 

(1) (2) (3) (4) 

20. Karate  Federasi Olahraga Karate-Do 

Indonesia 

PB. FORKI 

21. Kempo Persaudaraan Bela Diri Kempo 

Indonesia 

PB. PERKEMI 

22. Layar Persatuan Olahraga Layar Seluruh 

Indonesia 

PB. PORLASI 

23. Menembak Persatuan Menembak Sasaran dan 

Berburu Indonesia 

PB. PERBAKIN 

24. Motor Ikatan Motor Indonesia PP. IMI 

25. Panahan Persatuan Panahan Indonesia PP. PERPANI 

26. Panjat Tebing Federasi Panjat Tebing Indonesia PP. FPTI 

27. Pencak Silat Ikatan Pencak Silat Indonesia PB. IPSI 

28. Renang Persatuan Renang Seluruh Indonesia PB. PRSI 

29. Selam  Persatuan Olahraga Selam Seluruh 

Indonesia 

PB. POSSI 

30. Senam Persatuan Senam Indonesia PB. PERSANI 

31. Sepak Takraw Persatuan Sepak Takraw Indonesia PB. PSTI 

32. Sepak Bola Persatuan Sepak Bola Seluruh 

Indonesia 

PP. PSSI 

33. Sepatu Roda  Persatuan Olahraga Sepatu Roda 

Seluruh Indonesia 

PB.PORSEROSI 

34. Ski Air dan 

Wakeboard  

Persatuan Ski Air dan Wakeboard 

Seluruh Indonesia 

PB. PSAWI 

35. Squash  Persatuan Squash Indonesia PB. PSI 

36. Taekwondo Taekwondo Indonesia PB. TI 

37. Tarung Derajat  Keluarga Olahraga Tarung Derajat PB. KODRAT 

38. Tenis Meja Persatuan Tenis Meja Seluruh PB. PTMSI 

39. Tenis Lapangan  Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PP. PELTI 

40. Tinju Amatir  Persatuan Tinju Amatir Indonesia PP. PERTINA 

41. Wushu  Wushu Indonesia PB. WI 
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No. 

Cabang/ 

Perkumpulan 

Olahraga 

Induk Organisasi Singkatan 

(1) (2) (3) (4) 

42. Paralympic National Paralympic Committee PP. NPC 

43. Kesehatan 

Olahraga 

Perhimpunan Pembina Kesehatan 

Olahraga Indonesia 

PP.KORI 

44. Olahraga 

Mahasiswa  

Badan Pembina Olahraga Mahasiswa 

Indonesia 

PP. BAPOMI 

45. Olahraga Pegawai  Badan Pembina Olahraga Pegawai 

Negeri 

PP.BAPOR 

KORPRI 

46. Olahraga Pelajar   Badan Pembina Olahraga Pelajar 

Seluruh Indonesia 

PP. BAPOPSI 

47. Wanita Olahraga  Persatuan Wanita Olahraga Seluruh 

Indonesia 

PP. PERWOSI 

48. Wartawan 

Indonesia  

Seksi Wartawan Olahraga, Persatuan 

Wartawan Indonesia  

PP. SIWO PWI 

49. Dansa  Ikatan Olahraga Dansa Indonesia PP. IODI 

50. Hoki  Federasi Hockey Indonesia PP. FHI 

51. Cricket  Persatuan Cricket Indonesia PP. PCI 

52. Barongsai  Federasi Olahraga Barongsai 

Indonesia 

PB. FOBI 

53. Equestrian  Equestrian Federation of Indonesia PP. EFI 

54. Jet-Sport  Indonesia Jet-Sport Boating 

Association 

PP. IJBA 

55. Bola Tangan Assosiasi Bola Tangan Indonesia ABTI 

56. Woodball  Indonesia Woodball Association PB. IWBA 

57. Arung Jeram  Federasi Arung Jeram Indonesia FAJI 

58. Olahraga Kabaddi  Federasi Olahraga Kabaddi Indonesia FOKSI 

59. Rugby  Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI 

60. Muaythai  Muaythai Indonesia PB. MI 

61. Gateball  Persatuan Gateball Seluruh Indonesia PB. PERGATSI 

62 Petanque Federasi Olahraga Petanque 

Indonesia 

PB. FOPI 

63 Korfball Pengurus Pusat Persatuan Korfball 

Seluruh Indonesia 

PP. PKSI 
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No. 

Cabang/ 

Perkumpulan 

Olahraga 

Induk Organisasi Singkatan 

(1) (2) (3) (4) 

64 Soft  Tennis Pengurus Besar Persatuan Soft 

Tennis Indonesia 

PB. PESTI 

Sumber: www.koni.or.id 

Beberapa penjelasan cabang olahraga prestasi antara lain: 

1. Cabang Olahraga Angkat Besi/Angkat Berat 

 

Angkat besi adalah cabang olahraga dimana setiap atlet bersaing 

mengangkat beban berat berupa barbel yang dilakukan dengan kekuatan, 

kelentukan, konsentrasi, ketahanan, keseimbangan, teknik, mental, 

kemampuan, dan disiplin. Dalam olahraga ini  ada dua jenis angkatan yang 

sering dilombakan, yakni angkatan clean and jerk dan snatch. Jenis angkatan 

Snatch adalah jenis angkatan langsung tanpa jeda, di mana atlet harus 

mengangkat beban dari lantai tanpa boleh menekuk lutut sampai kedua 

tangan mengangkat beban (barbel) lurus di atas kepala dengan posisi 

berdiri sempurna beberapa detik, sampai juri membunyikan bel tanda 

angkatan sah. Jenis angkatan Clean and Jerk atlet mengangkat barbel 

dalam dua tahap. Pertama, mengangkat beban dari lantai sampai batas 

dada dengan posisi jongkok. Setelah jeda sebentar untuk mengambil 

ancang-ancang, atlet kemudian mengangkat barbel sampai kedua tangan 

http://www.koni.or.id/index.php/id/contact-us/koni-daerah/102-pb-pesti-pengurus-besar-persatuan-soft-tennis-indonesia
http://www.koni.or.id/index.php/id/contact-us/koni-daerah/102-pb-pesti-pengurus-besar-persatuan-soft-tennis-indonesia


 

Penyajian Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan 2015 131 

 

lurus di atas kepala, dengan posisi berdiri sempurna beberapa detik, sampai 

juri membunyikan bel tanda angkatan sah. Kedua jenis angkatan ini bisa 

dilombakan satu per satu, namun juga bisa digabung sehingga rekor atlet 

adalah penjumlahan beban maksimal dari total angkatan snatch dan clean 

and jerk. 

2. Cabang Olahraga Korfball (Bola Keranjang) 

 

 

Korfball dimainkan di dalam ruangan dan luar ruangan, dengan 

ukuran lapangan sebesar 30 x 60 m (22-44 yd). Lapangan dibagi menjadi 

dua bagian yang disebut zona, masing-masing zona terdapat tiang dengan 

tinggi 3,5 m (11,5 kaki) dengan keranjang di atasnya. Korfball dimainkan 

oleh dua tim, 8 orang (4 laki-laki, 4 perempuan), satu tim terdiri dari 2 laki-

laki dan 2. Laki-laki hanya boleh berhadapan dengan laki-laki, perempuan 

hanya boleh berhadapan dengan perempuan. Sebuah pertandingan korfball 

terdiri dari dua babak, masing-masing 30 menit, dengan istirahat 10 menit di 

antara babak.  

Bola ukurannya sama dengan yang digunakan dalam sepak bola 

(sepak bola), tetapi lebih mudah dicengkram dan mental (hampir seperti 

bola basket). Pada awal awal pertandingan salah satu tim memilih salah 

satu dari setengah lapangan. Salah satu tim akan membela zona mereka, 

dengan keranjang 'mereka' di dalamnya. Pemain membuat skor dengan 

melemparkan bola melalui keranjang lawan. Setelah dua gol, tim yang 

menyerang akan bertahan dan tim yang bertahan akan menyerang. 

Permainan Korfball Di Luar 

Ruangan 

Permainan Korfball Di Dalam 

Ruangan 



 
132 Penyajian Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan 2015 
 

Dalam permainan ini tidak diperbolehkan men-tackle, memukul bola, atau 

men-drible bola (seperti basket ball, tidak diperkenankan), setelah 

memegang bola pemain hanya diperkenankan bergerak satu langkah. 

3. Cabang Olahraga Soft Tenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soft Tenis adalah olahraga permainan bola kecil yang mirip dengan 

tenis lapangan yang pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 

1885. Lapangan yang digunakan sama dengan lapangan tenis biasa, 

sedangkan raketnya biasanya berukuran lebih kecil dan bobot yang lebih 

ringan. Yang paling menonjol perbedaannya adalah penggunaan bola karet 

yang lentur dan lebih ringan dibanding bola tenis biasa yang keras dan 

memiliki kecepatan yang sangat tinggi apabila dipukul. Dengan bola yang 

lebih ringan dan lentur pantulan bola tidak akan jauh dari garis lapangan 

permainan sehingga secara fisik tidak menguras tenaga yang lebih banyak 

jika dibandingkan dengan tenis biasa. Keunggulan inilah yang 

mengakibatkan soft tenis sangat cocok untuk olahraga permainan bagi 

anak-anak hingga orang tua.   

 

 

4. Cabang Olahraga Petanque 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tenis
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang


 

Penyajian Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan 2015 133 

 

 

 

 

 

 

Pétanque adalah suatu bentuk permainan boules yang tujuannya 

melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut 

cochonnet dan kaki harus berada di lingkaran kecil. Permainan ini biasa 

dimainkan di tanah keras atau minyak, dan juga dapat dimainkan di 

rerumputan, pasir atau permukaan tanah lain. Permainan sejenis adalah 

bocce dan bowls. Petanque dimainkan oleh dua, empat atau enam orang 

dalam dua tim, atau pemain dapat bersaing sebagai individu dan bermain 

santai. Di tunggal dan ganda permainan setiap pemain memiliki tiga boule. 

Sebuah koin dilempar untuk menentukan sisi mana pemain bermain terlebih 

dahulu. Tim mulai menarik lingkaran di tanah yang berdiameter 35-50 cm. 

Semua pemain harus melempar boule mereka dari dalam lingkaran ini, 

dengan kedua kaki yang tersisa di tanah. Pemain pertama melempar jack 6-

10 meter, setidaknya satu meter dari perbatasan. 

5. Cabang Olahraga Woodball (Bola kayu) 
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Sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah tongkat pemukul 

atau mallet yang berbentuk huruf T, bola yang terbuat dari bahan kayu 

(natural wood), gawang (gate) yang semua bahannya terbuat dari kayu, 

berjumlah dua buah dan berbentuk botol, serta lapangan yang pada tiap 

tepi jalurnya terdapat batasan. Bentuk lapangan Woodball boleh seperti 

huruf abjad alphabet, tetapi tidak semua diperbolehkan, seperti bentuk X, Y 

dan lain-lain. Tiap pemain harus menyelesaikan 24 fairwar, yang 

mempunyai nilai pukulan paling terkecil maka dialah pemenangnya. 

Permainan ini dapat dilakukan perorangan, dobel, beregu, ataupun 

campuran. 

Permainan Woodball dimulai dari garis batas mulai (start area) sampai 

dengan masuknya bola ke dalam gate dengan cara memukul bola dengan 

mengunakan mallet. Pada Pukulan pertama bola harus ditempatkan di area 

start dan menuju ke arah gawang (gate). Bola yang dimainkan dipukul 

masuk ke dalam gawang melewati cangkir kayu, dan menjauhinya atau 

tidak menempel satu sama lain. Jika bola dipukul menerobos gawang dan 

mengelilingi kembali kemudian menempel dengan cangkir kayu, goal 

tersebut dianggap goal. Jika bola yang dipukul keluar melewati garis 

lintasan fairway kemudian masuk kembali ke dalam lapangan maka bola 

tersebut dinyatakan OB (Out of boundary). 

6. Cabang Olahraga Equestrian (Berkuda) 
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Equestrian adalah cabang olahraga ketangkasan berkuda yang 

menitikberatkan keserasian gerak antara kuda dan penunggang atau 

atletnya. Dalam cabang olahraga ini, dikenal Kejuaraan Nasional 

Ketangkasan Berkuda Concour Dressage Nationale (CDN) dan Concour 

Dressage Internationale (CDI) untuk tingkat internasional. Nomor-nomor 

yang dilombakan adalah lompat rintangan (Concour Saut) dan kejuaraan 

lengkap (Concour Complete). Di Indonesia, kejuaraan lengkap (CC) ini 

disebut kejuaraan Tri-Lomba (Three Days Event), terdiri atas nomor lompat 

rintangan, tunggang serasi, dan lintas alam. Dalam kejuaraan Tri-Lomba ini, 

setiap atlet nomor perorangan dan beregu wajib mengikuti semua nomor 

yang dilombakan, tanpa mengganti kuda yang ia tunggangi selama tiga hari 

berturutan. 

7. Cabang Olahraga Muay Thai 

 

 

Muay thai merupakan sebuah bentuk seni bela diri yang berasal dari 

Thailand. Muay thai merupakan olahraga body combat yang membutuhkan 

banyak kelincahan dan kecepatan di dalam ring. Muay Thai disebut sebagai 

"Seni Delapan Tungkai" atau "Ilmu Delapan Tungkai" karena tekniknya 

sangat sarat menggunakan pukulan, tendangan, siku dan serangan lutut, 

sehingga penggunaan delapan "titik kontak", yang berbeda dengan tehnik 

"dua poin" (tinju) di tinju gaya Barat dan "empat poin" (tangan dan kaki) 

yang digunakan dalam seni bela diri yang berorientasi olahraga. Gerakan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pukulan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tendangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Siku
https://id.wikipedia.org/wiki/Lutut
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat
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menendang dan gerakan kaki lainnya memainkan peranan besar dalam 

seni bela diri Muay Thai. Salah satu gerakan yang khas pada Muay Thai 

adalah tendangan “the roundhouse kick”, yang merupakan sebuah 

tendangan kaki yang diayunkan dengan gerakan setengah lingkaran, 

menyerang dengan bagian depan kaki. 

8. Cabang Aero Sport (Olahraga Dirgantara) antara lain adalah: 

a. Aeromodelling adalah cabang olahraga dirgantara yang 

menggunakan pesawat model (aeromodel) yang terbagi dalam 4 

kelas yaitu: Kelas F1 (Terbang Bebas), Kelas F2 (Terbang Keliling), 

Kelas F3 (Penerbangan Radio Kontrol), Kelas F4 (Model Scala). 

b. Terjun Payung adalah cabang olahraga dirgantara dengan 

menggunakan alat Payung, (Parasut). Perlombaan Olahraga Terjun 

Payung meliputi: Ketepatan mendarat (perorangan, beregu Pa/Pi), 

Kerjasama di Udara, Kerjasama antar parasut dan Akrobatik udara. 

c. Layang Gantung adalah jenis olahraga dirgantara yang 

menggunakan layangan. Dalam usaha meningkatkan prestasi 

olahraga layang gantung diadakan penerbangan untuk memecahkan 

rekor meliputi: Cross Country, dan Ketinggian. 

d. Terbang Layang adalah cabang olahraga dirgantara yang 

menggunakan layang atau pesawat glider. 

e. Pesawat Bermotor Udara adalah jenis olahraga dirgantara yang 

menggunakan pesawat bermotor. Jenis prestasi dalam olahraga ini 

meliputi Aerobatic, Cross Country dan Ketinggian. 
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9. Cabang Olahraga Squash 

 

Squash adalah sejenis olahraga raket yang berasal dari Inggris. Dua 

orang bermain dalam sebuah ruangan tertutup dengan saling berbalas 

memukulkan bola skuas ke sebuah sisi ruangan yang menghadap kedua 

pemain (kegiatan ini disebut rally). Hal ini terus berlangsung hingga salah 

seorang pemain gagal mengembalikan bola hasil pukulan sang lawan atau 

melakukan kesalahan (misalnya memukul bola hingga 'out' atau memukul 

bola setelah memantul dua kali atau lebih). Setiap permainan terdiri dari 

lima set, namun jika salah seorang pemain telah memenangkan tiga set, 

maka ia adalah pemenangnya. 

10. Cabang Olahraga Tarung Derajat 

 

Tarung Derajat adalah seni bela diri berasal dari Indonesia yang 

diciptakan oleh Achmad Dradjat. Ia mengembangkan teknik melalui 

https://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
https://id.wikipedia.org/wiki/Raket
https://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bola
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_bela_diri
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Achmad_Dradjat
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pengalamannya bertarung di jalanan pada tahun 1960-an di Bandung. 

Tarung Derajat menekankan pada agresivitas serangan dalam memukul 

dan menendang. Namun, tidak terbatas pada teknik itu saja, bantingan, 

kuncian, dan sapuan kaki juga termasuk dalam metode pelatihannya. 

9.2   Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi 

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk 

mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, 

kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial. Selain tujuan, pembinaan 

dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, 

mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional 

yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 33). Federasi Olahraga Rekreasi 

Masyarakat Indonesia (FORMI) merupakan induk organisasi olahraga yang 

menjadi wadah berhimpun dari organisasi olahraga rekreasi yang tumbuh 

dan berkembang di masyarakat, baik secara nasional maupun di daerah. 

Induk organisasi ini menjadi mitra strategis dari pemerintah, pemerintah 

daerah dan masyarakat dalam rangka mendorong dan menggerakkan 

pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di seluruh Indonesia. 

FORMI merupakan induk organisasi cabang olahraga di luar 

KONI/KOI dan terbagi tiga jenis yaitu olahraga petualangan dan tantangan 

seperti BMX, b’boy Indonesia, parkour, skate board, inlane skate. Olahraga 

kesehatan dan kebugaran seperti senam jantung sehat, senam tera, senam 

porpi, ILDI, ASIAFI, senam asma. Dan olahraga tradisional dan budaya, 

seperti PLBSI, YLI, gate ball, hadang, loski, kosti, benjang, enggrang, tarik 

tambang, pencaksilat dan sebagainya.Tabel 9.2 menyajikan Induk 

Organisasi Cabang Olahraga Indonesia yang berada dibawah naungan 

FORMI yang diurutkan berdasarkan nama cabang/perkumpulan olahraga 

serta kepanjangan namanya.  

Tabel 9.2 
Daftar Nama Cabang/Perkumpulan Olahraga Rekreasi di Indonesia Beserta 

Induk Organisasi Olahraga, 2015 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
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No. 

Cabang/ 

Perkumpulan 

Olahraga 

Induk Organisasi Singkatan 

(1) (2) (3) (4) 

1. Olahraga 

Pernapasan 

Persatuan Olahraga Pernapasan 

Indonesia 

PORPI 

2. Senam Jantung Yayasan Jantung Indonesia YJI 

3. Senam Tera Senam Tera Indonesia STI 

4. Liong dan 

Barongsai 

Persatuan Liong dan Barongsai 

Seluruh Indonesia 

PLBSI 

5. Aerobik dan Fitnes Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitnes 

Indonesia 

ASIAFI 

6. Sepeda BMX Asosiasi BMX Indonesia ABI 

7. Street Soccer Asosiasi Street Soccer Indonesia ASSI 

8. Breakdance Perkumpulan B-BOY Indonesia B-BOY 

Indonesia 

9. Bela Diri CAKRA MURTI  

10. Bela Diri CAPOEIRA INDONESIA JAKARTA  

11. Airsoft Gun Federasi Airsoft Gun Indonesia FAI 

12. Kreasi Budaya Federasi Olahrga Kreasi Budaya 

Indonesia 

FOKBI 

13. Orienteering Federasi Orienteering Nasional 

Indonesia 

FONI 

14. Skateboard Federasi Skateboard Indonesia FSI 

15. Cheerleading Indonesia Cheerleading Association ICA 

16. Olah raga 

Elektronik  

Asosiasi Olahraga Elektronik 

Indonesia 

IESPA 

17. Freestyle Football Indonesia Freestyle Football Federasi IF3 

18. Langkah Dansa Ikatan Line Dance Indonesia ILDI 

19. Senam Kreasi Ikatan Olahraga Senam Kreasi 

Indonesia 

IOSKI 

20. Jet Ski Jet Ski Indonesia  

21. Sepeda Ontel Komunitas Sepeda Tua Indonesia KOSTI 

22. Olahraga 

Tradisional 

Komunitas Olahraga Tradisional 

Indonesia 

KOTI 

23. Senam Orhiba Olahraga Hidup Baru ORHIBA 

24. Seni Bergerak Parkour Indonesia PARKOUR 
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No. 

Cabang/ 

Perkumpulan 

Olahraga 

Induk Organisasi Singkatan 

(1) (2) (3) (4) 

25. Bola Sundul Persatuan Bola Sundul Indonesia PERBOSI 

26. Street Soccer Persatuan Street Soccer Indonesia PERSOCCI 

27. Gulat Tangan Persatuan Olahraga Gulat Tangan 

Indonesia 

POGTI 

28. Tunagrahita Special Olympics Indonesia SOINA 

29. Senam Asma Yayasan Asma Indonesia YAI 

30. Layang-Layang Yayasan Masyarakat Layangan 

Indonesia 

YMLI 

31. Pencak Silat Asosiasi Perguruan Pencak Silat 

Budaya Indonesia 

APPSBI 

32. Kebugaran Asosiasi Kebugaran Indonesia ASKI 

33. Line Dance The Universal Line Dance DKI Jakarta d'ULD 

34. Bela Diri Goshinbudo Jujutsu Indonesia GBI 

35. Bela Diri AIKIDO Indonesia  

36. Tchoukball Persatuan Tchoukball Seluruh 

Indonesia 

PTBSI 

37. Bolabasket Seni Asosiasi Bolabasket Seni Indonesia ABSI 

38. Selam Masyarakat Selam Indonesia MASI 

37.  Panjat Dinding  Parkour Indonesia  PARKOUR  

 INDONESIA 

38.  Bola Boling  Persatuan Boling Indonesia  PBI 

39.  Pencak Silat  Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat    

 Seluruh Indonesia 

 PB.IPSI 

40.  Muay thai  Pengurus Besar Muay thai Indonesia  PBMI 

41.  Bola Sundul  Persatuan Bola Sundul Seluruh  

 Indonesia 

 PERBOSI 

42.  Gateball  Persatuan Gateball Seluruh  

 Indonesia 

 PERGATSI 

43.  Street Soccer  Perkumpulan Street Soccer Indonesia  PERSSOCI 

44.  Gulat Tangan  Persatuan Olahraga Gulat Tangan  

 Indonesia 

 POGTI 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Goshinbudo_Jujutsu_Indonesia&action=edit&redlink=1
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No. 

Cabang/ 

Perkumpulan 

Olahraga 

Induk Organisasi Singkatan 

(1) (2) (3) (4) 

45.  Mahjong  Perkumpulan Olahraga Mahjong  

 Indonesia 

 POMAIN 

46.  Bola Kasti  Persatuan Olahraga Kasti Indonesia  PROKASTI 

47.  Tchoukball  Persatuan Tchoukball Seluruh  

 Indonesia 

 PTBSI 

48.  Olympics  Special Olympics Indonesia  SOINA 

49.  Senam Asma  Yayasan Asma Indonesia  YAI 

50.  Layang-layang  Yayasan Masyarakat Layang-layang  

 Indonesia 

 YMLI 

Sumber: Kemenpora 2016 
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PRESTASI OLAHRAGA  

 

Olahraga telah menjadi fenomena global dengan diakui 

kedudukannya oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai instrumen 

pembangunan dan perdamaian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga 

memandang penting pembangunan olahraga karena olahraga diyakini 

merupakan wahana yang strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia untuk membentuk watak dan karakter bangsa (nation 

and character building). 

Keberadaan olahraga sudah tidak bisa dipungkiri lagi sebagai salah 

satu alat yang digunakan oleh suatu bangsa untuk menunjukkan eksistensi 

kepada dunia tentang keberadaannya sebagai suatu negara yang maju dan 

besar. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pencapaian prestasi 

olahraga tentunya memerlukan jangka waktu yang panjang dan biaya yang 

besar. Keberadaan olahraga sebagai salah satu pilar dalam kemajuan suatu 

bangsa bisa dilihat dari prestasi olahraga yang dicapai oleh negara tersebut.  

Perkembangan keolahragaan nasional pada saat ini mengalami 

kemunduran yang cukup signifikan. Di berbagai ajang olahraga 

internasional yang diikuti, prestasi Indonesia cenderung mengalami pasang 

surut. Tak ada yang menyangkal bahwa prestasi olahraga Indonesia 

menurun drastis. 

Kemerosotan prestasi ini harus menjadikan Indonesia bangun dari 

tidurnya. Beberapa cabang olahraga yang pernah kita rajai harus direbut 

kembali. Prestasi harus dibangun melalui proses pembinaan dan 

pengembangan yang terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan 

dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Sistem 

pembinaan dan pengembangan olahraga yang sudah tertinggal jauh, perlu 

diformulasikan lagi. Tidak kalah penting adalah regenerasi untuk 

memunculkan bibit-bibit unggulan baru yang dibekali kapabilitas dalam 

berkompetisi di pentas olahraga internasional. 

10 
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10.1 Event Nasional dan Internasional untuk Olahraga Prestasi 

10.1.1 Pekan Olahraga Nasional (PON) 

Kompetisi olahraga multi cabang tingkat nasional adalah Pesta 

Olahraga Nasional (PON). PON merupakan ajang pengujian kompetensi 

olahraga antar provinsi di seluruh Indonesia. PON diselenggarakan setiap 

empat tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia. PON juga 

merupakan momentum kebangkitan olahraga, tempat mengukir prestasi 

dan ajang seleksi atlet berprestasi yang akan menjadi duta Indonesia di 

tingkat Internasional. 

Tabel 10.1  
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)  

PON 

Ke 

Waktu  

Penyelenggaraan 

Tempat Penyelenggaraan 
Juara Umum 

Kab/Kota Provinsi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 8-12 September 1948 Surakarta (Solo) Jawa Tengah Jawa Tengah 

II 21-27 September 1951 Jakarta DKI Jakarta Jawa Barat 

III 20-27 September 1953 Medan Sumut Jawa Barat 

IV 27 Sept-6 Okt 1957 Makassar Sulsel DKI Jakarta 

V 23 Sept-1 Okt 1961 Bandung Jawa Barat Jawa Barat 

VI *) 8 Okt-10 Nov 1965 Jakarta DKI Jakarta - 

VII 26 Agst-6 Sept 1969 Surabaya Jawa Timur DKI Jakarta 

VIII 4-15 Agustus 1973 Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 

IX 23 Juli-3 Agst 1977 Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 

X 19-30 September 1981 Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 

XI 9-20 September 1985 Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 

XII 18-20 Oktober 1989 Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 

XIII 9-19 September 1993 Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 

XIV 9-25 September 1996 Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 

XV 19 Juni-1 Juli 2000 Surabaya Jawa Timur Jawa Timur 

XVI 2-14 September 2004 Palembang Sumsel DKI Jakarta 

XVII 6-17 Juli 2008 Samarinda Kaltim Jawa Timur 

XVIII 11-20 September 2012 Pekanbaru Riau DKI Jakarta 

XIX 17-29 September 2016 Bandung Jawa Barat Jawa Barat 

Ket.: *) PON VI dibatalkan karena terjadi peristiwa G30S PKI 

Diolah dari berbagai sumber 

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Indonesia
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Sejak penyelenggaraan PON pertama pada tahun 1948 hingga saat 

ini, PON telah diselenggarakan sebanyak 19 kali. Pada tahun 1965, 

penyelenggaraan PON VI di Jakarta dibatalkan karena adanya Gerakan 30 

September. Namun PON VI tetap tertulis sudah terselenggara meski tanpa 

pertandingan dan tanpa juara. Sehingga pada PON selanjutnya di 

Surabaya, Jawa Timur tahun 1969 disebut sebagai PON VII. Daftar lengkap 

penyelenggaraan PON sejak awal sampai dengan tahun 2016 disajikan 

pada Tabel 10.1. 

Dari 19 kali penyelenggaraan PON, tercatat baru empat provinsi yang 

pernah menjadi juara umum. Empat provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa 

Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur (lihat Tabel 10.1). 

Provinsi DKI Jakarta menjadi juara umum PON sebanyak sebelas kali, 

sekaligus menjadikan DKI Jakarta sebagai juara umum PON terbanyak 

dalam sejarah penyelenggaraan PON. Sedangkan Provinsi Jawa Barat 

tercatat empat kali menjadi juara umum PON, Provinsi Jawa Timur dua kali 

menjadi juara umum PON, dan Provinsi Jawa Tengah hanya sekali menjadi 

juara umum PON. 

10.1.2 Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) 

Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia 

(Peparnas) adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai Pekan Olahraga 

Nasional (PON) bagi atlet penyandang disabilitas. Perbedaan PON dan 

Peparnas terletak pada pembagian kelas dan teknis pertandingan, dimana 

atlet yang bertanding dikelompokkan berdasarkan kondisi fisiknya. Awal 

mulanya, Peparnas disebut Pekan Olahraga Cacat Nasional (Porcanas), 

namun kemudian kata 'cacat' diganti dengan kata 'paralimpiade' seiring 

dengan perkembangan yang terjadi di dalam organisasi Badan Pembina 

Olahraga Cacat (BPOC) Indonesia.  

BPOC adalah satu-satunya wadah keolahragaan penyandang cacat 

Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan 

seluruh kegiatan olahraga prestasi penyandang cacat di Indonesia maupun 

di ajang internasional. Berdasarkan keputusan yang dibuat pada 

International Paralympic Committee (IPC) General Assembly pada 18 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan_Olahraga_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan_Olahraga_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pembina_Olahraga_Cacat
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pembina_Olahraga_Cacat
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November 2005, yang mewajibkan para anggotanya untuk memakai kata 

'paralympic' untuk gerakan dan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga 

penyandang disabilitas, maka BPOC kemudian berganti nama menjadi 

National Paralympic Committee of Indonesia (NPC). Hingga kini nama itulah 

yang digunakan sebagai nama resmi organisasi dan telah diakui 

legalitasnya oleh IPC dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai induk 

organisasi pembinaan olahraga untuk penyandang disabilitas di Indonesia 

Tabel 10.2  
Penyelenggaraan Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) 

Peparnas 

ke 

Penyelenggaraan Juara  

Umum Tahun Kota Provinsi 
(1) (2) (3) (4) (5) 

I 1957 Surakarta Jawa Tengah Jawa Tengah 

II 1959 Surakarta Jawa Tengah Jawa Tengah 

III 1964 Surakarta Jawa Tengah Jawa Barat 

IV 1969 Yogyakarta DI Yogyakarta Jawa Barat 

V 1972 Bandung Jawa Barat DKI Jakarta 

VI 1975 Ujungpandang Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 

VII 1980 Surakarta Jawa Tengah DKI Jakarta 

VIII 1984 Surakarta Jawa Tengah Jawa Tengah 

IX 1988 Malang Jawa Timur DKI Jakarta 

X 1993 Yogyakarta DI Yogyakarta DKI Jakarta 

XI 1998 Bandung Jawa Barat Jawa Barat 

XII 2004 Palembang Sumatera Selatan Jawa Barat 

XIII 2008 Samarinda Kalimantan Timur Jawa Tengah 

XIV 2012 Pekanbaru Riau Jawa Tengah 

XV 2016 Bandung Jawa Barat Jawa Barat 

Diolah dari berbagai sumber 

Peparnas merupakan ajang pembuktian prestasi bagi olahragawan 

defabel yang bersekala nasional. Mereka mewakili Provinsi dan sekaligus NPC 

Pengurus Provinsi masing-masing daerah. Peparnas mempertandingkan 

cabang-cabang olahraga yang resmi dengan mengikuti regulasi cabang 

olahraga yang dipertandingkan di IPC (International Paralympic Committee). 

Pada saat ini jumlah cabang olahraga di IPC sudah berkembang sebanyak 26 
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cabang olahraga. NPC Indonesia, selaku anggota dari IPC juga telah mengikuti 

regulasi tersebut. Cabang olahraga yang saat ini sudah dibina di Indonesia 

baru sekitar 13 cabang olahraga. Setiap 4 tahun sekali NPC Indonesia terus 

berusaha untuk menambah minimal 1 cabang olahraga di setiap 

penyelenggaraan Peparnas. 

Penyelenggaraan Peparnas menjadi satu paket dengan 

penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Penyelenggaraan 

Peparnas di Indonesia telah berlangsung sebanyak 15 kali. Akan tetapi, 

pelaksanaan event yang disamakan dengan penyelenggaraan PON baru 

dimulai pada penyelenggaraan PEPARNAS ke-12 di Palembang, Sumatera 

Selatan tahun 2004.  

10.1.3 SEA Games 

Pesta Olahraga Asia Tenggara atau Southeast Asian Games atau 

SEA Games adalah suatu ajang pergelaran cabang-cabang olahraga yang 

diselenggarakan setiap dua tahun sekali dan melibatkan sebanyak 11 

negara yang berada di Asia Tenggara. SEA Games pada awalnya bernama 

Southeast Asian Peninsular Games (SEAP Games). Pada tahun 1977, 

Indonesia dan Filipina secara resmi masuk menjadi anggota baru. Komite 

olimpiade SEAP Games kemudian mengubah nama SEAP Games menjadi 

SEAGF (South East Asian Games Federation). Hal ini dikarenakan 

Indonesia dan Filipina bukan termasuk negara Asia Tenggara Daratan. 

Akan tetapi beberapa waktu kemudian SEAGF berganti nama lagi menjadi 

SEA Games (South East Asian Games) hingga sekarang.  

Indonesia secara resmi mulai mengikuti SEA Games pada tahun 1977 

(SEA Games IX). Pada keikutsertaannya yang pertama kali tersebut, 

Indonesia mampu menjadi juara umum. Dalam penyelenggaraan SEA 

Games, Indonesia tercatat menjadi 10 kali juara umum SEA Games, yaitu 

pada tahun 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, dan 

terakhir pada tahun 2011. 
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Tabel 10.3   
Prestasi Indonesia dalam SEA Games 

SEA Games  

ke 

Penyelenggaraan Jumlah 

Negara yg 

Mengikuti 

Peringkat 

Indonesia Tahun Tempat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IX 1977 Malaysia 7 1 

X 1979 Indonesia 7 1 

XI 1981 Filipina 7 1 

XII 1983 Singapura 6 1 

XIII 1985 Thailand 8 2 

XIV 1987 Indonesia 8 1 

XV 1989 Malaysia 7 1 

XVI 1991 Filipina 9 1 

XVII 1993 Singapura 9 1 

XVIII 1995 Thailand 7 2 

XIX 1997 Indonesia 10 1 

XX 1999 Brunei Darussalam 10 3 

XXI 2001 Malaysia 10 3 

XXII 2003 Vietnam 11 3 

XXIII 2005 Filipina 11 5 

XXIV 2007 Thailand 11 3 

XXV 2009 Laos 11 3 

XXVI 2011 Indonesia 11 1 

XXVII 2013 Myanmar 11 4 

XXVIII 2015 Singapura 11 5 

Catatan: pada penyelenggaraan SEA Games I-XII, Indonesia belum menjadi anggota SEA 

GAMES 

Diolah dari berbagai sumber 

Prestasi Indonesia dalam ajang SEA Games mulai menurun sejak 

SEA Games XX tahun 1999 yang diadakan di Brunei Darussalam. Pada 

saat itu, Indonesia hanya menduduki peringkat ketiga. Indonesia baru 

kembali menjadi juara umum pada perhelatan SEA Games XXVI tahun 

2011 di Jakarta. Pada penyelenggaraan SEA Games selanjutnya (SEA 
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Games XXVII dan XXVIII) Indonesia berada di peringkat keempat dan 

peringkat kelima. 

Tabel 10.4  
Perolehan Medali Indonesia dalam SEA Games 

SEA Games 
 

Perolehan Medali 

Ke Tahun Emas Perak Perunggu Jumlah 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

IX 1977  62 41 34 137 

X 1979  92 78 52 222 

XI 1981  85 73 56 214 

XII 1983  64 67 54 185 

XIII 1985  62 73 76 211 

XIV 1987  183 136 84 403 

XV 1989  102 78 70 250 

XVI 1991  92 86 69 247 

XVII 1993  88 81 84 253 

XVIII 1995  77 67 77 221 

XIX 1997  194 101 115 410 

XX 1999  44 43 58 145 

XXI 2001  72 74 80 226 

XXII 2003  56 68 98 222 

XXIII 2005  50 79 89 218 

XXIV 2007  56 64 82 202 

XXV 2009  43 53 74 170 

XXVI 2011  182 151 143 476 

XXVII 2013  65 84 111 260 

XXVIII 2015  47 61 74 182 

Diolah dari berbagai sumber 

10.1.4 ASEAN Para Games 

Pesta Olahraga Difabel Asia Tenggara (ASEAN Para Games) adalah 

ajang bergengsi kejuaraan olahraga bagi atlet yang mengalami kekurangan 

dalam fisik (penyandang difabel) di Asia Tenggara. Ajang olahraga sini 

diselenggarakan setiap dua tahun sekali setelah Pesta Olahraga Asia 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pesta_Olahraga_Asia_Tenggara
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Tenggara (SEA Games). ASEAN Para Games diikuti oleh 11 negara Asia 

Tenggara. Ajang ini mengikuti konsep dan merupakan ajang 

persiapan Paralimpiade. 

Atlet-atlet difabel dari negara-negara ASEAN berkompetisi di acara ini. 

Meskipun peserta ASEAN Para Games adalah penyandang disabilitas, 

olahraga yang dipertandingkan adalah olahraga prestasi, bukan olahraga 

rekreasi atau olahraga hiburan. ASEAN Para Games berada dibawah 

pengawasan dari ASEAN Para Sports Federation (APSF). Tuan rumah 

penyelenggaraan ajang ini sama dengan negara penyelenggara SEA 

Games.  

Tabel 10.5   
Prestasi Indonesia dalam ASEAN Para Games 

ASEAN Para 

Games 

Penyelenggaraan Jumlah Negara yg 

Mengikuti 

Peringkat 

Indonesia Tahun Tempat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I*) 2001*) Malaysia 10 

 

- 

II 2003 Vietnam 11 5 

III 2005 Filipina 11 4 

IV 2008 Thailand 11 4 

V 2009 Malaysia 11 4 

VI 2011 Indonesia 11 2 

VII 2014 Myanmar 11 1 

VIII 2015 Singapura 11 2 

Catatan: *) Indonesia belum berpartisipasi pada ASEAN Para Games I 

Diolah dari berbagai sumber 

Indonesia mulai mengikuti ASEAN Para Games pada 

penyelenggaraan ke II tahun 2003. Pada keikutsertaan yang pertama kali, 

Indonesia berhasil menempati peringkat kelima dari 11 negara peserta. 

Indonesia bertindak sebagai tuan rumah ada penyelenggaraan ASEAN 

Para Games VI tahun 2011. Sebagai tuan rumah, Indonesia berhasil 

menjadi runner up atau juara umum ke-2. Prestasi terbaik Indonesia diraih 

pada penyelenggaraan ASEAN Para Games berikutnya (ASEAN Para 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pesta_Olahraga_Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Paralimpiade
https://id.wikipedia.org/wiki/ASEAN
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Games ke VII) di Myanmar. Pada saat itu, Indonesia menorehkan sejarah 

dengan menjadi juara umum ASEAN Para Games. 

Tabel 10.6  
Perolehan Medali Indonesia dalam ASEAN Para Games 

ASEAN Para Games  Perolehan Medali 

Ke Tahun Emas Perak Perunggu Jumlah 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

I 2001*)  - - - - 

II 2003  10 11 18 39 

III 2005  30 26 20 76 

IV 2008  33 25 18 76 

V 2009  29 25 19 73 

VI 2011  113 108 89 310 

VII 2014  99 69 49 217 

VIII 2015  81 74 63 218 

Catatan: *) Indonesia belum berpartisipasi pada ASEAN Para Games I 

Diolah dari berbagai sumber 

10.1.5 Asian Games 

Asian Games adalah ajang olahraga yang diselenggarakan setiap 

empat tahun sekali. Peserta Asian Games yaitu negara-negara di Benua 

Asia. Asian Games pertama diselenggarakan di New Delhi, India tahun 

1951. Asian Games pertama ini hanya berlangsung selama 8 hari dengan 

hanya mempertandingkan 12 cabang olahraga. Penyelenggaraan Asian 

Games pertama ini diikuti oleh 11 negara. Pada saat itu, Jepang menjadi 

juara umum.  

Prestasi Indonesia pada kejuaraan Asian Games dari tahun ke tahun 

mengalami pasang surut. Peringkat Indonesia mengalami peningkatan pada 

penyelenggaraan Asian Games XVI tahun 2010 (peringkat 15), setelah 

pada penyelenggaraan sebelumnya hanya menduduki peringkat 22. Akan 

tetapi, pada penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2014 peringkat 

Indonesia kembali menurun menjadi peringkat 17. 
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Tabel 10.7 
 Prestasi Indonesia dalam Asian Games  

Asian 
Games 

Ke 

Penyelenggaraan Jumlah 
Negara 
Peserta 

Peringkat 
Indonesia Tahun Negara 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 1951 India 11 7 

II 1954 Filipina 19 12 

III 1958 Jepang 20 14 

IV 1962 Indonesia 16 2 

V 1966 Thailand 18 7 

VI 1970 
Korea Selatan dan 

Thailand 
18 9 

VII 1974 Iran 25 9 

VIII 1978 
Pakistan dan 

Thailand 
25 7 

IX 1982 India 33 6 

X 1986 Korea Selatan 33 9 

XI 1990 
Republik Rakyat 

Tiongkok 
37 7 

XII 1994 Jepang 42 11 

XIII 1998 Thailand 41 11 

XIV 2002 Korea Selatan 44 14 

XV 2006 Qatar 45 22 

XVI 2010 
Republik Rakyat 

Tiongkok 
45 15 

XVII 2014 Korea Selatan 45 17 

Diolah dari berbagai sumber 

Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV Tahun 1962. 

Bertempat di Jakarta, kompetisi olahraga empat tahunan itu 

diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus - 4 September 1962. Sebagai 

tuan rumah, Indonesia berhasil mengumpulkan sebanyak 77 medali, 

dengan rincian 21 medali emas, 26 medali perak, dan 30 medali perunggu. 

Hasil itu menempatkan Indonesia menjadi runner up atau juara umum ke-2 

setelah Jepang. Keberhasilan Indonesia sebagai runner up menjadi prestasi 

terbaik Indonesia dalam keikutsertaan di Asian Games. Karena setelah itu, 
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prestasi olahraga Indonesia dalam ajang Asian Games cenderung 

mengalami pasang surut.  

Tabel 10.8  
Perolehan Medali Indonesia dalam Asian Games  

Asian Games 
 

Perolehan Medali 

Ke Tahun Emas Perak Perunggu Jumlah 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

I 1951  0 0 5 5 

II 1954  0 0 3 3 

III 1958  0 0 6 6 

IV 1962  21 26 30 77 

V 1966  7 4 10 21 

VI 1970  9 7 7 23 

VII 1974  15 14 17 46 

VIII 1978  8 7 18 33 

IX 1982  4 4 7 15 

X 1986  1 5 4 10 

XI 1990  3 6 21 30 

XII 1994  3 12 11 26 

XIII 1998  6 10 11 27 

XIV 2002  4 7 12 23 

XV 2006  2 3 15 20 

XVI 2010  4 9 13 26 

XVII 2014  4 5 11 20 

Diolah dari berbagai sumber 

10.1.6 Asian Para Games 

Asian Para Games adalah ajang multi-olahraga yang diadakan setiap 

empat tahun untuk atlet difabel yang merupakan rangkaian tidak terpisah 

dari  Asian Games. Asian Para Games pertama kali diselenggarakan pada 

tahun 2010 di Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok setelah 

penyelenggaraan Asian Games XVI. Asian Para Games menggantikan 

FESPIC Games (Far East and South Pacific Games for the Disabled), yang 
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dibubarkan pada penutupan FESPIC November 2006 di Kuala Lumpur, 

Malaysia. FESPIC Games adalah ajang multi-olahraga untuk penyandang 

difabel yang terbesar di kawasan Asia dan Pasifik Selatan. 

Setelah dibubarkan, FESPIC Game untuk negara-negara Asia, diganti 

dengan Asian Para Games yang dimulai dengan penyelenggaraan Asian 

Para Games I tahun 2010 di Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok setelah 

penyelenggaraan Asian Games XVI. Asian Games dan Asian Para Games 

telah mengadopsi strategi yang digunakan oleh Olimpiade dan Paralimpiade 

dengan menyelenggarakan event di kota yang sama.  

Tabel 10.9   
Prestasi Indonesia dalam Asian Para Games 

Asian Para 

Games  

ke 

Penyelenggaraan 
Jumlah Negara 

yg Mengikuti 

Peringkat 

Indonesia Tahun Tempat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 2010 Republik Rakyat Tiongkok 41 14 

II 2014 Korea Selatan 41 9 

Diolah dari berbagai sumber 

Prestasi Indonesia dalam Asian Para Games cukup membanggakan. 

Pada perhelatan Asian Para Games I, Indonesia  berada di peringkat empat 

belas dengan 1 emas, 5 perak dan 5 perunggu. Sementara itu, pada Asian 

Para Games II, pencapaian Indonesia bahkan lebih baik dibanding 

sebelumnya. Indonesia menempati peringkat sembilan dengan perolehan 9 

medali emas, 11 medali perak, dan 18 medali perunggu. 

Tabel 10.10  
Perolehan Medali Indonesia dalam ASIAN Para Games 

ASIAN Para Games 
 

Perolehan Medali 

Ke Tahun Emas Perak Perunggu Jumlah 

(1) (2)  (4) (5) (6) (7) 

I 2010  1 5 5 11 

II 2014  9 11 18 38 

Diolah dari berbagai sumber 
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10.1.7 Asian Beach Games 

Asian Beach Games adalah ajang olahraga pantai yang diikuti 

oleh atlet-atlet dari Asia. Event ini merupakan salah satu event 

terpenting ketiga dalam Olympic Council of Asia. Asian Beach Games 

diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Indonesia menjadi tuan rumah 

penyelenggaraan Asian Beach Games yang pertama di tahun 2008. 

Asian Beach Games I mempertandingkan 19 cabang olahraga pantai 

dan diikuti oleh 45 negara-negara di Asia. 

Tabel 10.11   
Prestasi Indonesia dalam Asian Beach Games 

Asian Beach 

Games 

ke 

Penyelenggaraan 
Jumlah Negara 

yg Mengikuti 

Peringkat 

Indonesia Tahun Tempat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 2008 Indonesia 45 1 

II 2010 Oman 43 5 

III 2012 Republik Rakyat Tiongkok 43 4 

IV 2014 Thailand 42 7 

V 2016 Vietnam 42 11 

Diolah dari berbagai sumber 

Prestasi Indonesia dalam Asian Beach Games cenderung menurun. 

Pada penyelenggaran yang terakhir, yaitu  Asian Beach Games V tahun 

2016, Indonesia hanya menempati peringkat ke 11. Peringkat ini mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan Asian Beach Games tahun 2014. 

Pada saat itu Indonesia berhasil menempati peringkat ke 7. Penurunan 

peringkat ini merupakan imbas dari sedikitnya medali emas yang diraih. 

Pada Asian Beach Games tahun 2016, Indonesia hanya berhasil meraih 3 

medali emas, dan secara total meraih 17 medali (3 medali emas, 5 medali 

perak dan 9 medali perunggu). Perolehan medali emas tersebut mengalami 

penurunan jika dibanding dengan Asian Beach Games tahun 2014. Pada 

saat itu Indonesia berhasil mendapatkan 7 medali emas sehingga 

menempatkan Indonesia pada peringkat ke 7. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
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Tabel 10.12  
Perolehan Medali Indonesia dalam Asian Beach Games 

ASIAN Para Games 
 

Perolehan Medali 

Ke Tahun Emas Perak Perunggu Jumlah 

(1) (2)  (4) (5) (6) (7) 

I 2008  23 8 20 51 

II 2010  3 2 6 11 

III 2012  6 6 4 16 

IV 2014  7 7 14 28 

V 2016  3 5 9 17 

Diolah dari berbagai sumber 

10.1.8 Asian Youth Games 

Asian Youth Games (Asian Games Remaja) adalah ajang olahraga 

multi cabang yang diselenggarakan empat tahun sekali untuk melengkapi 

ajang Asian Games. Asian Youth Games pertama kali diselenggarakan 

di Singapura pada tahun 2009 sebagai ajang pengujian kesiapan Olimpiade 

Remaja. 

Setiap negara Asia anggota Dewan Olimpiade Asia ikut berpartisipasi 

dengan mengirimkan atlet untuk kelompok umur 14 hingga 17 tahun. Asian 

Youth Games diselenggarakan oleh Olympic Council of Asia (OCA). Asian 

Youth Games merupakan ajang olahraga multi cabang terbesar kedua 

setelah Asian Games. 

Tabel 10.13   
Prestasi Indonesia dalam Asian Youth Games 

Asian Youth 

Games ke 

Penyelenggaraan Jumlah 

Negara yg 

Mengikuti 

Peringkat 

Indonesia 
Tahun Tempat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 2009 Singapura 43 21 

II 2013 Republik Rakyat Tiongkok 45 15 

Diolah dari berbagai sumber 

https://id.wikipedia.org/wiki/Asian_Games_Musim_Panas
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Olimpiade_Remaja
https://id.wikipedia.org/wiki/Olimpiade_Remaja
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Olimpiade_Asia


 

Penyajian Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan 2015 159 

 

Prestasi Indonesia di ajang olahraga multi cabang yang diperuntukkan 

bagi atlet di bawah 18 tahun ini cukup memprihatinkan. Pada 

penyelenggaraan Asian Youth Games pertama, Indonesia hanya meraih 

satu perunggu dari cabang voli pantai. Hasil tersebut menempatkan 

Indonesia pada peringkat 21 dari 43 negara peserta. 

Hasil yang lebih baik dicatatkan Indonesia pada penyelenggaraan 

Asian Youth Games kedua tahun 2013. Pada saat itu Indonesia berhasil 

meraih 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Atas perolehan medali tersebut, 

Indonesia menempati peringkat 15 dari 45 negara peserta. 

Tabel 10.14  
Perolehan Medali Indonesia dalam Asian Youth Games 

ASIAN Youth Games  Perolehan Medali 

Ke Tahun Emas Perak Perunggu Jumlah 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

I 2009  - - 1 1 
II 2013  1 2 2 5 

Diolah dari berbagai sumber 

10.1.8 Youth Olympic Games 

Youth Olympic Games (YOG) adalah sebuah acara multi-olahraga 

internasional yang diselenggarakan oleh Komite Olimpiade Internasional. 

Youth Olympic Games diadakan setiap empat tahun di musim panas dan 

musim dingin. Penyelenggaraan Youth Olympic Games konsisten dengan 

format Olimpiade saat ini. Youth Olympic Games musim panas pertama 

diadakan di Singapura 14-26 Agustus 2010, sementara Youth Olympic 

Games musim dingin pertama diadakan di Innsbruck, Austria 13-22 Januari 

2012. Atlet yang bertanding pada kompetisi ini adalah mereka yang berusia 

14 sampai 18 tahun. Seperti halnya keikutsertaan dalam Olimpiade, pada 

ajang Youth Olympic Games ini Indonesia hanya mengikuti Youth Olympic 

Games musim panas saja. 
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Tabel 10.15   
Prestasi Indonesia dalam Youth Olympic Games 

Youth Olympic 

Games ke 

Penyelenggaraan Jumlah 

Negara yg 

Mengikuti 

Peringkat 

Indonesia 
Tahun Tempat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 2010 Singapura 204 84 

II 2014 Republik Rakyat Tiongkok 204 80 

Diolah dari berbagai sumber 

Prestasi yang ditorehkan Indonesia dalam ajang Youth Olympics 

Games tidak begitu gemilang. Dalam ajang Youth Olympics Games 2014 

yang digelar, Indonesia hanya mampu membawa medali perunggu. Medali 

satu-satunya tersebut disumbangkan oleh atlet bulutangkis Anthony 

Sinisuka Ginting. Perolehan 1 medali perunggu tersebut menyamai prestasi 

yang ditorehkan Indonesia dalam Youth Asian Games 2010. Saat itu 

Indonesia meraih perunggu cabang bola voli pantai putra. 

Tabel 10.16  
Perolehan Medali Indonesia dalam Youth Olympic Games  

Youth Olympic Games   Perolehan Medali 

Ke Tahun Emas Perak Perunggu Jumlah 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

I 2010  - - 1 1 

II 2014  - - 1 1 

Diolah dari berbagai sumber 

10.1.9 Islamic Solidarity Games 

Islamic Solidarity Games (ISG) adalah ajang olahraga multi nasional 

yang melibatkan para atlet dari negara-negara anggota Organisasi 

Kerjasama Islam (OKI). ISG berada di bawah pengawasan Islamic Solidarity 

Sport Federation (ISSF). Ajang pertama Islamic Solidarity Games diadakan 

pada tahun 2005 di Arab Saudi yang diikuti oleh 57 anggota OKI.  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ajang_olahraga
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kerja_Sama_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kerja_Sama_Islam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Islamic_Solidarity_Sport_Federation&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Islamic_Solidarity_Sport_Federation&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi
https://id.wikipedia.org/wiki/OKI
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Tabel 10.17   
Prestasi Indonesia dalam Islamic Solidarity Games 

Islamic 

Solidarity 

Games ke 

Penyelenggaraan Jumlah 

Negara yg 

Mengikuti 

Peringkat 

Indonesia 
Tahun Tempat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 2005 Arab Saudi  55 18 

II*) 2009 Iran - - 

III 2013 Indonesia 43 1 

*) dibatalkan. 

Diolah dari berbagai sumber 

Pada awalnya, ajang yang kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan 

Oktober 2009 di Iran, kemudian ajang tersebut dijadwalkan kembali pada 

April 2010. Akan tetapi pada akhirnya ajang tersebut dibatalkan setelah 

terjadi perselisihan antara Iran dan Dunia Arab. Perselisihan tersebut dipicu 

atas penggunaan istilah Teluk Persia pada logo ajang Islamic Solidarity 

Games kedua. Sedangkan nama yang umum digunakan di sebagian besar 

negara-negara Arab adalah Teluk Arab. Perselisihan nama ini telah menjadi 

sumber ketidakharmonisan antara negara-negara Arab dan Iran yang telah 

berulang-ulang kali.  

Tabel 10.18  
Perolehan Medali Indonesia dalam Islamic Solidarity Games 

Islamic Solidarity Games  Perolehan Medali 

Ke Tahun Emas Perak Perunggu Jumlah 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

I 2005  1 1 2 3 

II*) 2009  - - - - 

III 2013  36 34 34 104 

*) dibatalkan. 

Diolah dari berbagai sumber 

Prestasi Indonesia di ajang Islamic Solidarity Games III mengalami 

lompatan besar dibandingkan saat penyelenggaraan Islamic Solidarity 

Games pertama. Pada penyelenggaraan Islamic Solidarity Games pertama, 

Indonesia meraih peringkat 18 dari 57 negara. Namun, pada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Islamic_Solidarity_Games_2010
https://id.wikipedia.org/wiki/Iran
https://id.wikipedia.org/wiki/2010
https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Persia
https://indonesiaproud.wordpress.com/2013/10/07/indonesia-juara-umum-islamic-solidarity-games-2013/
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penyelenggaraan Islamic Solidarity Games ketiga, Indonesia berhasil 

menjadi juara umum dari 43 negara peserta. Indonesia memastikan diri 

meraih gelar juara umum setelah posisinya sebagai pengumpul medali 

terbanyak. Kontingen Indonesia sukses mengoleksi total 36 medali emas, 34 

perak dan 34 perunggu.  

10.1.10 Olympic Games 

Olympic Games (Olimpiade) adalah ajang olahraga internasional 

empat tahunan yang mempertandingkan cabang-cabang olahraga serta 

diikuti oleh ribuan atlet yang berkompetisi dalam berbagai pertandingan 

olahraga. Olimpiade merupakan kompetisi olahraga terbesar dan terkemuka 

di dunia, dengan lebih dari 200 negara berpartisipasi. Awalnya Olimpiade 

hanya berlangsung di Yunani kuno, kemudian dihidupkan kembali oleh 

seorang bangsawan Perancis, Pierre Fredy, Baron de Coubertin pada akhir 

abad ke-19. Olimpiade yang lebih dikenal di Indonesia adalah olimpiade 

musim panas, diadakan setiap empat tahun sekali sejak 1896, kecuali 

tahun-tahun pada masa Perang Dunia II.  

Indonesia pertama kali berpartisipasi dalam Olimpiade Helsinki 1952 

di Finlandia. Dalam sejarah keikutsertaannya, Indonesia sempat dua kali 

tidak ikut Olimpiade, yaitu Olimpiade Tokyo tahun 1964 dan Olimpiade 

Moskow 1980. Pada Olimpiade XXIV Seoul, Korea Selatan tahun 1988 

Indonesia berhasil membawa pulang medali untuk pertama kali. Medali 

tersebut yaitu medali perak yang disumbangkan dari cabang panahan. Tiga 

srikandi Indonesia yaitu Nurfitriyana S. Lantang, Lilies Handayani dan 

Kusuma Wardhani berhasil memboyong medali pertama untuk Indonesia di 

ajang olahraga dunia tersebut. 

 

 

 

 

 



 

Penyajian Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan 2015 163 

 

Tabel 10.19  
Prestasi Indonesia dalam Olimpiade 

Olimpiade  
ke 

Penyelenggaraan Jumlah Negara yg 
Mengikuti 

Peringkat 
Indonesia Tahun Kota 

(1) (2) (3) (4) (5) 

XV 1952*) Helsinki 69 - 

XVI 1956*) Melbourne 67 - 

XVII 1960*) Roma 83 - 

XVIII 1964 **) Tokyo 93 - 

XIX 1968*) Mexico City 112 - 

XX 1972*) Munchen 150 - 

XXI 1976*) Montreal 92 - 

XXII 1980 **) Moscow 80 - 

XXII 1984*) Los Angeles 140 - 

XXIV 1988 Seoul 159 36 

XXV 1992 Barcelona 169 24 

XXVI 1996 Atlanta 197 41 

XXVII 2000 Sydney 199 37 

XXVIII 2004 Athena 202 48 

XXIX 2008 Beijing 204 42 

XX 2012 London 204 63 

XXI 2016 Rio de Janeiro 204 46 

Catatan: *)  Indonesia tidak memiliki peringkat karena periode 1952-1984 belum 
pernah meraih medali 

**) Indonesia tidak mengikuti Olimpiade (pada Olimpiade ke I-XIV Indonesia 
juga belum mengikuti) 

Diolah dari berbagai sumber 

Medali emas pertama bagi Indonesia diperoleh pada Olimpiade 

Barcelona 1992 di Spanyol untuk cabang bulutangkis tunggal putra dan 

putri. Pada Olimpiade Barcelona, total medali yang diraih oleh kontingen 

Indonesia adalah 2 emas, 2 perak dan 1 perunggu, yang semuanya berasal 

dari cabang olahraga bulutangkis. Sejak awal ikut serta dalam Olimpiade 

Helsinki 1952 hingga Olimpiade London 2012, tercatat Indonesia sudah 

mengumpulkan total 30 medali. Adapun rincian medali yang diperoleh, yaitu 

7 medali emas, 12 medali perak dan 11 medali perunggu. 
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Tabel 10.20  
Perolehan Medali Indonesia dalam Olimpiade 

OLIMPIADE 
 

Perolehan Medali 

Ke Tahun Emas Perak Perunggu Jumlah 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

XXIV 1988  0 1 0 1 

XXV 1992  2 2 1 5 

XXVI 1996  1 1 2 4 

XXVII 2000  1 3 2 6 

XXVIII 2004  1 1 2 4 

XXIX 2008  1 1 3 5 

XX 2012  0 1 1 2 

XXI 2016  1 2 0 3 

Catatan: *)  Indonesia tidak memiliki peringkat karena periode 1952-1984 belum 
pernah meraih medali 

**) Indonesia tidak mengikuti Olimpiade (pada Olimpiade ke I-XIV Indonesia 
juga belum mengikuti) 

Diolah dari berbagai sumber 

Perkembangan peringkat Indonesia dalam Olimpiade mulai tahun 

1988 hingga tahun 2012 cenderung stagnan bahkan menurun. Peringkat 

tertinggi yang pernah diduduki Indonesia selama mengikuti Olimpiade 

adalah peringkat 19 pada Olimpiade XXV tahun 1992 di Barcelona. 

Sementara itu, posisi terendah terjadi di Olimpiade XXX tahun 2012 di 

Beijing. Pada saat itu, Indonesia hanya menempati peringkat 62. 

Dari cabang olahraga yang diikuti dalam olimpiade, hanya ada 3 

cabang olahraga yang berhasil menyumbang medali, yaitu panahan, 

badminton, dan angkat besi. Berikut adalah pencapaian Indonesia selama 

mengikuti Olimpiade: 

a. Olimpiade Seoul 1988: Atlet Indonesia meraih medali untuk pertama 

kalinya. Pada saat itu Nurfitriyana S. Lantang, Lilies Handayani, dan 

Kusuma Wardhani meraih medali perak dalam cabang panahan beregu 

putri. 

b. Olimpiade Barcelona 1992: Medali emas pertama Indonesia diraih oleh 

Susi Susanti (bulu tangkis tunggal putri) dan Alan Budikusuma (bulu 
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tangkis tunggal putra). Sedangkan medali perak diraih oleh Ardi B. 

Wiranata (bulu tangkis tunggal putra) dan Eddy Hartono-Rudy 

Gunawan (bulu tangkis ganda putra). Sementara itu, medali perunggu 

diraih Hermawan Susanto (bulu tangkis tunggal putra). 

c. Olimpiade Atlanta 1996: Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 2 

perunggu. Semua medali untuk kontingen Indonesia dipersembahkan 

oleh tim bulu tangkis. Medali emas diraih oleh Rexy Mainaky-Ricky 

Subagja (ganda putra). Medali perak diraih oleh Mia Audina (tunggal 

puteri). Sedangkan medali perunggu diraih oleh Susi Susanti (tunggal 

putri) dan Denny Kantono-Antonius B. Ariantho(ganda putra). 

d. Olimpiade Sydney 2000: Indonesia meraih 1 emas, 3 perak dan 2 

perunggu. Medali emas diraih oleh Tony Gunawan-Chandra Wijaya 

(bulu tangkis ganda putra). Medali perak diraih oleh Hendrawan (bulu 

tangkis tunggal putra), Tri Kusharjanto-Minarti Timur (Bulu tangkis 

ganda campuran) dan Raema Lisa Rumbewas (angkat berat putri 48 

kg). Sedangkan medali perunggu diraih oleh Sri Indriyani (angkat berat 

putri 48 kg) dan Winarni (angkat berat putri 53 kg). 

e. Olimpiade Athena 2004: Indonesia meraih 1 emas dan 2 perunggu. 

Medali emas diraih oleh Taufik Hidayat (bulu tangkis tunggal putra). 

Medali perunggu diraih oleh Soni Dwi Kuncoro (bulu tangkis tunggal 

putra) dan Flandy Limpele-Eng Hian (bulu tangkis ganda putra). 

f. Olimpiade Beijing 2008: Indonesia mendapatkan 1 medali emas melalui 

cabang bulu tangkis lewat pasangan ganda putra Markis Kido-Hendra 

Setiawan. Sedangkan medali perak diraih oleh Nova Widianto-Lilyana 

Natsir (bulu tangkis ganda campuran). Sementara itu, medali perunggu 

diraih oleh Maria Kristin Yulianti (bulu tangkis tunggal putri), Eko Yuli 

Irawan (angkat besi 288 kg) dan Triyatno (angkat besi 298 kg). 

g. Olimpiade London 2012: Tradisi meraih emas Olimpiade Indonesia 

yang sudah dimulai sejak tahun 1992 terhenti di ajang Olimpiade 

London. Pada Olimpiade London, Indonesia hanya meraih satu medali 

perak dan satu medali perunggu. Medali perak diraih oleh Triyatno dan 

medali perunggu oleh Eko Yuli Irawan. 
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h. Olimpiade Rio 2016: Tradisi meraih emas Olimpiade Indonesia kembali 

di Olimpiade Rio. Tontowi/Liliyana juara tiga kali All England berhasil 

menyambungkan kembali tradisi emas tersebut. Sementara dua medali 

perak disumbang atlet angkat besi; Sri Wahyuni Agustiani dan Eko Yuli 

Irawan.  

10.2 Event Nasional dan Internasional untuk Olahraga Pelajar dan 

Mahasiswa  

10.2.1 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 

Pembinaan olahraga di tingkat pelajar mempunyai peran penting dan 

strategis sebagai upaya untuk menjaring calon-calon atlet berbakat yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi atlet yang berprestasi di 

tingkat Asia tenggara, Asia, dan Dunia di masa depan. Berbagai program 

pembinaan atlet usia pelajar sudah dilaksanakan mulai dari tingkat nasional 

dan tingkat daerah. Di tingkat nasional dengan adanya program Indonesia 

Emas (PRIMA) Pratama dan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga 

Pelajar (PPLP) Ragunan. Di tingkat daerah, pembinaan atlet pelajar 

dilaksanakan dalam bentuk PPLP Daerah. 

 Proses pembinaan olahraga pelajar dilakukan secara terus menerus 

dalam bentuk latihan yang rutin dan diukur sejauh mana pencapaiannya. 

Salah satu cara latihan yang dapat dilakukan adalah dengan kompetisi. 

Bentuk kompetisi diadakan dalam bentuk single event dan multi event. 

Single event diadakan dalam dalam kejuaraan antar PPLP cabang olahraga 

dan kejuaraan nasional tingkat junior. Sedangkan kompetisi dalam bentuk 

multi event diadakan dalam Pekan Olahraga Pelajar Provinsi, Pekan 

Olahraga Pelajar Wilayah, dan Pekan Olahraga Pelajar Nasional. 

 

 

 

 



 

Penyajian Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan 2015 167 

 

Tabel 10.21  
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)  

POPNAS 

Ke 

Waktu 

Penyelenggaraan 

Tempat Penyelenggaraan 
Juara Umum 

Kab/Kota Provinsi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 1989 Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 

II 26 Agst-1 Sept 1991 Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 

III 14-19 Juni 1995 Surabaya Jawa Timur Jawa Timur 

IV 22-29 Juni 1997 Semarang Jawa tengah Jawa tengah 

V 25-29 Okt 1999 Surabaya Jawa Timur DKI Jakarta 

VI 7-14 Juli 2001 Palembang Sumatera Selatan DKI Jakarta 

VII 23-30 Juli 2003 Makassar Sulawesi Selatan DKI Jakarta 

VIII 7-17 Juli 2005 Medan Sumatera Utara Jawa Timur 

IX 17-31 Juli 2007 Samarinda Kalimantan Timur Jawa Timur 

X 2-11 Nov 2009 Yogyakarta DI Yogyakarta Jawa Timur 

XI 29 Sept-6 Okt 2011 Pekanbaru Riau Jawa Timur 

XII 14-20 Sept 2013 Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 

XIII 10-21 Sept 2015 Bandung Jawa Barat Jawa Barat 

Diolah dari berbagai sumber 

Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) adalah sebuah 

perjalanan panjang membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan 

rohani melalui pembinaan olahraga berskala nasional. Ada beberapa versi 

soal sejarah POPNAS. Satu versi menyebutkan bahwa cikal bakal POPNAS 

adalah Pekan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (POPSI), yang sempat 

vakum selama 10 tahun setelah pergelaran terakhir Tahun 1979. Ada juga 

versi yang menyebutkan, POPNAS adalah pengganti Pekan Olahraga dan 

Seni (PORSENI) tingkat nasional. 

POPNAS merupakan titik puncak pembinaan olahraga pelajar di 

Indonesia. POPNAS pertama dilaksanakan pada tahun 1989 di DKI Jakarta 

kemudian secara rutin dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Sampai saat 

ini POPNAS telah diselenggarakan sebanyak 13 kali. Pada tahun 2015, 
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Jawa Barat ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan even bergengsi 

ini dan merupakan pertama kalinya Jawa Barat menjadi juara umum 

POPNAS ke-13, setelah sebelumnya baru ada 4 provinsi yang menjadi 

juara umum POPNAS, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. 

10.2.2 Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) 

Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) adalah suatu ajang 

kompetisi yang menyerupai Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 

bagi atlet pelajar penyandang disabilitas Indonesia. Perbedaan POPNAS 

dan Peparpenas terletak pada pembagian kelas dan teknis pertandingan, 

dimana atlet dikelompokkan berdasParkan kondisi fisiknya. Dulunya, 

Peparpenas disebut Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional (Popcanas), 

namun kemudian kata 'cacat' diganti dengan kata 'paralimpiade' seiring 

perkembangan yang terjadi di dalam organisasi Badan Pembina Olahraga 

Cacat (BPOC) Indonesia.  

Para atlet ini merupakan pelajar penyandang disabilitas, tuna netra, 

tuna rungu, tuna grahita dan tuna daksa. Manfaat dan tujuan Peparpenas 

antara lain sebagai media pemersatu bangsa Indonesia, merupakan 

pendorong untuk berkompetisi secara sehat dan sportif serta puncak dari 

fenomena prestasi atlet pelajar penyandang cacat, dan sebagai media 

seleksi bagi para atlet pelajar penyandang cacat yang akan 

diproyeksikan  ke forum internasional seperti kejuaraan olahraga khusus. 

Penyelenggaraan Peparpenas di Indonesia telah berlangsung 

sebanyak 7 kali. Peparpenas ke-7 diadakan di Bandung, Jawa Barat pada 

tanggal 9-15 Juni 2015. Pada penyelenggaraan tersebut Jawa Timur keluar 

sebagai juara umum. 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan_Olahraga_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pembina_Olahraga_Cacat
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pembina_Olahraga_Cacat
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Tabel 10.22  
Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Pepapernas) 

Peparpenas 

ke 

Penyelenggaraan 
Juara Umum 

Tahun Kota Provinsi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 2003 Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 

II 24-29 Sept 2005 Surakarta Jawa Tengah Jawa Barat 

III 2007 Bekasi Jawa Barat Jawa Tengah 

IV 19-23 Nov 2009 Yogyakarta DI Yogyakarta Sumatera Selatan 

V 17-21 Okt 2011 Pekanbaru Riau Jawa Tengah 

VI 7-13 Okt 2013 Jakarta DKI Jakarta Jawa Barat 

VII 9-15 Juni 2015 Bandung Jawa Barat Jawa Timur 

Diolah dari berbagai sumber 

10.2.3 ASEAN School Games 

ASEAN School Games (ASG) adalah sebuah event pertandingan 

tahunan untuk para pelajar di kawasan ASEAN (Asia Tenggara) yang 

diselenggarakan oleh ASEAN Schools Sports Council (ASSC). ASSC 

sendiri merupakan sebuah organisasi olahraga regional yang 

mempromosikan cabang-cabang olahraga kepada negara anggota.  

Tabel 10.23   
Prestasi Indonesia dalam ASEAN School Games 

Asean School 
Games 

Penyelenggaraan Jumlah Negara yg 

Mengikuti 

Peringkat 

Indonesia Tahun Tempat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 2009 Thailand 5 3 

II 2010 Malaysia 7 3 

III 2011 Singapura 7 4 

IV 2012 Indonesia 7 2 

V 2013 Vietnam 8 4 

VI 2014 Filiphina 7 3 

VII 2015 Brunei Darussalam 8 1 

VIII 2016 Thailand 8 2 

Diolah dari berbagai sumber 
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Event yang mulai 2009 mengalami perubahan format ini mempunyai 

tujuan antara lain sebagai berikut: 

a. Menumbuhkan sikap solidaritas pada generasi muda melalui olahraga 

di sekolah 

b. Menyediakan kesempatan untuk para atlet sekolah untuk mengukur 

kemampuan dan bakat olahraganya khususnya di kawasan ASEAN  

c. Menyediakan kesempatan untuk para atlet sekolah untuk saling 

berinteraksi dan bertukar budaya di kawasan ASEAN 

d. Mempererat jalinan persahabatan antar anggota yang mengikuti ASG 

Indonesia sebagai salah satu negara penggagas ASEAN tidak pernah 

absen dari pagelaran ASG sejak ASG Ke-I di Suphanburi, Thailand sampai 

dengan yang paling baru ASG Ke-VIII. Dalam setiap keikutsertaannya, 

kontingen Indonesia selalu dapat menyumbangkan banyak medali sehingga 

sampai tahun ini, Indonesia tidak pernah terlempar dari peringkat 4 (empat) 

besar, bahkan dalam 2 (dua) pagelaran terakhir ASG di Bandar Seri 

Begawan, Brunei Darussalam di Tahun 2015 dan Chiangmai, Thailand di 

tahun 2016, Indonesia berturut-turut menyabet peringkat 1 dan 2. 

Tabel 10.24  
Perolehan Medali Indonesia dalam ASEAN School Games 

Asean School Games  Perolehan Medali 

Ke Tahun Emas Perak Perunggu Jumlah 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

I 2009  13 33 29 75 

II 2010  14 15 19 48 

III 2011  21 19 23 63 

IV 2012  33 33 27 93 

V 2013  18 27 27 72 

VI 2014  15 31 30 76 

VII 2015  25 24 10 59 

VIII 2016  30 34 35 99 

Diolah dari berbagai sumber 
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10.2.4 ASEAN University Games 

Tujuan utama dari ASEAN University Sports Council (AUSC) 

menyelenggarakan ASEAN Universitas Games adalah untuk menciptakan 

kondisi adanya pertemuan dan pertukaran antara universitas dan lembaga 

pendidikan tinggi di kawasan ASEAN dalam konteks yang mempertemukan 

budaya, pendidikan dan aktivitas olahraga fisik. AUSC menyatukan 

berbagai macam atlet dari universitas dari latar belakang yang berbeda 

untuk mengenal dan memahami satu sama lain agar dapat memperkaya 

semua aspek keragaman mereka. AUSC yang didirikan pertama kali pada 

tahun 1981 telah menyelengarakan 18 kali  ASEAN Universitas Games 

(AUG). Melalui AUG, penyelenggara diharapkan dapat menjadi wadah 

suatu komunitas universitas dalam arti yang lebih luas, untuk mencapai 

keselarasan antara keunggulan akademik dan prestasi olahraga tingkat 

atas. 

AUG juga bertujuan untuk menjadi saluran komunikasi yang kuat 

dengan menciptakan kondisi untuk pertemuan, seminar, lokakarya, 

kejuaraan olahraga individu dan pertukaran antara orang universitas dari 

wilayah ASEAN yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh negara-negara 

tuan rumah secara rotasi. Negara yang menjadi tuan rumah mengusulkan 

jumlah olahraga yang akan dipertandingkan pada pertemuan AUSC dan 

semua keputusan yang berkaitan dengan AUG akan dibahas oleh negara-

negara anggota. 

AUSC telah bekerja keras dalam mengembangkan solidaritas, 

pemahaman dan persahabatan dari negara-negara anggota ASEAN yang 

nantinya melalui AUG ini atlet-atlet akan menjadi 'pembawa bendera' 

ASEAN di arena internasional olahraga dan bertujuan untuk menghasilkan 

olahragawan dan olahragawati berkualitas di panggung dunia. 
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Tabel 10.25  
Prestasi Indonesia dalam ASEAN University Games 

Asean 

University 

games 

Penyelenggaraan Jumlah Negara yg 

Mengikuti 

Peringkat 

Indonesia Tahun Tempat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 1980 Thailand 5 1 

II 1982 Indonesia 5 1 

III 1984 Malaysia 6 1 

IV 1986 Singapura 6 1 

V 1988 Thailand 6 2 

VI 1990 Indonesia 6 1 

VII 1992 Malaysia 6 1 

VIII 1994 Singapura 6 1 

IX 1996 Brunei Darussalam 7 1 

X 1999 Thailand 9 2 

XI 2002 Filiphina 9 2 

XII 2004 Indonesia 10 2 

XIII 2006 Vietnam 9 3 

XIV 2008 Malaysia 11 4 

XV 2010 Thailand 11 2 

XVI 2012 Laos 11 4 

XVII 2014 Indonesia 11 1 

XVIII 2016 Singapura 11 2 

Diolah dari berbagai sumber 

Seperti halnya ASG, prestasi Indonesia dalam kancah AUG boleh 

dikatakan cemerlang, baik sebagai partisipan maupun sebagai 

penyelenggara. Tercatat dari 18 (delapan belas) kali event AUG 

diselenggarakan, 4 (empat) diantaranya Indonesia menjadi tuan rumah, 4 

(empat) kali menjadi runner-up, sekali di peringkat ketiga, 2 (dua) kali 

peringkat ke empat, dan selebihnya Indonesia sudah 9 (sembilan) kali 

menyabet juara umum AUG dengan perolehan medali yang selalu di atas 

seratus medali selama 5 (lima) penyelenggaraan AUG terakhir. 
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Tabel 10.26  
Perolehan Medali Indonesia dalam Asean University Games 

Asean University Games  Perolehan Medali 

Ke Tahun Emas Perak Perunggu Jumlah 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

XII 2004  30 33 48 111 

XIII 2006  27 32 34 93 

XIV 2008  28 52 48 128 

XV 2010  46 51 50 147 

XVI 2012  32 35 46 113 

XVII 2014  68 78 45 191 

XVIII 2016  33 54 28 115 

Catatan: Tim penyusun kesulitan memperoleh data medali penyelenggaraan event ke I-XI 

(tahun 1980-2002) 

Diolah dari berbagai sumber 

10.3 Event Internasional untuk Olahraga Rekreasi  (TAFISA Games) 

TAFISA (The Association For International Sport For All) adalah 

sebuah organisasi internasional yang didirikan di Frankfurt, Jerman, tahun 

1991. Organisasi ini mengurusi kegiatan olahraga permainan dan rekreasi. 

Tafisa membawahi lebih dari 310 organisasi, baik dari organisasi olahraga 

negara, maupun organisasi swasta lainnya. Saat ini, TAFISA dikepalai oleh 

Ju-Ho Chang sebagai presiden organisasi hingga masa jabatan 2017. 

TAFISA dihelat setiap 4 tahun sekali.  

TAFISA Games menjadi pesta olahraga internasional yang 

mencerminkan kekayaan ragam olahraga berlatar kebudayaan bangsa-

bangsa di dunia. TAFISA Games juga menjadi ajang untuk melestarikan 

olahraga tradisional yang terancam punah. 
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Penyelenggaraan TAFISA 

TAFISA  
Penyelenggaraan 

Tahun Tempat 

(1) (2) (3) 

I 1992 Bonn, Jerman 

II 1996 Bangkok, Thailand 

III 2000 Hannover, Jerman 

IV 2008 Busan, Korea Selatan 

V 2012 Siauliai, Lithuania 

VI 2016 Jakarta, Indonesia 

Catatan: Karena TAFISA merupakan event olahraga rekreasi maka tidak ada kompetisi dan 

sistem perolehan medali.  

Diolah dari berbagai sumber 

Sebagai catatan, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah TAFISA World 

Games 2016, akan digelar pada tanggal 6-12 Oktober 2016 dan diikuti oleh 

74 negara dari lima benua. Lima jenis olahraga yang akan dipertandingkan 

di TAFISA World Games 2016 ini adalah olahraga tradisional, petualangan, 

tantangan, kesehatan, dan kebugaran. TAFISA Games 2016 tidak hanya 

menggelar perlombaan dan ekshibisi puluhan cabang olahraga yang penuh 

dengan keunikan kultural. Ajang ini juga menjadi perhelatan yang 

memberikan kesempatan bagi seluruh khalayak mancanegara untuk 

menampilkan bentuk-bentuk olahraga rekreasi dari latar belakang budaya 

mereka masing-masing. 

10.4 Penghargaan Olahraga 

Penghargaan olahraga pada prinsipnya dimaksudkan sebagai bentuk 

apresiasi bagi olahragawan berprestasi. Pemberian penghargaan ini juga 

diharapkan bisa memacu para atlet untuk meraih prestasi lebih tinggi.  

Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang 

olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial. 

Setiap pelaku olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan 

yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan olahraga perlu 

diberikan penghargaan. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud 

dalam bertujuan untuk:  
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a. Menghargai jasa dan/atau prestasi pelaku olahraga, organisasi 

olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang 

berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga;  

b. Menumbuhkembangkan semangat pelaku olahraga, organisasi 

olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan dalam 

melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga;  

c. Memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelaku olahraga, 

organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan 

yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga. 

Tabel 10.28  
Penghargaan Olahraga Menurut Jenis Penghargaan, Jumlah Penerima dan 

Nilai Bantuan yang Diterima, Tahun 2008-2011 

No Jenis Penghargaan 

Tahun 

2008 2009 2010 2011 

Jumlah 
Nilai 
(000) 

Jumlah 
Nilai 
(000) 

Jumlah 
Nilai 
(000) 

Jumlah 
Nilai 
(000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Hari Tua 24 240.000 - - 40 950.000 55 1.075.000 

2 Bantuan Rumah 95 9.500.000 100 10.000.000 70 8.500.000 94 11.750.000 

3 Beasiswa - - 725 4.985.800 223 1.329.200 857 4.449.300 

4 Penghargaan 
Pelaku Olahraga - - - - - - 201 2.010.000 

Sumber: Kemenpora 
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Tabel 10.29  
Penghargaan Olahraga Menurut Jenis Penghargaan, Jumlah Penerima dan 

Nilai Bantuan yang Diterima, Tahun 2012-2015 

No Jenis Penghargaan 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Jumlah 
Nilai 
(000) 

Jumlah 
Nilai 
(000) 

Jumlah 
Nilai 
(000) 

Jumlah 
Nilai 
(000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Hari Tua 13 366.600 - - 52 1.475.000 - - 

2 Bantuan Rumah 35 4.112.500 - - - - - - 

3 Beasiswa 454 2.030.118 1274 7.980.000 1264 8.157.500 - - 

4 Penghargaan 
Pelaku Olahraga 126 742.600 192 6.581.700 - - - - 

5 Bonus Peraih 
Medali Asean 
School Games 151 1.166.200 - - - - - - 

6 Bonus Peraih 
Medali Asian 
Games dan Asian 
Para Games - - - - 113 11.982.500 - - 

7 Bonus Peraih 
Medali Asean Para 
Games - - - - 176 22.335.000 - - 

8 Bonus Peraih 
Medali SEA Games 

- - - - - - 473 34.172.500 

9 Bonus Peraih 
Medali Special 
Olympics World 
Games - - - - - - 40 7.855.000 

Sumber: Kemenpora 

Selama kurun waktu tahun 2008-2015, Kementerian Pemuda dan 

Olahraga telah memberikan berbagai penghargaan kepada insan olahraga 

(atlet, pelatih, official, dll) yang berprestasi baik untuk tingkat nasional 

maupun internasional. Penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk 

jaminan hari tua, bantuan rumah, beasiswa, penghargaan pelaku olahraga, 

bonus peraih medali di berbagai event olahraga internasional, dll.
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