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MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA PADA
PUNCAK ACARA PERINGATAN
HARI OLAHRAGA NASIONAL XXV TAHUN 2008
Selamat sore dan salam sejahtera. Salam Olahraga!
Pertama-tama perkenankanlah saya mengajak masyarakat
olahraga dan seluruh komponen bangsa untuk memanjatkan Puji dan
Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat
dan karuniaNya, sehingga hari ini Bangsa Indonesia masih diberi
kesempatan untuk dapat memperingati Hari Olahraga Nasional keXXV
Tahun 2008.
Hari Olahraga Nasional tahun ini mengangkat tema “Dengan
Peringatan Hari Olahraga Nasional XXV Tahun 2008, Kita Wujudkan
Indonesia Bisa Untuk Memajukan Prestasi Olahraga Nasional”. Kami
menyadari sepenuhnya bahwa tema ini memiliki konsekuensi yang
sangat berat, karena memajukan prestasi olahraga nasional bukanlah
semudah membalikkan telapak tangan, tetapi perlu kerja keras dan
waktu yang cukup, serta yang terpenting adalah komitmen dan
dukungan sinergis dari seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.
Prestasi olahraga nasional tidak mungkin dapat maju tanpa
adanya pondasi yang kokoh, karena prestasi olahraga tidak dapat
terbentuk secara tiba-tiba dan instan. Prestasi olahraga harus
dibangun melalui proses pembinaan dan pengembangan yang
terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu
pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
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Pembinaan dan pengembangan olahraga nasional dilakukan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional, yakni mulai dari pengenalan olahraga,
pemantauan dan pemanduan serta pengembangan bakat dan prestasi,
dalam rangka pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan dan
peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Prestasi olahraga nasional belakangan ini telah menunjukkan
peningkatan yang cukup menggembirakan. Walaupun pada Asian
Games XV Tahun 2006 Indonesia hanya meraih peringkat ke-22, namun
pada SEA Games 2007, Indonesia berhasil menempati urutan ke-4, naik
dari peringkat 5 pada SEA Games 2005; dan terakhir pada Olimpiade
2008 di Beijing kita menduduki posisi 42 dari 205 negara peserta
dengan menyabet medali I emas, I perak, dan 3 perunggu.
Dalam upaya memajukan dan mengembalikan kejayaan
Olahraga Indonesia, khususnya guna meningkatkan perolehan medali
emas pada SEA Games XXV Tahun 2009 di Laos, Asian Games XVI Tahun
2010 di China, dan merebut Juara Umum SEA Games XXVI Tahun 2011
di Indonesia, serta meningkatkan partisipasi dan perolehan medali
pada Olimpiade 2012 di London, akan dilaksanakan Program Atlet
Andalan (PAL). Program ini akan membina secara intensif dan
berjenjang para atlet berprestasi yang terdiri dari 43 orang Squad Utama,
98 orang Squad Pratama dan 100 orang Squad Yunior, selama 5 tahun.
Seiring dengan itu, upaya yang tidak dapat ditawar dan ditunda
lagi pelaksanaannya adalah mempersiapkan komponen masukan utama
yang dituntut bagi terwujudnya kemajuan prestasi olahraga nasional,
yakni meningkatkan kebugaran jasmani para siswa baik di dalam
sekolah maupun di luar sekolah; melengkapi, memperbaharui,
menambah dan meratakan fasilitas olahraga; serta meningkatkan
jumlah dan mutu tenaga keolahragaan, terutama pelatih dan pembina
olahraga serta Guru Pendidikan Jasmani.
Dalam upaya mendorong minat masyarakat untuk berkiprah di
bidang olahraga dan meningkatkan kebanggaan sebagai pelaku
olahraga, pemerintah melalui Kementerian Negara Pemuda dan
Olahraga telah dan akan terus memberikan penghargaan kepada para
Pelaku Olahraga yang berprestasi dan berjasa dalam mengharumkan
nama Indonesia.
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Penghargaan yang telah diberikan selama ini berbentuk Tanda
Kehormatan, rumah, bonus, bea siswa, bantuan hari tua dan
pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Akhirnya melalui kesempatan ini, perkenankanlah kami
menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada seluruh Masyarakat Indonesia, terutama lembaga/organisasi/
perkumpulan olahraga yang telah memberikan dukungan, partisipasi
dan berkontribusi nyata bagi kemajuan olahraga nasional. Sungguh
kami berharap kiranya jiwa dan semangat 1 Abad Kebangkitan Nasional
akan menjadikan momentum peringatan Hari Olahraga Nasional tahun
ini sebagai saat yang paling tepat bagi kita semua anak bangsa untuk
bangkit, bersatu padu, berkomitmen dan melakukan langkah nyata
guna memajukan prestasi olahraga nasional, demi harkat dan martabat
masyarakat Indonesia di dunia internasional.
Dirgahayu Hari Olahraga Nasional XXV Tahun 2008. Selamat
sore dan salam sejahtera.
Menteri Negara
Pemuda dan Olahraga,
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