
 

 

 

 

 

 

VI. PENUTUP 

 

 

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab V mengenai Kinerja 

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah 

dalam Pemberdayaan Pemuda di Lampung Tengah dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung 

Tengah sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di 

bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata telah melaksanakan 

pemberdayaan pemuda kepada pemuda di Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Dilihat dari aspek Produktivitas yaitu kesesuaian antara rencana kerja yang 

telah disusun dengan realisasi yang telah dilakukan Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah masih belum 

maksimal karena dari 4 sub indikator produktivitas seperti jumlah program, 

terselenggaranya program, kesesuaian target dan meningkatnya jumlah 

program setiap tahunnya masih belum maksimal. Meskipun dinas telah 

menjalankan rencana kerja mengenai pemberdayaan pemuda dalam hal 

pelatihan paskibraka dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. 

3. Dilihat dari aspek responsivitas dalam melaksanakan tiga tahapan 

pemberdayaan maka kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan 
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Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah masih belum maksimal karena dari 

dua sub indikator yaitu program yang menjawab kebutuhan pemuda serta 

penyediaan sarana prasarana masih belum maksimal. 

4. Dalam hal akuntabilitas Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai 

instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan di 

bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dan sudah maksimal 

terlihat dari dinas telah melakukan pemberdayaan dan kegiatan tersebut 

memiliki dampak positif bagi peserta pemberdayaan. 

5. Bentuk pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah adalah berupa 

pelatihan paskibraka. Dalam pelatihan ini para paskibraka diberikan pelatihan-

pelatihan yang bermanfaat dan berguna untuk menunjang tugas mereka sebagai 

petugas pengibar bendera pusaka serta pelatihan dasar kepemimpinan dan 

lainnya. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kualitas pemuda di 

Kabupaten Lampung Tengah yang diselenggarakan melalui pelatihan 

paskibraka. Pelatihan paskibraka di ikuti oleh siswa-siswi yang berada di 

Kabupaten Lampung Tengah dan mengikuti seleksi untuk menjadi paskibraka. 

6. Faktor penghambat untuk mengadakan program-program pemberdayaan 

pemuda adalah masalah minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah 

daerah, sehingga membuat Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah hanya memasukkan pelatihan 

paskibraka saja dalam program pemberdayaan pemuda pada rencana kerja 

dinas tersebut. 
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B. SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, pada 

kesempatan ini penulis menyarankan kepada Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah bekerja sama dengan seluruh komponen termasuk organisasi 

kepemudaan dan pihak swasta. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk mengatasi 

terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh dinas untuk melaksanakan program 

pemberdayaan pemuda di Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Melihat dari aspek produktivitas maka sebaiknya Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah tidak hanya 

berpatokan pada rencana kerja yang sudah ditentukan saja, tetapi juga harus 

menyelenggarakan program-program pemberdayaan pemuda yang cukup 

banyak. 

3. Melihat dari aspek responsivitas sebaiknya Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dapat 

menyelenggarkan program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pemuda di Kabupaten Lampung Tengah. Selain program, seharusnya dinas 

juga menyediakan sarana dan prasaranya yang dapat menunjang kegiatan 

pemberdayaan pemuda seperti gedung pemuda atau balai pemberdayaan 

pemuda. 

4. Untuk aspek akuntabilitas selayaknya Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah sebaiknya dapat lebih  
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meningkatkan lagi kinerjanya sehingga tingkat kepercayaan masyarakat 

terutama pemuda di Kabupaten Lampung Tengah dapat semakin meningkat. 


