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Abstrak 

Industri Olahraga merupakan proses mengolah barang dan jasa menjadi barang jadi ataupun 

setengah jadi dalam bidang olahraga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Industri barang dalam cakupan bidang olahraga 

diantaranya adalah pembuatan alat-alat olahraga, penjualan perlengkapan olahraga seperti 

sepatu, baju, aksesories dan sebagainya. Sedangkan industri jasa dalam bidang olahraga 

seperti pembuatan sekolah olahraga seperti akademi futsal, bola basket dan sebagainya, 

pengadaan event olahraga, penyewaan sarana olahraga dan sebagainya. 

Industri olahraga merupakan industri yang dapat berlangsung seumur hidup, karena olahraga 

sudah menjadi kebutuhan pokok untuk masyarakat saat ini, selama masih ada olahraga pasti 

industri olahraga akan berkembang jika di manage dengan baik. Industri olahraga belum 

berkembang di Indonesia karena memiliki beberapa kendala yakni : masalah permodalan. 

rendahnya sumber daya manusia, masalah strategi pemasaran produk, lemahnya jaringan 

usaha dan kerjasama usaha, kelemahan dalam mentalitas usaha dan kewirausahaan. Untuk 

mengatasi masalah tersebut maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut : pemerintah 

membantu para pengusaha dan calon pengusaha untuk memberikan informasi mengenai 

bantuan dana perbankan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan modal sehingga mampu 

bersaing dengan perusahaan asing, meningkatkan sumberdaya manusia di Indonesia, 

mengoptimalkan trik pemasaran produk, mempererat jaringan usaha dan kerjasama usaha, 

dan membentuk mental usaha dan kewirausahaan yang kuat dengan memberikan mata kuliah 

kewirausahaan olahraga. 

Kata kunci: Olahraga, Industri, Industri Olahraga 

PENDAHULUAN 

Dunia olahraga selalu berkembang dan perkembangan dunia olahraga 

sudah sampai pada tahap industri. Indikatornya adalah dengan makin banyaknya 

produk berupa sepatu olahraga, baju olahraga, peralatan olahraga dan sebagainya. 

Perkembangan dunia olahraga ini seharusnya menjadi keuntungan bagi para 

pelakuknya. Hal ini tidak hanya dilihat dari saru sisi yaitu konsumen saja 

melainkan juga dari sisi produsen. Jadi dapat dikatakan bahwa peran olahraga saat 

ini tidak terbatas pada memberikan kesehatan fisik dan mental, atau sebagai ajang 

kompetensi tetapi olahraga dapat memberikan masukan penghasilan bagi 

pelakunya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Olahraga menurut Matveyev (1981) dalam Husdarta (2010: 133), bahwa 

olahraga merupakan kegiatan otot yang energik dan dalam kegiatan itu atlet 

memperagakan kemampuan geraknya dan kemauanya semaksimal mungkin. 

Menurut Prof. Haag (1986) dalam Husdarta (2010: 134), istilah olahraga tidak 

digunakan dalam olahraga kompetitif yang sempit, karena pengertiannya bukan 
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hanya sebagai himpunan aktivitas fisik yang resmi terorganisasi dan tidak resmi 

yang tampak kebanyakan dalam cabang-cabang olahraga namun juga dalam 

bentuk yang mendasar seperti senam, pelatihan kebugaran jasmani. Olahraga 

mengandung arti akan adanya sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa 

mengolah raga atau mengolah jasmani. Jadi dapat disimpulkan bahwa olahraga 

merupakan kegiatan mengolah raga sehingga dapat memberikan kesehatan fisik 

dan mental seseorang. 

Menurut UU No. 3 tahun 2004, industri adalah seluruh bentuk dari 

kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber 

daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah 

atau termasuk juga jasa. Industri ini terbagi menjadi dua yaitu industri barang dan 

industri jasa. Industri barang merupakan industri yang menghasilkan barang 

sedangkan industri jasa adalah industri yang menghasilkan jasa. 

 

OLAHRAGA 

Olahraga menurut Matveyev (1981) dalam Husdarta (2010: 133), bahwa 

olahraga merupakan kegiatan otot yang energik dan dalam kegiatan itu atlet 

memperagakan kemampuan geraknya dan kemauanya semaksimal mungkin. 

Menurut Prof. Haag (1986) dalam Husdarta (2010: 134), istilah olahraga tidak 

digunakan dalam olahraga kompetitif yang sempit, karena pengertiannya bukan 

hanya sebagai himpunan aktivitas fisik yang resmi terorganisasi dan tidak resmi 

yang tampak kebanyakan dalam cabang-cabang olahraga namun juga dalam 

bentuk yang mendasar seperti senam, pelatihan kebugaran jasmani. Olahraga 

mengandung arti akan adanya sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa 

mengolah raga atau mengolah jasmani. Giriwijoyo (2005:30) mengatakan bahwa 

olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan 

secara sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Selanjutnya 

Kusmaedi (2002:1) menyatakan bahwa kata olahraga berasal dari beberapa hal, 

yaitu: (1) Disport yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lain, (2) Field Sport 

yaitu kegiatan yag dilakukan para bangsawan yang terdiri dari menembak dan 

berburu, (3) Desporter yaitu membuang kata lelah, (4) Sports yaitu pemuas atau 

hobi, dan (5) Olahraga yaitu gerak badan untuk menguatkan badan. Sedangkan 

menurut International Council of Sport and Education yang dikutip Lutan 

(1992:17) olahraga adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan 

berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain serta 

konfrontasi dengan unsur alam. Selanjutnya Engkos Kosasih (1985:4) 

menyatakan bahwa olahraga adalah kegiatan untuk memperkembangkan kekuatan 

fisik dan jasmani supaya badan kuat dan tenaga cukup terlatih menjadi tangkas 

untuk melakukan perjuangan hidupnya. 

Olahraga ialah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang 

dilakukan orang untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan tertentu. Menurut 
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Rusli (2001: 40-41) sesuai dengan fungsi dan tujuan olahraga di Indonesia dibagi 

menjadi beberapa bagian, yakni  

a. Olahraga pendidikan yaitu olahraga untuk mencapai tujuan yang bersifat 

mendidik dan sering diartikan sama dengan istilah pendidikan jasmani. 

b. Olahraga rekreasi, yaitu olahraga untuk mencapai tujuan yang bersifat 

rekrasi. 

c. Olahraga kesehatan yaitu olahraga untuk mencapai tujuan pembinaan 

kesehatan. 

d. Olahraga cacat yaitu olahraga untuk orang cacat, termasuk kegiatan olahraga 

dalam konteks pendidikan untuk anak-anak cacat yang lazim disebut dengan 

istilah adapted physical education. 

e. Olahraga penyembuhan atau rehabilitasi, yaitu olahraga atau aktivitas 

jasmani untuk tujuan terapi. 

f. Olahraga kompetitif (prestasi), yaitu olahraga untuk tujuan pencapaian 

prestasi setinggi-tingginya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa olahraga 

merupakan aktifitas fisik berupa pengolahan raga yang dilakukan secara sadar 

untuk mencapai tujuan dalam hidup yaitu untuk meningkatkan kebiasaan hidup 

sehat, kesegaran jasmani, prestasi fisik optimal, membentuk sikap perorangan, 

perkembangan rasa sosial, pengetahuan dan kecerdasan.  

INDUSTRI 

Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja 

dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya 

sebagai dasarnya, maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai 

selanjutnya dari usaha-usaha untuk mencukupi kebutuhan (www.wikipedia.com). 

Menurut UU No. 3 tahun 2004, industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan 

ekonomi yang mengelola bahan baku dana tau memanfaatkan sumber daya 

industri, sehingga dapatmenghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau 

termasuk juga jasa. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa industri adalah proses 

mengolah barang dan jasa menjadi produk jadi ataupun setengah jadi guna 

memenuhi kebutuhan. Jadi dalam industri terdapat profit oriented. 

Bidang industri dibedakan menjadi dua, yaitu industri barang dan industri jasa. 

Industri barang merupakan usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan 

setengah jadi ataupun bahan jadi. Hasil dari kegiatan industri ini adalah barang 

misalnya pakaian, mobil, obat dll. Sedangkan industri jasa adalah kegiatan 

ekonomi dengan memberikan pelayanan jasa. Contohnya adalah jasa transportasi, 

jasa keuangan, salon kecantikan, laundry dll. 

http://www.wikipedia.com/
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INDUSTRI OLAHRAGA 

Industri Olahraga merupakan proses mengolah barang dan jasa menjadi 

barang jadi ataupun setengah jadi dalam bidang olah raga dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa bidang industri terbagi menjadi dua 

yaitu industri barang dan industri jasa. Begitupun dengan industri olahraga, 

diamana hasil akhir atau produk yang dihasilkan bisa berupa barang maupun jasa. 

Industri barang dalam cakupan bidang olahraga diantaranya adalah 

pembuatan alat-alat olahraga, penjualan perlengkapan olahraga seperti sepatu, 

baju, aksesories dan sebagainya. Sedangkan industri jasa dalam bidang olahraga 

seperti pembuatan sekolah olahraga seperti akademi futsal, bola basket dan 

sebagainya, pengadaan event olahraga, penyewaan sarana olahraga dan 

sebagainya. 

Undang-undang RI No 30 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional Pasal 79 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa industri olahraga meliputi: 

1. Sarana dan prasarana yang diproduksi, diperjualbelikan atau disewakan 

2. Jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas 

secara professional yang meliputi: 

a. Kejuaraan nasional dan internasional 

b. Pecan olahraga daerah, wilayah, nasional dan internasional 

c. Keagenan, layanan informasidan konsultasi olahraga 

Bentuk industri olahraga di Indonesia menurut Pasal 79 ayat 4 UU Sistem 

Keolahragaan Nasional No 3 Tahun 2005 adalah badan usaha. Yang mana mereka 

harus tetap memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip 

penyelenggaraan keolahragaan, hal ini sesuai dengan pasal 78 UU Sistem 

Keolahragaan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2005. Adapun tujuan 

nasional keolahragaan adalah: 

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas 

manusia 

2. Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas dan disiplin 

3. Mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa 

4. Memperkukuh ketahanan nasional 

5. Mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. 

Prinsip penyelenggaraan keolahragaan juga merupakan faktor yang wajib 

diperhatikan ketika kita membangun industri olahraga, sesuai pasal 5 UU Sistem 

Keolahragaan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2005 keolahragaan 

diselenggarakan dengan prinsip: 

1. Demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai 

keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa 
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2. Keadilansosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika 

4. Pembudayaan dan keterbukaan 

5. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat 

6. Pemberdayaan peran serta masyarakat 

7. Keselamatan dan keamanan 

8. Keutuhan jasmani dan rohani 

Menurut pasal 80 ayat 1 UU Sistem Keolahragaan Nasional Republik 

Indonesia Tahun 2005 dijelaskan bahwa pengembangan industri olahraga 

dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud 

kegiatan olahraga yang mandiri dan professional. Sehingga tujuan dari industri 

olahraga sebenarnya adalah terciptanya kemandirian dan keprofesionalan 

olahraga di Indonesia. 

UPAYA MENINGKATKAN INDUSTRI OLAHRAGA 

Industri olahraga merupakan industri yang dapat berlangsung seumur hidup, 

karena semakin tingginya kepedulian manusia terhadap pola hidup sehat. Hal ini 

berimbas pada permintaan barang atau jasa dibidang olahraga pasti akan 

berlangsung seumur hidup juga. Secara sederhana industri barang bisa 

diilustrasikan sebagai berikut. Seseorang demi menjalani pola hidup sehat akan 

melakukan jogging, pada saat melakukan jogging otomatis minimal akan 

menggunakan pakaian olahraga, sepatu olahraga dan kaos kaki, oleh karena itu 

selama masih banyak orang yang melakukan jogging pasti masih aka nada 

permintaan barang berupa baju olahraga, sepatu olahraga maupun kaos kaki. 

Industri jasa contohnya adalah persewaan sarana olahraga misalnya penyewaan 

lapangan futsal. Persewaan futsal masih menjadi industri di bidang olahraga yang 

menguntungkan dan memiliki prospek yang baik kedepannya. Hal ini 

dikarenakan lahan terbuka yang semakin sempit dan fasilitas umum untuk 

berolahraga futsal yang semakin sedikit dan ditambah faktor perkembangan 

olahraga futsal yang baik di Indonesia. Karena industri olahraga merupakan 

industri yang memiliki prospek yang baik kedepannya maka perlu dilakukan 

upaya-upaya agar dapat mengoptimalkan hasil di industri futsal. 

Industri olahraga belum berkembang di Indonesia karena memiliki beberapa 

kendala yakni 

1. Masalah permodalan.  

Modal merupakan hal pokok dalam menjalankan usaha. Indonesia merupakan 

negara berkembang dan itu berarti bahwa tingkat ekonomi manusia masih 

rendah. Masalah permodalan bisa dibantu dengan melakukan kerjasama 

dengan bank untuk mendapatkan bantuan permodalan. Para calon pengusaha 
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perlu untuk mendapatkan sosialisasi mengenai pinjaman perbankan. Sehingga 

nantinya pengusaha dalam negeri tidak kalah dengan pengusaha asing. 

Contohnya produsen sepatu Nike dan Adidas berasal dari luar negeri memiliki 

lebih banyak peminat daripada produk dalam negeri seperti sepatu Spect. Hal 

ini karena keterbatasan modal, dengan modal yang banyak pengusaha dapat 

memproduksi dengan jumlah yang banyak sehingga menekan biaya produksi 

dan melakukan promosi yang lebih intens yang nantinya konsumen akan tau 

mengenai produknya dan kualitas produknya. 

2. Rendahnya sumber daya manusia 

Melihat dari satu sudut pandang, yaitu adanya fenomena penggunaan pelatih 

asing pada beberapa cabang olahraga.banyak klub atau timnas yang 

menggunakan pelatih asing karena Indonesia belum atau masih jarang 

memiliki pelatih yang berlisensi. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan 

meningkatkan kualitas pelatih di Indonesia agar bisa bersaing dengan pelatih 

asing, sehingga apabila timnas ataupun klub membutuhkan pelatih berlisensi 

banyak orang pribumi yang siap menjalankannya, 

3. Masalah strategi pemasaran produk 

Strategi pemasaran produk berkaitan erat dengan modal dan sumber sumber 

daya manusia. Dengan modal yang cukup pengusaha bisa dengan maksimal 

melakukan pemasaran atau pengenalan produk namun harus diikuti dengan 

sumber daya manusia yang tinggi yaitu yang melek teknologi. Teknologi 

memiliki peran penting dalam pemasaran pada saat ini. Apabila mampu di 

maksimalkan maka akan mendapatkan profit yang tinggi. 

4. Lemahnya jaringan usaha dan kerjasama usaha 

Usaha akan dapat berjalan dengan lancar apabila pengusaha memiliki jaringan 

usaha dan kerjasama usaha, maksudnya jaringan usaha adalah apabila kita 

memiliki usaha hendaknya memiliki hubungan baik dengan konsumen 

potensial, misalkan kita memiliki usaha kaos olahraga maka hendaknya kita 

memiliki hubungan baik dengan klub atau tim tertentu yang diharapkan akan 

menjadi konsumen tetap untuk kita. Kerjasama usaha yang dimaksudkan 

disini adalah hendaknya memiliki hubungan yang baik dan teratur dengan 

supplier maupun pihak lain yang menyangkut dengan usaha kita.  

 

 

5. Kelemahan dalam mentalitas usaha dan kewirausahaan. 

Mentalitas usaha dan kewirausahaan merupakan cara berpikir seorang 

pengusaha dalam melakukan tindakannya. Seorang pengusaha harus memiliki 

sikap yang bertanggung jawab, menjungjung tinggi disiplin, inovatif dan 

kreatif. Banyak pengusaha di Indonesia yang memiliki mental lemah, 

indikatornya adalah takut gagal dan tidak mau susah. Padahal jika kita akan 
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memulai usaha justru kita harus mau gagal dan mau berjuang, karena tidak 

ada usaha yang instan. Perguruan tinggi, sebagai bagian dari agen perubahan 

generasi bangsa hendaknya tidak hanya memberikan bekal ilmu kepada 

mahasiswanya melainkan juga mempersiapkan kematangan mental, agar 

nantinya siap untuk bersaing di dunia luar. Oleh karena itu baik sekiranya 

untuk menyisipkan mata kuliah kewirausahaan dalam olahraga. Dengan 

adanya mata kuliah tersebut diharapkan akan mampu mendidik mahasiswa 

yang pada akhirnya memiliki pengetahuan tentang konsep olahraga dan 

kewirausahaan serta mental sebagai seorang pengusaha. 

Berdasarkan hasil penjelasan di atas maka upaya yang seharusnya 

dilakukan untuk meningkatkan industri olahraga adalah sebagai berikut: 

a. Pemerintah membantu para pengusaha dan calon pengusaha untuk 

memberikan informasi mengenai bantuan dana perbankan, hal ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan modal sehingga mampu bersaing 

dengan perusahaan asing 

b. Meningkatkan sumberdaya manusia di Indonesia 

c. Mengoptimalkan trik pemasaran produk 

d. Mempererat jaringan usaha dan kerjasama usaha, dan 

e. Membentuk mental usaha dan kewirausahaan yang kuat. 

KESIMPULAN 

1. Olahraga merupakan aktifitas fisik berupa pengolahan raga yang dilakukan 

secara sadar untuk mencapai tujuan dalam hidup yaitu untuk meningkatkan 

kebiasaan hidup sehat, kesegaran jasmani, prestasi fisik optimal, membentuk 

sikap perorangan, perkembangan rasa sosial, pengetahuan dan kecerdasan.  

2. Industri adalah proses mengolah barang dan jasa menjadi produk jadi ataupun 

setengah jadi guna memenuhi kebutuhan. Jadi dalam industri terdapat profit 

oriented. 

3. Bidang industri dibedakan menjadi dua, yaitu industri barang dan industri 

jasa. Industri barang merupakan usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi 

bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Sedangkan industri jasa adalah 

kegiatan ekonomi dengan memberikan pelayanan jasa.  

4. Industri Olahraga merupakan proses mengolah barang dan jasa menjadi 

barang jadi ataupun setengah jadi dalam bidang olah raga dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan. 

5. Industri olahraga belum berkembang di Indonesia karena memiliki beberapa 

kendala yakni masalah permodalan, rendahnya sumber daya manusia, masalah 

strategi pemasaran produk, lemahnya jaringan usaha dan kerjasama usaha, 

kelemahan dalam mentalitas usaha dan kewirausahaan. 

6. Upaya untuk meningkatkan industri olahraga adalah sebagai berikut: 
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a. Pemerintah membantu para pengusaha dan calon pengusaha untuk 

memberikan informasi mengenai bantuan dana perbankan, hal ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan modal sehingga mampu bersaing 

dengan perusahaan asing 

b. Meningkatkan sumberdaya manusia di Indonesia 

c. Mengoptimalkan trik pemasaran produk 

d. Mempererat jaringan usaha dan kerjasama usaha, dan 

e. Membentuk mental usaha dan kewirausahaan yang kuat. 

DAFTAR PUSTAKA 

Harsuki. (2003). Perkembagan olahraga terkini. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 

Rusli Lutan. (2001). Olahraga dan etika fair play. Jakarta: Direktorat 

pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. 

Giriwijoyo, Santosa. (2004). Ilmu Faal Olahraga. Bandung : FPOK – UPI 

Husdarta, H.J.S..2010. Sejarah dan Filsafat Olahraga. Bandung: Alfabeta 

Kusmaedi, Nurlan (2002) Olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Bandung: 

FPOK UPI 

  


	COVER PROSIDING SEMINAR KEINDONESIAAN I-2
	KATA PENGANTAR
	MAKALAH panelis
	Prof. Dr. Armaidy Armawi
	Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno
	Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd.
	Dr. Maryanto, M.Si

	Proceeding EKONOMI DAN KETAHANAN NASIONAL
	Aryan Eka Prastya Nugraha
	Agung Yatiningrum
	Efriyani Sumastuti, Hawik Ervina Indiworo, Ika Indriasari
	Agustinus Wisnu Dewantara
	Rosalina Ginting
	Agus Suprijanto
	Pebriyenni
	Suyahman
	Sri Suneki, Haryono
	Anton Suwito
	Suwarno Widodo
	Reno Wikandaru
	Danang Aji Setyawan
	Buyung Kusumawardhana
	David Firna Setiawan

	Proceeding IDEOLOGI PANCASILA, NASIONALISME, SENI DAN BUADAYA
	Hastangka
	Toebagus Galang Windi Pratama
	Putut Sulasmono
	Agus Sutono
	Shely Cathrin
	Winarno
	Anon Suneko, M.Sn
	Eko Wahyono
	Syahyunan Pora
	Ni Nyoman Sudewi
	Sunarya
	Supriyono Purwosaputro
	Ardiani Mustikasar
	Noor Miyono
	Suci Dwi Mulyani 1; Drs. Suyitno YP, M.Pd. 2; Riris Setyo Sundari, M.Pd.3
	Senin Sulastono
	Nani Rosdijati
	Listiyono Santoso
	Nurika Lisiani Pradananingrum 1, Joko Siswanto2, Ferina Agustini3
	Titik Haryati

	Proceeding PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
	Fajar Ari Widiyatmoko
	Ibnu Fatkhu Royana
	Setiyawan,
	Nur Azis Rohmansyah
	Bertika Kusuma Prastiwi
	Osa Maliki
	Pandu Kresnapati
	Husnul Hadi
	Galih Dwi Pradipta
	Priscillia Putri Aringgit1; Khusnul Fajriyah2; Intan Rahmawati3
	Donny Anhar Fahmi
	Muhammad Azza Ulinnuha, Suyitno, Singgih Adhi Prasetyo
	Maftukin Hudah
	Ferani Mulianingsih
	Iin Purnamasari
	Yadi Imansyah1
	Roma Chusnul Qotimah; Prof. Dr. A.Y. Soegeng Ysh, M.Pd.
	Agus Wiyanto
	Masri1, Karimuddin2
	Utvi Hinda Zhannisa
	Tubagus Herlambang,




