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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merubah perkembangan jaman yang semakin 

maju, modern dan dinamis.Tatanan kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan yang 

mendasar, akibat dari pola dan pikiran hidup manusia. Perubahan tersebut dalam kenyataannya 

telah banyak memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Namun seiring 

dengan itu, kemajuan teknologi secara tidak langsung telah membawa suatu ancaman bagi 

kehidupan manusia itu sendiri. Modernisasi teknologi yang ditandai dengan berkembangnya sarana 

komputerisasi, telah dan akan menimbulkan perubahan perilaku kehidupan masyarakat, yang 

semula aktif berolahraga dan rajin bergerak, menjadi pasif dan malas bergerak. 

 

Kondisi ini, merupakan ancaman yang disadari dan dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di 

perkotaan. Menurunnya aktivitas berolah raga akan berdampak kepada kesehatan dan kebugaran 

serta timbulnya berbagai penyakit. Kesadaran masyarakat akan hal ini, menimbulkan hasrat untuk 

merubah dan mencari berbagai kegiatan untuk bergerak aktif, berkreasi dan berolahraga sebagai 

alternative pilihan. Semakin lama semakin disadari dan menjadi "tren" untuk merubah pola hidup 

masyarakat, agar lebih sehat, bugar dan terhindar dari berbagai penyakit. Dalam kaitan itu, olah 

raga merupakan sarana yang ampuh dan efektif untuk dapat mencegah dan mengatasi persoalan 

tersebut.  

  

Sebagaimana yang tertuang didalam buku "Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan 

Olahraga Masyarakat", yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 

Olahraga Direktorat Olahraga Masyarakat, tahun 2002 menyebutkan bahwa salah satu tujuan yang 

ingin dicapai dalam berolah raga adalah mencapai tingkat kesegaran jasmani yang baik. Masyarakat 

yang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang prima akan memiliki produktivitas kerja yang tinggi, 

sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nasional. Kondisi masyarakat yang 



demikian merupakan modal dasar yang sangat kuat dan diperlukan untuk melanjutkan 

pembangunan nasional. Dalam kaitan itu, olah raga merupakan alat yang efektif untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat. Olahraga yang dimaksud merupakan olahraga dalam 

bentuk sederhana dan beragam. Aktivitas yang dilakukan lebih bersifat bermain, spontan, dan tidak 

terlalu mengikat, dalam arti tidak dimaksudkan untuk meraih prestasi tinggi, serta tidak terlalu 

diatur oleh aturan main yang ketat. Dengan kata lain. Dikategorikan sebagai olah raga untuk mengisi 

waktu luang (life time sport) yang dapat berbentuk berlari, berjalan danberlari (jogging), senam 

aerobic, dan kegiatan lainnya, seperti tennis lapangan, golf, panahan, dan bersepeda, yang 

bertujuan mengembangkan kesegaran jasmani, sikapsosial, mental, dan keterampilanlainnya. 

 

Olahraga yang memiliki ciri khas di atas lebih dikenal dengan sebutan olahraga masyarakat. 

Namun demikian, semenjak Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 

(SKN) diberlakukan, ada perubahan sebutan yang semula dikenal dengan nama "olahraga 

masyarakat" menjadi "olahraga rekreasi". Hal ini, tertuang di dalam pasal 17 yang membagi ruang 

lingkup olahraga menjadi 3 kegiatan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga 

prestasi. Namun demikian, untuk memudahkan penjabaran lebih lanjut dalam penulisan buku ini, 

olahraga rekreasi dimaksudakan tetap menggunakan istilah olahraga masyarakat. Karena dalam sub 

bagian ruang lingkup olahraga ini, terdapat sebutan serupa namun beda pengertian, yaitu sama 

dengan nama olahraga rekreasi. 

 

Olahraga masyarakat ini merupakan salah satu profil atau potret olahraga yang berkembang 

di masyarakat sebagai pilihan. Ditinjau dari berbagai jenis olahraga yang dikembangkan dalam ruang 

lingkup olahraga masyarakat, maka masyarakat dapat memilihnya. Berbagai lapisan masyarakat, dari 

usia balita sampai dengan manula, dapat mengikutinya. Bahkan, pada UU No. 3 tentang SKN telah 

diatur dengan jelas, khususnya pada pasal 19 yang berbunyi (1) Olahraga rekreasi (olahraga 

masyarakat) dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran; (2) 

Olahraga rekreasi (olahraga masyarakat) dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, 

lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga; (3) Olahragarekreasi (olahraga masyarakat) 

sebagai mana dimaksud bertujuan memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, 

membangun hubungan sosialdan /atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah 

dan nasional; (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkwajiban menggali, 

mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi; (5) Setiap orang yang menyelenggarakan 



olahraga masyarakat tertentu yang mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, 

keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan, wajib menaati ketentuan dan prosedur 

yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga, dan menyediakan instruktur atau pemandu yang 

mempunyai pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenis olahraga; (6) Olahraga rekreasi 

(olahraga masyarakat) sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

perkumpulan atau organisasi olahraga."1.' 

 

Olahraga masyarakat dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan 

kebugaran. Hal ini lebih dijelaskan dalam sebuah system bahwa masyarakat sebagai input, kegiatan 

olahraga masyarakat adalah sebuah proses, sedangkan kesehatan dan kebugaran adalah hasil yang 

dicapai. Pada pelaksanaan proses tersebut, masyarakat dapat memilih beragam jenis olahraga 

masyarakat yang sesuai dengan kegemarannya. Dalam hal ini, olahraga masyarakat terbagi dalam 4 

kelompok besar, yaitu olahraga massal, olahraga tradisional, olahraga rekreasi, olahraga khusus dan 

rehabilitasi. 

 

Olahraga rekreasi (olahraga masyarakat) dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan 

pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Tentunya, pernyataan ini bukan 

merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin, mengingat ruang lingkup yang terkandung di dalam 

olahraga masyarakat ini bukan merupakan olahraga yang sulit untuk diikuti. 

 

B. RUANG LINGKUP OLAHRAGA REKREASI 

Federasi Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) membagi ruang lingkup Olahraga 

Rekreasi adalah sebagai berikut: 

1. Olahraga kesehatan dan kebugaran 

2. Olahraga tradisional dan budaya 

3. Olahraga tantangan dan petualangan 

 

C. TEMA 

“Dengan FORMI, terbentuknya Jiwa Raga yang SEHAT, BUGAR, BERGEMBIRA untuk Kota 

Tangerang Banten Indonesia" 



BAB II 

RENCANA PROGRAM KERJA 

FORMI KOTA TANGERANG 

A. DASAR 

1.  UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional 

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORMI 

3. Rapat Pengurus FORMI Kota Tangerang Tentang Rencana Kegiatan FORMI Kota Tangerang 

Tahun 2019 

B.  PRINSIP FORMI 

FORMI menyelenggarakan Olah Raga rekreasi masyarakat dengan prinsip : 

1.  Demokrasi, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan budaya serta 

kemajemukan bangsa. 

2. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab. 

3. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai Etika dan Estetika. 

4. Pembudayaan dan Keterbukaan. 

5. Pemberdayaan peran serta masyarakat. 

C.  VISI 

FORMI terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, bugar, gembira, berkualitas dan 

berkarakter kebangsaan. 

D.  MISI 

1.  Menanamkan gaya hidup sehat dan kegemaran berolah raga rekreasi masyarakat sejak 

usia dini secara teratur. 

2. Menyebar luaskan olah raga rekreasi masyarakat keseluruh tanah air ke segenap lapisan. 

3. Meningkatkan kualitas masyarakat dan kebugaran jasmani masyarakat. 

4. Menggali, melestarikan dan mengembangkan olah raga tradisional yang berbasis nilai-

nilai Budaya Nusantara. 

5. Membangun jejaringan kerja sama dengan berbagai lembaga dan instanti yang terkait 

dengan pengembangan olah raga rekreasi masyarakat. 

 

 

 

 

 



G.  SRATEGI PEMBINAAN 

     -    Sukses Sosialisasi dan Pelestarian 

     -    Sukses Pembinaan  

     -    Sukses Perestasi pada setiap Festival 

 

H. GARIS BESAR [ROGRAM KERJA FORMI KOTA TANGERANG  

1. Bidang Organisasi 

a) Rapat koordinasi riwulan dengan Komisi Olahraga 

b) Pembentukan cabor-cabor di masing-masing komisi 

c) Rapat Evaluasi setiap tahun  

d) Melakukan kerja sama dengan  Sekolah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Dunia 

usaha lembaga.badan dan instasi lainnya dalam pelaksanaan mitra olahraga. 

e) Mencari Bapak Angkat Cabor 

f) Membantuk unit FORMI di tiap Kecamatan di Kota Tangerang  

 

2. Bidang Pemberdayaan  

a) Meningkatkan upaya pemberdayaan organisasi FORMI 

b) Menggali dan mensosialisasikan dan memasyarakatkan olahraga tradisi budaya  

bangsa 

c) Mengusulkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan Sarana dan Prasarana 

Olahraga      FORMI 

d) Meningkatkan prestasi olahraga FORMI pada setiap Festival Tingkat Daerah maupun 

Nasional 

 

3. Bidang perncanaan dan Anggaran  

a) Menyusun rencana anggaran kepada sumber-sumber dukungan dana kepada 

Pemerintah    Pusat , Pemerintah Daerah , dan Sponsorsip dalam rangka mendukung 

program kegiatan    FORMI 

b) menghimpun semua rencana dari Komisi Olahraga untuk mendukung kegiatan 

c) Merumuskan serta  menjabarkan program serta kegiatan FORMI 

  

 

 



4. Bidang Usaha dan Dana  

a) Membantu organisasi FORMI dalam rangka usaha untuk pengadaan dana 

b) Menggali semua sumber dana  

c) Mencari sponsorsip setiap kegiatan Festival Olahraga FORMI 

d) Merumuskan konsep strategi  pengadaan dana  

 

5. Bidang Promosi dan Media 

a) Mempromosikan setiap kegiatan olahraga FORMI baik lewat media tulis, elektrokik 

maupun spanduk dan baliho. 

b) Menginformasikan setiap kegiatan ke berbagai wilayah. 

c) Membuat atau menciptakan mitra kerja dengan pihak-pihak pengusaha atau para 

media untuk mendukung promosi dan informasi. 

6.  Bidang Diklat dan Evaluasi 

a) Menyelenggarakan diklat-diklat pelatih dan wasit/juri untuk beberapa jenis cabang 

olahraga di masing-masing komisi. 

b) Mengirim pelatih untuk mengikuti TOT baik ke Propinsi maupun ke Nasional. 

c) Menyelenggarakan festival Kota Tangerang untuk menggerakkan olahraga FORMI 

dan mencari bibit atlet FORMI. 

d) Menyiapkan dan merencanakan Training Centre untuk atlet yang akan mengikuti 

festival baik tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional. 

e) Mengikuti festival FORMI baik dari tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional. 

 

I. PRESTASI FORMI KOTA TANGERANG 

 FORPROV Banten 2015 

 Juara II Egrang Putra 

 Juara II Egrang Putri 

 Juara II Dagongan Putra 

 Juara II Dagongan Putri 

 Juara III Terompah Panjang Putra 

 Juara III Terompah Panjang Putri 

 FORNAS 2015 ( Denpasar Bali ) 

 Juara I Silat Budaya Beksi ( APPSBI ) 

 Juara II Nasional Senam Aerobic ( ASIAFI ) 

 



 FORPROV Banten 2016 

 Juara I Hadang Putra 

 Juara I Hadang Putri 

 Juara II Dagongan Putra 

 Juara II Dagongan Putri 

 TAFISA Festival Internasional 2016 

 Juara III Dagongan Putri 

 Juara IV Hadang Putra 

 Juara Harapan III Silat Budaya 

 Juara Harapan III Silat Beksi 

 FORPROV Banten2017 

 Juara II Egrang Putri 

 Juara II Egrang Putra 

 Juara II Terompah Panjang Putra 

 Juara II Terompah Panjang Putri 

 Juara II Dagongan  Putra 

 Juara II Dagongan  Putri 

 Invitasi Olahraga Tradisional Dispora Banten 2017  

 Juara I Egrang Putri 

 Juara I Hadang Putra 

 Juara II Egrang Putra 

 Juara II Terompah Panjang Putra 

 Juara II Terompah Panjang Putri 

 Juara III Hadang Putri 

 Juara IIITarik Tambang Putri 

 FORNAS 2017 

 Juara I Senam PERWATUSI 

 Juara II Egrang Putri 

 Juara III Hadang Putra 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 





 

 



 



 



 



 



 

 





































 

  



 

 

 

 



 



KTP PENGURUS INTI FORMI 

KOTA TANGERANG 

  KETUA UMUM 

 

 

 

 

 

 

 

  SEKRETARIS 

 

 

 

 

 

 

 

BENDAHARA 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


