
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan merupakan instansi pemerintah daerah 

yang berada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, yang memiliki tugas dan 

fungsi untuk membina serta mengembangkan bidang kepemudaan, keolahragaan, 

kebudayaan dan pariwisata di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. Ketentuan di atas sejalan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

Peraturan daerah tersebut mengatur bahwa Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah 

memiliki tugas pokok dan fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknis Dinas Pemuda 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah, (2) 

Penyelenggara sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, (3) Pembinaan dan pelaksanaan 

tugas di bidang Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, (4) Pelaksanaan 

tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang Pemuda Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata, dan (5) Pelayanan administratif. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung pada 

pasal 8 ayat 1 yang mengatur bahwa Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang 

kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi 

kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan 

pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, dalam melaksanakan 

tugas yang telah ditentukan seperti yang dikemukakan di atas, maka Dinas 

Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata memiliki fungsi yaitu: (1) 

Perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepemudaan dan keolahragaan, 

(2) Penyediaan bantuan atau dukungan pengadaan sarana dan prasarana 

kepemudaan dan keolahragaan, (3) Mendukung atau memfasilitasi organisasi 

kepemudaan dan keolahragaan, (4) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan 

koordinasi, dan (5) Pelayanan administratif. 

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung 

Tengah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan serta pelatihan-

pelatihan kepemudaan sebagai wujud dari pemberdayaan pemuda. Hal tersebut 

telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang 
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Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan 

Prasarana dan Sarana Kepemudaan. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tersebut menjelaskan bahwa pengembangan 

kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana 

kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kemudian, dengan begitu 

pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah memiliki tanggung 

jawab untuk dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan 

pemuda dalam bentuk mengadakan program-program guna meningkatkan 

kapasitas pemuda serta menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan di 

Kabupaten Lampung Tengah. 

Proses pemberdayaan pemuda diharapkan dapat membuat pemuda menjadi 

generasi yang tangguh dan siap untuk melanjutkan tongkat estafet dalam 

melanjutkan pembangunan daerah. Pemuda tentu memiliki tanggung jawab yang 

sangat berat agar dapat meneruskan perjuangan generasi sebelumnya dalam 

membangun daerah. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat 

melakukan pembinaan-pembinaan kepada pemuda mengingat pemuda merupakan 

aset yang sangat berharga bagi suatu negara. Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, 

Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan menjelaskan bahwa pemuda 

adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan 

perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 
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Lampung Tengah adalah kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di 

Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk sebesar  1.214.720 jiwa. Diikuti oleh 

Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah penduduk sebesar 988.277 jiwa dan 

Kabupaten Lampung Selatan berada di urutan ketiga dengan jumlah penduduk 

sebesar 950.844 jiwa. Selanjutnya, pada tabel 1 berikut diperlihatkan secara rinci 

persebaran jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan usia dan 

jenis kelamin. 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah menurut jenis kelamin 

              dan kelompok umur tahun 2013. 

Kelompok 

Umur 
Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase 

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

0 – 4 60.258 57.666 117.924 9.71% 

5 – 9 56.195 53.058 109.253 8.99% 

10 – 14 56.054 52.939 108.993 8.97% 

15 – 19 53.916 49.761 103.677 8.54% 

20 – 24 48.413 47.678 96.091 7.91% 

25 – 29 49.695 49.224 98.919 8.14% 

30 – 34 51.653 51.265 102.918 8.47% 

35 – 39 50.855 49.100 99.955 8.23% 

40 – 44 44.435 42.597 87.032 7.16% 

45 – 49 39.471 37.501 76.972 6.34% 

50 – 54 32.520 30.452 62.972 5.18% 

55 – 59 25.271 21.955 47.226 3.89% 

60 – 64 17.280 16.141 33.421 2.75% 

65 – 69 11.866 12.936 24.802 2.04% 

70 – 74 9.876 10.371 20.247 1.67% 

75  + 11.331 12.987 24.318 2.00% 

Jumlah 619.089 595.631   1.214.720 100% 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 

                2013 
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Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang 

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan 

Prasarana dan Sarana Kepemudaan, mengenai batas usia yang masuk dalam 

kategori pemuda adalah masyarakat yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga 

puluh) tahun, maka dapat dilihat pada tabel 1 tersebut pada kelompok usia 15-19, 

20-24 dan 25-29 tahun di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2013 

berjumlah 298.687 jiwa. Kemudian, dengan jumlah pemuda di Kabupaten 

Lampung Tengah yang sangat besar yang mencapai 24,59% dari jumlah 

penduduk Kabupaten Lampung Tengah, tentu angka tersebut bukan angka yang 

kecil dan selayaknya hal ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pemuda 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah agar dapat 

melakukan pembinaan kepada pemuda dengan mengadakan program-program 

pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pemuda dan 

mengarahkan pemuda di Kabupaten Lampung Tengah kearah yang lebih positif. 

Selain memikul beban yang sangat besar bahwa pemuda adalah generasi penerus 

bangsa yang diharapkan dapat melanjutkan pembangunan, para pemuda juga 

dihadapkan dengan persoalan-persoalan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Proses 

penerimaan pegawai instansi pemerintah serta perusahaan-perusahaan kini 

menerapkan standar pendidikan yang tinggi serta dituntut untuk memiliki 

kemampuan khusus. Hal ini membuat pemuda semakin sulit untuk bersaing dalam 

mencari pekerjaan. Kemudian, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat mengembangkan 

keahlian dan kemampuan pemuda untuk bersaing dalam dunia kerja. Program-
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program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dapat berbentuk pelatihan kepemimpinan 

dan organisasi serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dapat meningkatkan 

kemampuan para pemuda di Lampung Tengah. 

Selain minimnya pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan yang 

diadakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah, jumlah sarana yang dapat 

menunjang pelatihan kepemudaan di Lampung Tengah juga masih sangat sedikit. 

Maka, dengan minimnya pelatihan-pelatihan kepemudaaan serta sarana yang 

disediakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah membuat pemuda di Lampung Tengah tidak memiliki keahlian 

yang cukup untuk bersaing dengan pemuda-pemuda yang berasal dari kabupaten 

lain dalam mendapatkan pekerjaan. Minimnya keahlian khusus yang dimiliki 

pemuda di Kabupaten Lampung Tengah untuk mendapatkan pekerjaan, hal 

tersebut mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan demi memenuhi 

kebutuhan. 

Angka kriminalitas yang melibatkan kalangan pemuda di Lampung Tengah dalam 

kurun waktu tiga tahun terakhir cukup tinggi, tindak kriminalitas yang marak 

dilakukan oleh kalangan pemuda di Lampung Tengah adalah kasus pencurian 

kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, 

pemerasan, hingga kasus senjata api ilegal. 

Seperti yang dikutip dari media online Lampung Post, Polres Lampung 

Tengah mengamankan 20 orang dalam operasi gabungan yang digelar 

selama Januari 2015. Enam pelaku terjerat kasus pencurian kendaraan 

bermotor, delapan tersangka pengedar narkoba, dan enam pengguna 
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narkoba. Dalam ekspos yang digelar di halaman Mapolres Lampung 

Tengah, Senin (2/2/2015), Kasatreskrim Polres Lamteng AKP Harto Agung 

mengatakan enam tersangka pencuri diamankan dalam operasi gabungan 

Polres, Polsek Padangratu, Polsek Seputihbanyak, dan Polsek Seputihraman. 

Kasatreskrim Polres Lamteng AKP Harto Agung mengatakan enam 

tersangka pencuri diamankan dalam operasi gabungan Polres Lampung 

Tengah. Modus yang digunakan beberapa pelaku curanmor adalah 

melakukan pencurian di tempat hiburan, kata dia, adalah menunggu pemilik 

kendaraan lengah atau menunggu pemilik kendaraan melintas di tempat 

sepi. "Ada di antara mereka yang beroperasi dengan menggunakan senjata 

tajam," terangnya. Dia menambahkan para pelaku adalah Atem Prawoto (22 

tahun), Ys (17 tahun), Sujarno (19 tahun), Suci Alvian (20 tahun), Sutrimo, 

dan Wagyman akan diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun, 

dan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sebagai barang 

bukti, polisi mengamankan beberapa senjata tajam, dan tiga motor. 

(http://lampost.co/berita/polres-lamteng-tangkap-20-tersangka-kasus-begal-

dan-narkoba- : diakses pada tanggal 10 Februari 2015 Pukul 13.35 WIB). 

Sedangkan dalam kasus yang berbeda, Selama periode operasi 

narkoba Januari 2015, Satnarkoba Polres Lampung Tengah (Lamteng), 

amankan 2,5 gram sabu-sabu dan10 paket kecil ganja kering. Menurut 

Kasatnarkoba AKP Talen Hapis, selain itu, pihaknya juga mengamankan 

barang bukti seperti timbangan elektrik, alat hisapnarkoba, sembilan 

amunisi aktif, 5 handpone, dan dua unit motor. "Untuk pelaku, kita amankan 

total 14 orang. Masing-masing 6 sebagai pelaku dan 8 sebagai bandar. 

Mereka kita tangkap di lokasi seperti Bandarjaya, Gunungsugih, dan 

Terusannunyai," ungkap Talen Hapis, Senin (2/2/2015). 

(http://lampung.tribunnews.com/2015/02/02/10-paket-kecil-ganja-ini-

berhasil-yang-diamankan-polres-bulan-lalu : diakses pada tanggal 11 Mei 

2015 Pukul 14.06 WIB). 

 

Berdasarkan berita yang di kutip dari media online di atas dapat dilihat bahwa 

sebagian besar pelaku berada dalam kategori usia pemuda, yaitu usia enam belas 

(16) sampai tiga puluh (30) tahun. Maraknya tindak kriminalitas serta 

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para pemuda di Lampung Tengah 

adalah fenomena yang sedang marak terjadi di Indonesia. Selanjutnya untuk 

menggambarkan secara rinci tentang jumlah kasus kriminalitas yang terjadi di 

Lampung Tengah selama tahun 2012, 2013 dan tahun 2014, penulis 

menggambarkannya dengan tabel. Tabel yang dimaksud yaitu tabel tentang 

http://lampost.co/berita/polres-lamteng-tangkap-20-tersangka-kasus-begal-dan-narkoba-
http://lampost.co/berita/polres-lamteng-tangkap-20-tersangka-kasus-begal-dan-narkoba-
http://lampung.tribunnews.com/tag/narkoba/
http://lampung.tribunnews.com/tag/narkoba/
http://lampung.tribunnews.com/tag/narkoba/
http://lampung.tribunnews.com/tag/narkoba/
http://lampung.tribunnews.com/2015/02/02/10-paket-kecil-ganja-ini-berhasil-yang-diamankan-polres-bulan-lalu
http://lampung.tribunnews.com/2015/02/02/10-paket-kecil-ganja-ini-berhasil-yang-diamankan-polres-bulan-lalu
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jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2012, 2013 

dan 2014. 

Tabel 2. Jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 

              2012, 2013 dan 2014. 

NO KASUS 
TAHUN 

2012 2013 2014 

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

1 Pembunuhan 2 4 6 

2 Aniaya Berat 35 40 39 

3 Pencurian dengan Kekerasan 78 54 49 

4 Pencurian dengan Pemberatan 108 85 81 

5 Pencurian Kendaraan Bermotor 130 100 166 

6 Pemerkosaan 6 10 8 

7 Perbuatan Cabul/Zinah 37 55 39 

8 Senjata Api 7 6 11 

9 Perjudian 33 90 62 

10 Penipuan 43 58 61 

11 Pemerasan 11 16 9 

12 Penggelapan 24 44 24 

13 Curi Ringan 16 22 22 

14 Lain-Lain 114 168 117 

JUMLAH 644 752 694 

Sumber: Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lampung Tengah tahun 2012, 

     2013 dan 2014. 

 

Berdasarkan tabel 2 tersebut, maka diketahui bahwa jumlah keseluruhan kasus 

kriminalitas di Lampung Tengah pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan 

dan penurunan. Seperti contoh pada kasus pencurian kendaraan bermotor, pada 

tahun 2012 terjadi 130 kasus, tahun 2013 ada 100 kasus, dan pada tahun 2014 

terjadi 166 kasus. Maka, dengan begitu pada kasus pencurian kendaraan bermotor 

mengalami kenaikan dan penurunan. Pada kasus pencurian dengan pemberatan, 
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dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Sedangkan jumlah 

pelaku kriminal dari kalangan pemuda dalam tiga tahun terakhir terdapat 221 

kasus. Pada tahun 2012 terdapat 78 pelaku, tahun 2013 ada 68 pelaku, dan pada 

tahun 2014 terdapat 75 pelaku. 

Pelaku tindak kriminal dari kalangan pemuda di Lampung Tengah cukup besar, 

yaitu 10.57% dari jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2014. 

Angka ini cukup mencengangkan dan menggugah rasa penasaran apa yang 

menyebabkan hal ini dapat terjadi. Maraknya tindak kriminal yang melibatkan 

pemuda tentu bukan hanya permasalahan kriminal murni, tetapi ada faktor lain 

yang menyebabkan sehingga banyak pemuda di Kabupaten Lampung Tengah 

yang melakukan tindak kriminalitas. 

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pemuda 

di Kabupaten Lampung Tengah terlibat kasus kriminalitas. Terjerumus dalam 

penyalahgunaan narkoba dan tidak memiliki pekerjaan, keadaan ini tentu 

menggiring para pemuda untuk mencari uang secara cepat dan mudah yaitu 

dengan melakukan tindak kejahatan. Faktor lain yang menyebabkan tingginya 

angka kriminalitas di kalangan pemuda di Kabupaten Lampung Tengah adalah 

minimnya tingkat pendidikan para pelaku kejahatan. Pendidikan tentu menjadi 

salah satu faktor pendukung tingginya angka kriminalitas yang melibatkan 

pemuda. Selanjutnya untuk menggambarkan secara rinci tentang jumlah pelaku 

kejahatan menurut pendidikan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah 

selama tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, penulis menggambarkannya dengan 

tabel. Tabel yang dimaksud yaitu tabel jumlah pelaku kejahatan menurut 
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pendidikan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah selama tahun 2009, 2010, 

2011 dan 2012. 

Tabel 3. Jumlah pelaku kejahatan berdasarkan pendidikan di Kabupaten Lampung 

              Tengah pada tahun 2009, 2010 2011 dan 2012. 

 

No Jenis Pendidikan 2009 2010 2011 2012 Jumlah 

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

1 SD ke bawah 114 129 186 276 705 

2 Sekolah Menengah 78 116 156 397 747 

3 Perguruan Tinggi 4 1 15 7 27 

 Jumlah      

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2013 

Jika melihat data tersebut dapat dilihat bahwa pelaku tindak kejahatan di 

Kabupaten Lampung Tengah banyak yang berasal dari pendidikan SD kebawah 

dan Sekolah Menengah. Fakta tersebut menguatkan pendapat penulis bahwa 

faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor pendukung tindak kriminalitas 

yang dilakukan oleh pemuda yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. 

Terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan rendahnya tingkat penididikan 

pemuda yang melakukan tindak kejahatan merupakan beberapa faktor yang 

menyebabkan banyak pemuda di Kabupaten Lampung Tengah melakukan tindak 

kejahatan. Dalam kasus ini ada beberapa instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, 

Badan Narkotika Nasional, Dinas Tenaga Kerja dan Kepolisian. Namun faktor 

rendahnya pendidikan dapat diatasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang 

diadakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah. Melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan tersebut 

diharapkan dapat membuat pemuda di Kabupaten Lampung Tengah menjadi lebih 
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mandiri dan memiliki kemampuan khusus dalam menghadapi dunia kerja, serta 

dapat mengarahkan pemuda ke arah yang lebih positif. 

Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 

terutama Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah agar dapat mengadakan program-program pemberdayaan 

pemuda di Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemuda 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah karena 

maraknya tindak kejahatan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah 10.57% 

dari jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2014 dilakukan oleh 

kelompok usia pemuda, sedangkan pemerintah pusat telah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan 

Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana 

Kepemudaan. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dapat melakukan 

pembinaan serta pemberdayaan terhadap pemuda di Lampung Tengah agar dapat 

mandiri serta memiliki keahlian kewirausahaan. 

Peraturan pemerintah tersebut diturunkan melalui peraturan daerah provinsi 

maupun peraturan daerah kabupaten yang mengatur bahwa Dinas Pemuda 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas pokok dan fungsi 

melakukan pembinaan terhadap pemuda dan dapat menyediakan sarana dan 

prasarana guna mendukung kegiatan kepemudaan.  Jika dilihat lebih mendalam 

maka muncul sebuah hipotesis awal bahwa adanya permasalahan kinerja Dinas 

Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah 

dalam melakukan pembinaan serta pemberdayaan pemuda. 
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Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian skripsi dengan judul “Kinerja Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemberdayaan 

Pemuda di Lampung Tengah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemberdayaan 

Pemuda di Lampung Tengah?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kinerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah dalam pemberdayaan pemuda di Lampung Tengah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini sebagai salah satu kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya yang 

berkaitan dengan kinerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah dalam proses pemberdayaan pemuda di Lampung 

Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang penerapan tugas pemerintahan khususnya di bidang pemberdayaan 
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kepemudaan serta memberikan sumbangsih baik sebagai literatur maupun 

referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik pada penelitian ilmiah yang 

berhubungan dengan kinerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam pemberdayaan kepemudaan. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan 

masukan bagi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah dalam melakukan pemberdayaan pemuda di Lampung 

Tengah pada masa yang akan datang. 


