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ABSTRACT 

 

STRATEGY DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA AND 

KEBUDAYAAN IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN LUMBOK 

RANAU TO MAXIMIZING PAD KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 

By 

 

G. LIANSIE 

 

 

 

 

Tourism development aims to improve the image of the arts and culture and 

tourism , as well as preserve it for the sake of the survival of the next generation  

The formulation of the problem in this research is : How Strategy Dinas Pemuda, 

Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan in the development of Tourism Lumbok 

Ranau to Maximizing PAD Kabupaten Lampung Barat ? 

 

Researchers used the method to do research is by finding the informant in the 

Department of Youth , Sports , Tourism , and Culture of West Lampung regency 

obtain the data subject of research that actually correspond to the characteristics of 

the study subjects. The process of data collection was done by interview, 

documentation and observation. The method used is a qualitative approach which 

describe or depict the data generated from field research in the form of an 

explanation in a systematic way  

 

Results obtained The author of this study that the strategy in the development of 

tourism in Lumbok Ranau Kabupaten Lampung Barat is 

(1) Increase Resource Professionals in the field of tourism 

(2) Increase Tourism Business Services Region Lumbok Ranau travel 

(3) Increase the intensity of the Promotion of Tourism. 

Recommendations researchers are preferably SDM professionals need to be 

improved as well as the intensity of the campaign needs to be done both by the 

government, private, and surrounding communities 
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ABSTRAK 

 

STRATEGI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, DAN 

KEBUDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA LUMBOK 

RANAU UNTUK MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 

OLEH 

G. LIANSIE 

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan citra seni dan budaya 

daerah dan pariwisata, sekaligus melestarikannya demi kelangsungan generasi 

berikutnya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah 

Strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan dalam 

pengembangan Pariwisata di Lumbok Ranau untuk memaksimalkan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat? 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah 

dengan cara mewawancarai informan di Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, 

dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mendapatkan data subjek penelitian 

yang benar-benar sesuaidengan karakteristik subjek penelitian. Proses 

pengambilan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. 

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk 

penjelasan dengan cara sistematis. 

Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini bahwa strategi dalam upaya 

pengembangan pariwisata di Lumbok Ranau Kabupaten Lampung Barat adalah:  

(1) Meningkatkan Sumber Daya Profesional di bidang kepariwisataan  

(2) Meningkatkan Jasa Usaha Kepariwisataan di Kawasan wisata Lumbok Ranau 

(3)Meningkatkan Intensitas Promosi Kepariwisataan. 

Rekomendasi peneliti adalah sebaiknya SDM profesional perlu ditingkatkan serta 

intensitas promosi perlu dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun 

masyarakat sekitar. 

 

Kata Kunci : Manajemen Strategi, Strategi Pengembangan Pariwisata, 

Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi baik 

dari sektor pariwisata bahari, pariwisata alam, dan lain sebagainya. Letak 

geografis Indonesia yang mendukung keindahan alamnya serta banyaknya 

kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia inilah yang kemudian banyak 

menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Keindahan alam di 

suatu daerah merupakan nikmat Tuhan yang wajib dijaga kelestarian dan 

keindahannya agar karya Tuhan yang indah itu dapat dinikmati penerus generasi 

bangsa kita di kemudian hari. 

Kepariwisataan menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 adalah kegiatan 

perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjung dalam jangka waktu 

sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib 

menyediakan pariwisata untuk masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
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jasmani, rohani dan intelektual masyarakat. Kepariwisataan merupakan 

keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi 

serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara 

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 

pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan sendiri selain 

memiliki fungsi untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual 

masyarakat juga memiliki fungsi lainnya yaitu untuk meningkatkan pendapatan 

negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Indonesia memiliki potensi wisata yang tinggi di setiap daerahnya, letak geografis 

Indonesia yang berada pada zona tropis membuat wisata alam dan wisata 

pantainya terkenal sampai ke mancanegara serta wisata budaya yang beragam 

juga menjadi daya tarik Indonesia di mata dunia. Seperti halnya daerah Bali, 

Jogjakarta, Lombok, Jawa Barat, Makasar, Jakarta, hingga Papua merupakan 

sebagian contoh daerah yang memiliki daya tarik pariwisata untuk para wisatawan 

lokal maupun asing. Saat ini Provinsi Lampung juga merupakan salah satu daerah 

yang memiliki daya tarik wisata yang cukup menarik perhatian para wisatawan. 

Melihat kondisi Provinsi Lampung terletak di ujung selatan pulau sumatera yang 

menjadi gerbang masuk pulau sumatera. Sesuai dengan letak geografis Provinsi 

Lampung, hal ini tentu memberikan banyak potensi wisata baik wisata alam, 

pantai, budaya, maupun wisata edukasi lainnya. Banyaknya objek wisata di 

Provinsi Lampung ini tentu dapat memberikan pemasukan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Provinsi Lampung yang cukup. 

Mengacu pada rencana indukpengembangan pariwisata nasional, Pemerintah 

Provinsi Lampung telah membuat peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang 
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Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).Per tahun 2014. 

Dinas Pariwisata juga sudah menentukan tujuh kawasan unggulan strategis 

Pariwisata yaitu, Kota Bandar Lampung, Krui dan Tanjung Setia, Taman Nasional 

Way Kambas, Teluk Kiluan, Gunung Krakatau, Pulau Sebesi,Bakauheni dan 

Menara Siger, serta Taman Nasional Bukit Barisan.Sedangkan di Lampung ada 

tiga objek wisata yang sudah di tetapkan sebagai kawasan strategis Pariwisata 

Nasional  (KSPN) yaitu Danau Ranau, Way Kambas, dan Krakatau. Sektor 

Pariwisata tersebut jika digarap dengan maksimal dan serius, maka sektor ini bisa 

menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung.Sumber 

:http://www.bandarlampungnews.com.di akses pada 7 Oktober 2015 

Kabupaten di Provinsi Lampung yang memberikan pengaruh terhadap pendapatan 

daerah pada sektor pariwisatanya adalah Kabupaten Lampung Barat.Kabupaten 

ini dominan dengan perbukitan dengan pantai di sepanjang pesisir barat Lampung. 

Daerah pegunungan yang merupakan punggung Bukit Barisan sehingga 

kabupaten ini memiliki potensi wisata yang didukung oleh keadaan geografis 

daerahnya. 

Kabupaten Lampung Barat sendiri baru mengalami pemekaran daerah yang 

dimana Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten hasil dari pemekaran 

tersebut. Sebelum terjadinya pemekaran daerah yang membagi Kabupaten 

Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat wisata pantai yang mayoritas berada 

di Kabupaten Pesisir Barat adalah objek wisata unggulan bagi Kabupaten 

Lampung Barat sebagai penyumbang PAD dari sektor pariwisata.Maka sejak 

terjadinya pemekaran daerah tersebut membuat sektor pariwisata di Kabupaten 

Lampung Barat berkurang padahal sebelumnya objek wisata bahari merupakan 

http://www.bandarlampungnews.com/
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salah satu icon pariwisata KabupatenLampung Barat sebelum terjadinya 

pemekaran daerah. Dengan dikelilingi pegunungan Bukit Barisan Selatan, 

Kabupaten Lampung Barat menawarkan cuaca dan udara yang sejuk. Didukung 

juga kekayaan ekosistem lembah dan pantai serta kehidupan kemasyarakatannya 

yang masih kental dengan adat budaya Lampung. Lampung Barat memberi 

banyak pilihan pada wisatawan untuk menikmati keragaman objek wisata yang 

didominasi alam serta adat budaya yang masih erat dianut oleh masyarakatnya. 

Sektor pariwisata juga merupakan penyumbang PAD suatu daerah, dengan 

pengelolaan dan pemberdayaan sektor pariwisata yang baik akan menghasilkan 

dana retribusi daerah yang akan memberikan pemasukan PAD. Dengan demikian 

daerah dituntut untuk cerdas dalam mengelola dan menjaga pariwisata dan 

sumberdaya alam di daerahnya, hal ini dikarenakan sektor pariwisata dan sumber 

daya alam merupakan aset untuk peningkatan PAD suatu daerah yang dapat 

berkontribusi dalam pembangunan daerah. 

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan citra seni dan budaya 

daerah dan pariwisata, sekaligus melestarikannya demi kelangsungan generasi 

berikutnya.Hasil yang diharapkan dari pengembangan tersebut adalah 

terinventarisasi dengan baik potensi kebudayaan dan pariwisata, sehingga 

pembinaan bersifat dinamis dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan budaya 

serta peninggalan sejarah. 

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan tersebut, juga 

diperlukan langkah-langkah yang serasi antara semua pihak yang terkait, baik itu 

pemerintah maupun masyarakat, sehingga terwujud keterpaduan lintas 
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sektoral.Dalam usahanya mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan 

kepariwisataan dilakukan pembengunan objek wisata, baik dalam bentuk 

mengusahakan obyek wisata yang sudah ada maupun membuat obyek-obyek baru 

sebagai obyek wisata. 

Dalam pembangunan pariwisata daerah juga diperlukan adanya pembangunan 

sumber daya manusia yang berbasis pada kompetensi yang dimana sumber daya 

manusia dituntut untuk terus berkembang dan memiliki kemampuan yang handal 

untuk menjawab tantangan globalisasi. Sumber daya manusia (SDM) dalam 

organisasi haruslah memiliki kompetensi yang dibutuhkan agar organisasi tersebut 

dapat tetap hidup dan bengkembang.Oleh sebab itu sebuah organisasi juga harus 

memiliki strategi dan manajemen strategi yang baik agar tujuan suatu organisasi 

bisa tercapai. 

Dalam hal ini di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Barat juga memiliki formasi SDM pada organisasinya yang 

digolongkan atas latar belakang tingkat pendidikan untuk maju dan bersaing pada 

organisasi lainnya. Berikut adalah data formasi SDM berdasarkan tingkat 

pendidikannya : 

Tabel 1. 

Pegawai Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Barat. 

 

Bidang 

Lulusan Pendidikan 

SMA D3 S1 S2 

Pariwisata 1 Orang 1 Orang 3 Orang 2 Orang 

Kebudayaan   3 Orang 2 Orang 

Pemuda Olah Raga   3 Orang 1 Orang 

Sarana dan Prasarana 1 Orang  3 Orang 1 Orang 

Sumber: AbsensiDinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Barat Tahun 2015. 
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Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pegawainya 21 orang dengan mayoritas 

lulusan pendidikan S1,sedangkan jenjang pendidikan terendahnya berjumlah 2 

orang yaitu dari lulusan SMA. Dengan SDM yang berlatar belakang pendidikan 

S1 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan sudah mempunyai 

SDM yang mempunyai kompetensi yang bisa mempengaruhi sebuah organisasi 

untuk mencapai tujuannya dan menjadikan salah satu kekuatan internal dari Dinas 

Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.  

Kabupaten Lampung Barat juga memiliki banyak objek wisata alam yang dapat 

dikembangkan sehingga dapat menjadi salah satu sektor penyumbang PAD 

Kabupaten Lampung Barat. Adapun anggaran Dana untuk Pariwisata 2011-2014 

dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata Kabupaten Lampung 

Barat tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Anggaran dana sektor Pariwisata 

TAHUN ANGGARAN DANA 

2011 830.000.000 

2012 1.000.000.000 

2013 2.000.000.000 

2014 240.000.000 

Sumber :Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung 

Barat, 2016 

Tabel 3.PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2011-2015 

TAHUN TARGET PENDAPATAN PENDAPATAN 

2011 133.086.000 51.123.500 

2012 62.111.000 18.943.400 

2013 141.406.000 38.455.200 

2014 160.550.000 43.449.000 

2015 160.138.500 148.215.000 

Sumber :Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung 

Barat, 2016 
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Dari tabel-tabel diatas terlihat adanya peningkatan jumlah PAD dari sektor 

pariwisata Kabupaten Lampung Barat.Peningkatan tersebut terjadi Pasca 

pemekaran daerah yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 

2012.Namun semenjak pemekaran tersebut PAD Kabupaten Lampung Barat 

belum pernah mencapai target pendapatan yang tertera di SKPD Dinas Pemuda, 

Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat. Dengan 

demikian seharusnya Dinas terkait bisa mengembangkan wisata yang ada di 

Kabupaten Lampung Barat dengan alokasi anggaran dana pertahunnya relatif 

besar dan di Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi Pariwisata yang baik 

bila dikembangkan,danberpengaruh pada PAD di sektor Pariwisatanya.Pasca 

pemekaran Kabupaten Lampung Barat harus bersaing dengan Kabupaten Pesisir 

Barat yang memiliki wisata Bahari yang menarik wisatawan lokal maupun 

mancanegara dan ini bisa berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Lampung Barat di sektor Pariwisata. Berdasarkan dataDinas Pemuda, Olah Raga, 

Pariwisata, dan KebudayaanKabupaten Lampung Barat maka diketahui ada 

berbagai potensi pariwisata yang ada yakni sebagai berikut: 

a. Lumbok Ranau (Seminung Lumbok Resort) 

b. Wisata Paralayang 

c. Wisata alam pekon hujung 

d. Wisata alam kubu prahu (TNBBS) 

e. Gunung pesagi 

f. Desa wisata Lumbok 

g. Danau suoh 

h. Arung jeram 
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i. Objek wisata budaya dan sejarah 

Mengingat besarnya potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat 

maka dibutuhkan strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan  

dalam pengembangan pariwisata tersebut. Strategi yang dapat dikembangkan 

adalah meningkatkan pariwisata yang berkelanjutan, pengembangan pariwisata 

yang bercirikan ekowisata, meningkatkan promosi pariwisata baik dari website 

dan media massa baik itu melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Akdon (2009:12) bahwa strategibagi suatu manajemen 

organisasi adalah rencana berskala besar yang berorientasi pada jangka panjang 

yang jauh ke masa depan serta menetapkan sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkunganya dalam 

kondisi persaingan yang kesemuanya secara efektif dengan lingkungannya dalam 

kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan ada otimalisasi pencapaian tujuan 

dan berbagai sasaran yang bersangkutan.Dari pendapat tersebut terlihat bahwa 

strategi merupakan perencanaan yang harus di kembangkan sedemikian rupa yang 

bisa berpengaruh dalam jangka waktu yang panjang. 

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Barat penting untuk 

dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lampung Barat 

khususnya kawasan wisata Lumbok Ranau.Lumbok Ranau merupakan aset 

pariwisata yang paling berpotensi untuk dilakukan pengembangan. Hal ini 

dikarenakan banyaknya minat wisatawan lokal maupun asing yang berwisata di 

Lumbok Ranau ini, namun pada kenyataannya kawasan wisata ini terlihat 

terbengkalai dan tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Lampung Barat padahal jika kawasan wisata ini dapat dijaga, dikembangkan, dan 
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terkelola dengan baik maka kawasan wisata ini sangat berpotensi untuk 

meningkatkan PAD Kabupaten Lampung Barat dengan melihat banyaknya minat 

wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata ini. Untuk melakukan 

pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat maka Dinas Pemuda, 

Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat harus 

memiliki strategi yang selaras dengan keinginan yang ingin dicapai oleh dinas, 

yaitu menjadikan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat baik dari lingkup 

bahari, alam, agrowisata,, budaya, dan cagar alamnya bisa saling bersinergi satu 

sama lain. Dan menjadikan pariwisata sebagai sektor perekonomian daerah, 

berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Strategi Dinas Pemuda, Olah Raga,Pariwisata, dan 

Kebudayaan Dalam Pengembangan Pariwisata Lumbok Ranau Untuk 

Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah Strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan 

Kebudayaan dalam pengembangan Pariwisata Lumbok Ranau Kabupaten 

Lampung Barat untuk memaksimalkan PAD? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan 

dalam pengembangan Pariwisata Lumbok Ranau untuk memaksimalkan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Barat. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Secara Teoritis 

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan referensi 

penelitian bagi kajian ilmu administrasi negara, khususnya berkaitan dengan 

Manajemen  Strategi tentang strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, 

dan Kebudayaan dalam pengembangan pariwisata di Lumbok Ranau untuk 

memaksimalkan PAD. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil  penelitian  ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi Dinas 

Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat 

mengenai pembuatan strategi pengembangan pariwisata untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat setempat dan menjadikan sumber pendapatan 

daerah dan dapat memberikan masukan kepada masyarakat sekitar lumbok 

ranau untuk berinovasi dalam pembangunan pariwisata di lumbok ranau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi 

1. Konsep Manajemen Strategi 

Manajemen strategi Amirullah (2015 : 1) pertama kali diperkenalkan pada awal 

dasawarsa enam puluhan, pada saat itu manajemen strategis mendapat perhatian 

yang luar biasa dari berbagai kalangan. Hal itu terlihat dari konsep dan teknik 

analisisnya yang dipergunakan sebagai alat bantu utama dalam pengembalian 

keputusan manajerial. Sebagian besar manajer, baik di tingkat corporate maupun 

pada level teknis atau fungsional merasakan bahwa penggunaan konsep 

manajemen strategis dapat mengurangi ketidakpastian dan semakin kompleksnya 

masalah dalam bisnis.  

 

Menurut Pearce dan Robinson dalam Amirullah (2015 : 5) menjelaskan bahwa 

manajemen strategi didefinisikan  sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan 

yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) 

rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. 

Jauch dan Glueck dalam Amirullah (2015 : 5) Manajemen strategi adalah 

sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi 
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atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi 

atau perusahaan. 

 

Viljoen dalam Heene Dkk, (2010 : 76) mengutarakan sebuah penafsiran yang 

sangat rinci dengan mengasumsikan bahwa manajemen strategik adalah, suatu 

proses dari “pengidentifikasian, pemilihan, dan pengimplementasian aktivitas-

aktivitas yang dapat memperbaiki kinerja jangka panjang dari organisasi, melalui 

penentuan arah disertai melanjutkan komitmen maupaun penyesuaian antara 

keterampilan internal dengan sarana-sarana dari organisasi berikut pula dengan 

lingkungan yang berubah evolutif di mana organisasi itu beroperasi”. 

 

Menurut Siagian (2012 : 15) manajemen strategic merupakan serangkaian 

keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi. dan menyatakan bahwa manajemen strategik adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategik meliputi pengamatan 

lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka 

panjang), evaluasi dan pengendalian. Manajemen strategi menekankan dan 

mengutamakan pengamatan dan evaluasi mengenai peluang dan ancaman 

lingkungan eksternal perusahaan dengan melihat kekuatan dan kelemahan dalam 

lingkungan eksternal organisasi. 

 

Bozmen & Straussman dalam Akdon (2011:87) mengemukakan empat prinsip 

penerapan manajemen strategik pada sektor publik, yaitu: 

a. Perhatian pada jangka panjang 
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b. Pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas 

c. Kesadaran bahwa manajemen strategik membutuhkan kedisiplinan dan 

komitmen untuk dapat dilaksanakan dan tidak self-implementing   

d. Prespektif eksternal tidak diartikan sebagai adaptasi total terhadap 

lingkungan tapi merupakan antisipasi terhadap perubahan lingkungan 

 

Pada dasarnya pendapat di atas mempunyai inti yang sama yaitu manajemen 

strategi adalah merupakan seni dan ilmu dalam perbuatan, penerapan, dan 

evaluasi keputusan-keputusan  strategi antar fungsi yang memungkinkan sebuah 

organisasi mencapai tujuan di masa yang akan datang. 

 

Manajemen Strategi merupakan serangkaian proses atau tahapan. Proses 

manajemen strategi menyediakan kerangka gabungan bagi para manajer untuk 

menangani berbagai masalah yang unik bagi perusahaan untuk mengidentifikasi 

peluang baru dengan lebih mudah dan untuk memperkirakan kekuatan yang dapat 

digunakan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Proses ini dimaksudkan untuk 

memadukan antara misi dan tujuan yang dihubungkan dengan lingkungan internal 

dan eksternal, kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang perusahaan untuk 

memilih strategi yang tepat dan menentukan tercapainya strategi yang diinginkan. 

Pearce dan Robinson dalam Amirullah (2015:15) disebutkan juga tentang model 

manajemen strategi yang terdiri dari beberapatahapan, yaitu sebagai berikut : 

a. Menetapkan misi organisasi  

b. Pengembangan profil organisasi (kuantitas dan kualitas sumber daya 

organisasi serta kekuatan dan kelemahan organisasi) 

c. Analisis lingkungan eksternal organisasi 
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d. Menganalisis dan menentukan pilihan strategi 

e. Menentukan sasaran jangka panjang 

f. Menetapkan strategi umum 

g. Menetapkan sasaran umum 

h. Menentukan strategi fungsional 

i. Menetapkan kebijakan 

j. Melembagakan strategi 

k. Pengendalian dan evaluasi 

 

Menurut Heene (2010 : 9) manajemen strategi merupakan kesatuan proses 

manajemen pada suatu organisasi yang berulang-ulang dalam menciptakan nilai 

serta kemampuan untuk menghantar dan memperluas distribusinya kepada 

pemangku kepentingan atupun pihak lain yang berkepentingan. Artinya, 

manajeman strategi menjadi satu kesatuan dari keseluruhan proses yang 

terintegrasi, yang dapat dibedakan kedalam enam strata yaitu : 

a. Tidak terlampau sistematis, hanya sebatas mengendalikan pada analisis 

intuitif dalam menilai lingkungan organisasi, terutama secara spesifik 

ketika ingin memperoleh gambaran mengenainilai kemasyarakatan seperti 

apa yang akan tercipta agar menghasilkan prestasi berikut terbentuknya 

respon efektif masyarakat. 

b. Dipikirkan dan direncanakan adanya sebagai opsi untuk mewujudkan 

penciptaan nilai tersebut. 

c. Tidak terlampau sistematis, hanya sebatas mengandalkan pada analisis 

intuitif serta melakukan evaluasi terhadap berbagai opsi untuk penciptaan 

nilai kemasyarakatan. 
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d. Memilih satu atau lebih dari berbagai kemungkinan yang tersedia untuk 

penciptaan nilai kemasyarakatan. 

e. Pengembangan lebih lanjut berbagai kemungkinan untuk menciptakan 

nilai kemasyarakatan, kemudian dipilih yang paling memadai dari 

alternatif yang tersedia. 

f. Mencari dan mengembangkan berbagai kemungkinan untuk memperoleh 

sarana-sarana yang sangat dibutuhkan demi meraih penciptaan nilai 

kemasyarakatan. 

 

Menurut houthoofd dalam Heene Dkk ( 2010 : 76) manajemen strategik adalah 

suatu proses dimana suatu organisasi menata diri demi tercapainya tujuan-tujuan 

keorganisasian melalui cara : analisis strategi yang proporsional, perumusan 

strategi yang dijadikan keunggulannya, pengimplementasian strategi yang akurat, 

dan akhirnya pengevaluasian kontinum terhadap kinerjanya. 

 

Pendapat lain dari David (2010 : 5) Manajemen strategi dapat didefinisikan 

sebagai seni, dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memampukan sebuah 

organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana disiratkan oleh definisi ini, 

manajemen strategi berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, 

pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, 

serta system informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional. 

 

Sedangkan menurut Hubeis dan Najib (2014 : 19) manajemen strategik adalah 

seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategik didefinisikan sebagai 



16 

kumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil rumusan dan 

implementasi pada rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan serta 

bagaimana mengevaluasi dan melaksanakan tindakan tersebut demi tercapainya 

tujuan perusahaan. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen strategi diatas, maka disimpulkan 

bahwa manajemen strategi adalah merupakan serangkaian proses atau tahapan 

bagi organisasi menata diri demi tercapainya tujuan-tujuan keorganisasian melalui 

cara : analisis strategi yang proporsional, perumusan strategi yang dijadikan 

keunggulannya, pengimplementasian strategi yang akurat, dan akhirnya 

pengevaluasian kontinum terhadap kinerjanya. Dan manajemen strategi bertujuan 

supaya manajer bisa menangani berbagai masalah yang unik bagi perusahaan 

untuk mengidentifikasi peluang baru dengan lebih mudah dan untuk 

memperkirakan kekuatan yang dapat digunakan dan kelemahan yang harus 

diperbaiki. 

 

2. Definisi Manajemen Strategi 

a. Pengertian strategi 

Menurut Bracker dalam Heene (2010:53), ditinjau secara etimologi “strategi” 

bersumber dari kata Yunani Klasik, yakni “stratego” (jenderal), yang pada 

dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan 

“memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan 

“stratego” ini dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-

musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang 

dimilliki. 
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Strategi menurut Nawawi (2012:147), dari sudut etimologis berarti penggunaan 

kata “strategik” dalam manajemen sebuah organisasi daat diartikan sebagai kiat, 

cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen yang terarah ada tujuan strategik organisasi. strategi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan 

jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan 

kata lain, strategi adalah pilihan dan rute yang tidak hanya sekedar mencapai suatu 

tujuan akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan 

keberlangsungan organisasi di dalam lingkungan hidup dimana organisasi tersebut 

menjalankan aktivitasnya. 

 

Menurut Akdon (2011 : 12) pada dasarnya yang dimaksud strategik bagi suatu 

manajemen organisasi adalah rencana berskala besar yang berorientasi pada 

jangka panjang yang jauh ke masa depan serta menetapkan sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan 

lingkunganya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya secara efektif dengan 

lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan ada 

otimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang bersangkutan. 

Berdasarkan tinjauan tersebut, maka strategi organisasi  dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

a. Alat bagi organisasi untuk mencaai tujuan-tujuannya; 

b. Seperangkat perencaan yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil 

pengkajian yang mendalam terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan 

internal serta peluang dan ancaman eksternal; 
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c. Pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan 

yang dipilih organisasi. 

 

Mintzberg dalam Heene (2010 : 54) mengemukakan bahwa konsep “strategi” itu 

sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi 

adalah suatu: 

a. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi 

secara tradisional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya; 

b. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi 

perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi; 

c. Sudut pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya; 

d. Suatu prepektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi 

dengan lingkungannya, yang menjadi tapal batas bagi aktivitasnya; 

e. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui 

para pesaing atau oposan. 

 

Pemahaman lain diberikan oleh Gluech dan Jauch (1994 : 9),menurutnya strategi 

adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Oleh karena itu, 

strategi harus mencakup beberapa hal, diantaranya; 

a. Menyatu, yaitu mengikat semua bagian dalam organisasi menjadi satu; 

b. Luas atau menyeluruh, yaitu mencakup semua aspek dalam organisasi; 

c. Terpadu, yaitu semua bagian dari strategi itu serasi satu sama lainnya dan 

bersesuaian dengan seluruh level organisasi. 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan strategi adalah rencana yang 

dirumuskan secara sistematik oleh sebuah organisasi baik organisasi publik 

maupun organisasi swasta dan dijadikan sebagai langkah-langkah yang terarah 

dan berorientasi pada jangka panjang dalam pencapaian tujuan organisasi.Strategi 

membentuk sebuah pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi 

organisasi.Keputusan-keputusan yang diambil organisasi tersebut nantinya 

dijadikan pedoman dalam mewujudkan kemajuan organisasi dengan strategi yang 

dilakukan. 

 

b. Jenis strategi 

Wechsler dan Backoff dalam Heene (2010 : 62), menekankan bahwa terbuka 

peluang untuk mengidentifikasi dalil-dalil yang memungkinkan kategorisasi 

penerapan strategi organisasi publik ke dalam empat corak persilangan. Mengenai 

ciri-ciri spesifik dari keempat jenis strategi publik yang telah teridentifikasikan 

oleh Wechler dan Backoff dalam Heene (2010:63), dapat diilustrasikan seperti 

berikut: 

a. Strategi ekspansi 

Di dalam strategi ekspansi penerapan strategi terutama sekali ditujukan bagi 

peningkatan status, kapasitas serta sarana-sarana yang berdampak mampu 

memberi sentuhan warna masa depan keorganisasian yang selaras zaman. 

b. Strategi transformasi 

Pada strategi ini ditandai oleh adanya kebutuhan dari organisasi untuk 

memenuhi tekanan internal ataupun eksternal, yang ada pada prinsipnya 

dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental. Oleh karenanya, 

penerapan strategi pada organisasi cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh 
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strategi yang mendompleng belakangan dari pihak eksternal dibandingkan 

denga aspirasinya sendiri. 

c. Strategi  isolasi 

Strategi isolasi yang memiliki ciri adanya penolakan aktif terhadap tekanan 

eksternal yang tengah dihadapi oleh organisasi. Strategi ini berupaya untuk 

mengakomodasi tekanan eksternal dengan aspirasi-aspirasinya sendiri, 

dengan catatan keinginan untuk tetap bisa mandiri secara organisatoris akan 

senantiasa diprioritaskan. 

d. Strategi politisasi 

Dalam strategi politisasi mengenal dua perwujudan. Pada perwujudan yang 

pertama, strategi organisasi ditujukan untuk menciptakan terbentuknya 

keseimbangan kekuatan yang baru di dalam suatu lingkungan politik terhadap 

strategi yang dimunculkan dari organisasi tersebut. Sedangkan 

perwuudanyang kedua ini paling negatif, organisasi publik tak lain hanya 

merupakan suatu instrumen partai politik. Prioritas strateginya disesuaikan 

dengan prioritas tujuan partai politik dan kemudian berikutnya barulah bagi 

tujuan kepentingan publik. 

 

c. Fungsi strategi 

Menurut Assauri  (2013 : 7) fungi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya 

agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam 

fungi yang harus dilakukan secara imultan, yaitu: 

a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang 

lain; 
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b. Menghubungkan atau mengkaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi 

dengan peluang dari lingkungannya; 

c. Memanfaatkan atau mengekploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang 

didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru; 

d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih 

banyak dari yang digunakan sekarang; 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi 

kedepan; 

f. Menanggapiserta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang 

waktu.  

 

d. Faktor Penentu Keberhasilan Strategi 

Suatu rencana strategis yang dibuat dalam organisasi tidak akan berhasil dengan 

baik jika faktor-faktor penentu keberhasilan strateginya tidak diperhitungkan 

secara optimal. Oleh sebab itu, agar strategi yang dibuat dalam suatu organisasi 

dapat berjalan dengan baik, maka suatu organisasi dalam rencana strategis harus 

memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan strategi terlebih dahulu. 

Adapun menurut Craig & Grant (2002) dalam strategy consept setidaknya 

terdapat empat faktor penentu keberhasilan strategi yaitu sebagai berikut: 

a. Tujuan yang sederhana, konsisten dan jangka panjang. 

b. Pemahaman yang memadai tentang lingkungan yang kompetitif. 

c. Penilaian sumberdaya secara obyektif. 

d. Implementasi efektif. 
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3. Manfaat dan Tujuan Manajemen strategi 

Menurut David (2010 : 23) secara historis, manfaat utama dari manajemen 

strategis untuk membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik 

melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, 

logis, dan rasional. 

Menurut Supriyono (Amirullah 2015 : 6-7) manfaat menerapkan manajemen 

strategi sebagai berikut:  

a. Manajemen strategi merupakan satu cara untuk mengantisipasi masalah-

masalah dan kesempatan-kesempatan masa depan pada kondisi yang 

berubah dengan cepat 

b. Manajemen strategi dapat memberikan tujuan dan arah masa depan yang 

jelas bermanfaat pada semua karyawan  

c. Pada saat ini manajemen strategi banyak dipraktekkan di dalam industry 

karena tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan kurang 

beresiko 

d. Manajemen strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor 

apa yang terjadi di perusahaan, dapat memberikan sumbangan terhadap 

kesuksesan perusahaan, atau malahan mengarah pada kegagalan 

e. Member informasi kepada manajer puncak di dalam merumuskan tujuan 

akhir dari perusahaan dengan memperhatikan etika masyarakat dan 

lingkungan 

f. Hasil penelitian menunjang bahwa strategi dapat membantu praktik-

praktik manajemen. 
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g. Perusahaan yang menyusun strategi biasanya lebih efektif dibandingkan 

dengan perusahaan yang tidak menyusun strategi. 

 

Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk 

menyelsaikan tiap-tiap masalah dalam organisasi, maka manajer diajak untuk 

berpikir lebih kreatif dan secara strategi. Pemecahan masalah dengan 

menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternative yang dibangun 

dari suatu analisis yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang 

menguntungkan. 

 

Amirullah.(2015 : 7-8). Manfaat lain dari strategi adalah sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan cara-cara yang akan ditempuh guna 

mencapai tujuan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik, 

pemasok modal, konsumen primer, pemasok, pemerintah setempat, serikat buruh, 

pekrja, manajer, dan non manajer. Dengan demikian, berbgai pihak tersebut, 

khususnya yang memiliki kepentingan langsung, dapat lebih memahami peluang 

dan tantangan bisnis yang dihadapi. Mereka  akan memiliki kepekaan yang cukup 

terhadap lingkungan bisnis dan disaat yang sama memiliki kesiapan yang cukup 

jika sekiranya perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan internal.  

Tujuan dapat didefinisikan sebagai hasil-hasil spesifik yang ingin diraih oleh 

suatu organisasi terkait dengan misi dasarnya, adapun tujuan dari manajemen 

strategi, diantaranya: 

a. Untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah dipilih secara 

efektif  dan secara efisien. 
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b. Untuk mengevaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melakukan 

penyesuaian dan mengkoreksi jika terdapat kesalahan atau penyimpangan 

atau penyimpangan dalam pelaksanaan strategi 

c. Untuk memperbaharui strategi yang dirumuskan supaya sesuai dengan 

lingkungan eksternal 

d. Untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang serta 

ancaman bisnis yang ada 

e. Untuk dapat melakukan inovasi atas produk atau barang supaya sesuai 

dengan selera dari konsumen. 

 

Menurut Hubeis dan Najib (2014 : 18-19) tujuan utama manajemen strategik 

adalah untuk mempelajari mengapa banyak perusahaan atau organisasi sukses dan 

mengapa masih banyak yang gagal. Bagaimana perusahaan atau organisasi 

mengelola kesuksesan di tengah situasi persaingan serta bagaimana organisasi 

menghadapi kegagalan dan bangkit dari kegagalannya untuk menjadi perusahaan 

atau organisasi yang maju merupakan pokok bahasan utama dalam manajemen 

strategik.  

 

4. Analisis Dalam Manajemen Strategi 

Analisis SWOT merupakan salah satu instrument analisis yang biasa digunakan 

untuk mengidentifikasi berbagai faktor sistematis dalam merumuskan strategi 

suatu organisasi. 

 

Siagian (2012 : 172) menyatakan bahwa analisis SWOT di artikan sebagai 

akronim dari kata-kata  strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), 

opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) adapun penjelasannya yaitu: 
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a. Faktor kelemahan 

Kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi sedangkan peluang dan 

ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh suatu 

organisasi ataupun perusahaan. 

b. Faktor berupa kekuatan 

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi yaitu antara lain 

kompetensi khusus yang terdapat dalam suatu organisasi yang berakibat pada 

kepemilikan keunggulan kompetitif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan 

demikian karena suatu organisasi atau satuan bisnis memiliki sumberdaya, 

keterampilan, produk andalan lain-lain yang membuatnya lebih kuat dari para 

pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan. 

c. Faktor peluang 

Peluang dapat didefinisikan secara sederhana yaitu “berbagai situasi 

lingkungan yang menguntungkan bagi suatu bisnis”. 

d. Faktor ancaman  

Siagian, (2012: 172-173) Ancaman merupakan kebalikan dari pengertian 

peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman merupakan faktor 

lingkungan yang tidak menguntungkan bagi suatu organisasi. Jika tidak 

diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi suatu organisasi yang 

bersangkutan baik untuk masa sekarang, maupun di masa akan datang..  

 

Sedangkan serangkaian kekuatan analisis SWOT adalah justru terletak pada 

pertumbuhannya mencapai taraf analisa yang mendalam, terfokus pada sasaran, 

serta secara sistematis membedah lingkungan internal maupun eksternal 

keorganisasian. Agar sanggup mewujudkan pencapaian tersebut dan untuk mampu 
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memperoleh masukan-masukan yang berharga bagi proses-proses strategis pada 

suatu organisasi, maka suatu analisis SWOT perlu menghindari hal-hal yang tabu 

Hill dan Vermeylen dalam (Heene Dkk, 2010: 152-153), sebagai berikut: 

a. Arahkanlah pada penanganan terstruktur . suatu analisis SWOT bukanlah 

sinonim dari musyawarah. 

b. Hindarilah kesimpulan yang bertele-tele. 

c. Hindarilah pemakaian kata-kata yang rancu dan bermakna ganda. 

d. Hindarilah informasi yang bersifat garis besar dan kurang mendetil. 

e. Usahakanlah senantiasa memverifikasi semua informasi dan opsi-opsi yang 

diperoleh untuk penelaahan validitasnya dan originalitasnya (apakah eligible 

atau tidak). 

f. Usahakanlah senantiasa mengaitkan analisis hingga perolehan kesimpulannya 

(di mana upaya seperti ini merupakan langkah-langkah yang senantiasa 

konsisten dilakukan). 

 

5. Metode analisis SWOT (Analisis Lingkungan internal dan eksternal) 

Menurut Higgins dalam Salusu (2006 : 319) dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi maka diperlukan suatu penguasaan informasi tentang berbagai masalah, 

baik dilingkungan internal maupun eksternal yang lazim dikenal dengan analisis  

SWOT yang meliputi Analisis Lingkungan internal dan Analisis Lingkungan 

Eksternal yaitu sebagai berikut: 

a. Analisis lingkungan internal meliputi: 

(1) Strength (kekuatan), merupakan situasi dan kemampuan internal yang 

bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan 

strategis dalam mencapai tujuannya. 
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(2) Weakness (kelemahan), merupakan situasi dan ketidak mampuan internal 

yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai tujuannya atau 

sebagai kondisi yang menempatkan organisasi pada ketidak beruntungan 

dan tidak kompetitif. 

Kekuatan dan kelemahan sumber daya dalam organisasi dihubungkan 

dengan sumber daya persaingnya adalah sebagai berikut: 

a. SDM  

b. Keadaan sumber keuangan 

c. Sarana dan prasarana yang dimiliki 

d. Perangkat organisasi yang dimiliki 

e. Loyalitas anggota 

f. Akses informasi 

g. Kepemimpinan  

b. Analisis Lingkungan Eksternal, meliputi: 

(1) Opportunities (peluang), adalah situasi dan faktor-faktor eksternal yang 

membantu organisasi dalam mencapai atau bahkan melampaui pencapaian 

sasarannya. 

(2) Threat (tantangan), adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan 

organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. 

 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dinyatakan bahwa strategi dalam 

organisasi adalah serangkaian langkah yang ditempuh organisasi dengan 

melaksanakan analisis SWOT. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis SWOT yang meliputi analisis 

lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal sebagaimana dikemukakan 

oleh Higgins dalam Salusu (2006 : 319) dengan alasan sebagai berikut: 

1. Analisis SWOT ini merupakan analisis yang lengkap karena meliputi 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal suatu organisasi, yang di 

dalamnya terdapat analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

tantangan yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitas 

dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Melalui analisis SWOT  ini akan diidentifikasi strategi yang perlu 

ditingkatkan dan diprioritaskan bagi suatu organisasi, karena didalamnya 

terdapat urutan mengenai strategi mana yang dipandang menjadi prioritas 

bagi organisasi untuk diterapkan setelah dikombinasikan antara kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. 

3. Analisis SWOT ini sesuai dengan kajian penelitian mengenai Strategi Dinas 

Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Dalam Pengembangan 

Sektor Pariwisata Di Kabupaten Lampung Barat, karena dengan 

menggunakan analisis ini akan dapat ditentukan Strategi dinas dalam upaya 

mencapai tujuan pengembangan Pariwisata yang akan berpengaruh pada 

pendapatan daerah  setelah di analisis berdasarkan keterkaitan antara 

kekuatan , kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. 
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B. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah 

 

Siahaan,  dalam Unga (2011).Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan 

yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 

pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumberdari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam menggali pendaan dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

 

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 PAD sendiri bersumber dari antara 

lain: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana 

dimaksud meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 
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PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai 

perwujudan Desentralisasi. Dengan demikian PAD dapat memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan daerah sehingga jika PAD yang didapatkan daerah tinggi 

maka akan memberikan dampak yang besar pula pada pembangunan daerah. 

Menurut Mardiasmo dalam Sari (2014 : 25)  Pembiayaan Keuangan Daerah salah 

satunya didukung oleh Pendapatan Asli Daerah, yang merupakan sebagian kecil 

dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). dimana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diketahui memuat pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah daerah. PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. 

 

Sedangkan menurut Mahmudi dalam Sari (2014 : 25) salah satu tujuan 

pelaksanaan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan 

kemandirian daerah dan mengurangi dan ketergantungan fiskal terhadap 

pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan 

kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi 

kemampuan daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah maka semakin 

besar pula kemampuan daerah untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah 

tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. 
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C. Kerangka Pikir 

 

Dengan dikelilingi pegunungan Bukit Barisan Selatan  Kabupaten Lampung Barat 

menawarkan udara dan cuaca yang sejuk, didukung juga dengan kekayaan 

ekosistem yang beragam, pantai, serta kehidupan kemasyarakatannya yang masih 

kental dengan adat budaya Lampung. Kabupaten Lampung Barat memberikan 

banyak pilihan kepada wisatawan untuk menikmati objek wisata yang ada 

didalamnya baik itu wisata alam, maupun adat budaya yang masih erat di anut 

oleh masyarakatnya dan menjadikan daya tarik tersendiri bagi Kabupaten 

Lampung Barat.  

 

Pentingnya pengelolaan berbagai potensi sumber daya alam sebagai obyek 

pariwisata adalah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat 

menunjang pembangunan daerah secara maksimal. Pembangunan pariwisata tidak 

hanya menguntungkan segi-segi pembangunan ekonomi saja, melainkan juga adat 

budaya masyarakat setempat agar bisa diketahui oleh wisatawan yang berkunjung 

ke Kabupaten Lampung Barat dan ini menjadi salah satu modal bagi 

pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat. 

 

Pada saat ini sektor pariwisata Kabupaten Lampung Barat belum menjadi salah 

satu penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup bagi daerahnya. Sebab Ini 

terlihat dari PAD dari Dinas  Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan 

yang belum pernah mencapai target pendapatan selama 5 tahun terakhir, 

sebagaimana terdapat di table 3. hal ini terjadi karena minimnya informasi 

pariwisata di Kabupaten Lampung Barat dan kurangnya  strategi pengembangan 

Pariwisata yang dilakukan Dinas terkait.  
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Pengembangan Pariwisata Lumbok Ranau di Kabupaten Lampung Barat 

merupakan langkah strategis yang dapat ditempuh, mengingat Lumbok Ranau  

kaya dengan berbagai potensi objek wisata yang apabila dikembangkan secara 

optimal dapat memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PAD nya. 

 

Dalam strategi penegmbangan pariwisata itu sendiri menggunakan alat Analisis  

SWOT berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar kerangka pikir penelitian sebagai berikut:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Peneliti 

Sumber : diolah oleh peneliti, 2016 

Potensi pariwisata Lumbok Ranau di Kabupaten 

Lampung Barat 

Strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Dalam 

Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Lampung Barat 

Treath 

(tantangan) 

Weaknes 

(kelemahan) 

Opportunity 

(kesempatan) 

Strength  

(kekuatan) 

Berkembangnya pariwisata Lubok Ranau dan memaksimalkan  

PAD  Kabupaten Lampung Barat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam 

(Moleong, 2011 : 4) mendefinisikan metodologi  kualitatif sebagai prosedur 

penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dasar yang menjadi 

pertimbangan menggunakan tipe penelitian kualitatif dikarenakan penulis ingin 

memperoleh dan mendeskripsikan pemahaman menyeluruh dan mendalam 

tentang Strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan dalam 

pengembangan pariwisata yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat 

setempat dan menjadikan sumber pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat. 

Penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan penulis kepada informan yang telah ditentukan, kemudian 

penulis juga melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek yang diteliti 

yaitu pengamatan terhadap objek wisata dan Dinas Pemuda, Olah Raga, 

Pariwisata, dan Kebudayaan, penulis mengamati bagaimana strategi dinas terkait 

dalam pengembangan pariwisata di Lumbok Ranau. Untuk dokumentasi, penulis 

mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian yang 

sedang dilakukan. Hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah 
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diperoleh penulis kemudian disajikan dan dikembangkan dalam bentuk tulisan 

serta dilakukan pembahasan dengan teori yang telah ditetapkan. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian identik dengan adanya batasan 

masalah. Kegunaan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu supaya 

penelitian lebih terfokus kepada masalah penelitian sehingga pelaksanaan 

penelitian tidak melebar. Adapun fokus penelitian kualitatif berdasarkan pada 

grand tour (penelitian pendahuluan), pengamatan lapangan, dan kajian literatur 

yang berhubungan dengan setting lapangan. Tanpa adanya fokus penelitian ini, 

peneliti bisa terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh 

karena itu, fokus penelitian memegang peranan sangat penting dalam memandang 

dan mengarahkan peneliti. Menurut Moleong (2011 : 94), dengan penetapan fokus 

yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat 

tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun 

mana yang akan dibuang. Berdasarkan hasil prariset yang telah dilakukan penulis, 

fokus dalam penelitian ini adalah: 

 

Bagaimanakah strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan 

dalam pengembangan pariwisata di Lumbok Ranau untuk memaksimalkan PAD 

yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata yang akan dianalisis menggunakan 

analisis SWOT menurut Higgins dalam Salusu (2006 : 319) sebagai berikut: 

1) Strength (kekuatan) yaitu menganalisis berbagai kekuatan yang ada di 

Lumbok Ranau seperti kekayaan alam yang ada di Kabupaten Lampung Barat 
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serta kultur budaya masyarakat masih kental di anut oleh masyarakat 

setempat yang menjadikan Lumbok Ranau menjadi daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan. 

2) Weakness (kelemahan) yaitu menganalisis berbagai kelemahan yang ada di 

Lumbok Ranau seperti minimnya transportasi menuju objek wisata tersebut, 

akses jalan yang belum merata serta masih minimnya sarana dan prasarana, 

serta minimnya akses media informasi di Kabupaten Lampung Barat. 

3) Opportunities (kesempatan) yaitu menganalisis berbagai peluang yang 

dimiliki Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Barat dalam pengembangan Pariwisata Lumbok Ranau yang bisa 

berpengaruh pada masyarakat sekitar dan menjadikan sumber pendapatan 

daerah seperti banyaknya minat wisatawan asing maupun lokal terhadap 

pariwisata Kabupaten Lampung Barat, serta kelengkapan sarana prasarana 

pendukung wisata seperti tempat ibadah, kampung wisata, resort yang ada di 

kawasan wisata di Lampung Barat. 

4) Threats (tantangan) yaitu menganalisis berbagai tantangan yang dimiliki 

Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung 

Barat dengan melihat bagaimana pariwisata Kabupaten Lampung Barat dapat 

bersaing dengan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama 

sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat 
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(Moleong, 2011 : 127). Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Lumbok Ranau 

(Seminung Lumbok Resort) dan Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan 

Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang beralamat di Komplek Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lampung Barat. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian 

karena merupakan objek wisata yang berpotensi jika di kembangkan untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan salah satu instansi 

pemerintahan yang berwenang untuk melakukan pengembangan, pengelolaan, dan 

pengawasan, kepariwisataan di Kabupaten Lampung barat. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2013 : 308). Teknik pengumpulan datayang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Teknik Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. teknik yang digunakan dengan memilih anggota sampel secara 

khusus berdasarkan tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan untuk 

melakukan wawancara ini adalah catatan kecil peneliti, pedoman wawancara 

serta handphone untuk recorder dan kamera. Tujuan dilakukannya 

wawancara ini adalah untuk memahami sudut pandang dan pengalaman dari 
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narasumber yang diwawancarai. Berikut informan yang akan diwawancara 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4. Daftar Informan 

No. Informan Tempat/Instansi 

1. Ahmat Sater DISPORAPARBUD KABUPATEN 

LAMPUNG BARAT 

2. Riady Andrianto DISPORAPARBUD KABUPATEN 

LAMPUNG BARAT 

3. Sujadi yangmerupakan masyarakat 

sekitar dan mempunyai keramba 

ikan di Lumbok Ranau Kabupaten 

Lampung Barat 

SEKITAR LUMBOK RANAU 

4. Kastir yang merupakan 

masyarakat sekitar Lumbok Ranau 

Kabupaten Lampung Barat. 

SEKITAR LUMBOK RANAU 

5. Fery selaku pemilik usaha Rumah 

Makan dan Karoke di kawasan 

wisata Lumbok Ranau 

SEKITAR LUMBOK RANAU 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2016 

2. Teknik Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui strategi Dinas 

Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan dalam pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Lampung Barat. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Berikut 

dokumen-dokumen yang ada diantaranya Data SDM, Anggaran, dan PAD 

tahun 2011-2015, UU dan Literatur. 
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E. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain. 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013 : 244) yaitu 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain. 

 

Analisis data dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa tahapan. dan tahapan-

tahapan tersebut adalah : 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini meliputi ; perekapan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik 
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yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-catatan lapangan dan 

hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

Pada penelitian strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan 

Kebudayaan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan menjadikan 

sumber pendapatan daerah, data yang diperoleh kemudian dipilih dan 

diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan strategi di 

dinas tersebut.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan 

yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

tersusun dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam tahap penelitian ini peneliti akan menyusun 

sekumpulan informasi dalam bentuk uraian, table, dan foto atau gambar 

sejenisnya yang berkaitan dengan strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, 

Pariwisata, dan Kebudayaan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten 

Lampung Barat. 

3. Verifikasi atau penyimpulan Data 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 
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merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini, data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering 

muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan.Proses penarikan kesimpulan 

dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil 

penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab Tinjauan 

Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian 

berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

 

Sumber: Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2013 :247) 

 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2011: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 
Penariakan Kesimpulan 
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1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

a. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dari dengan sumber lain. 

Ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, 

penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi 

pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan 

metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori, dilakukan 

secara induktif atau secara logika. 

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan derajat kepercayaan dengan 

menggunakan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil 

teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Informan tersebut berasal dari pihak Dinas Pemuda, Olah 

Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat serta 

masyarakat sekitar Lumbok Ranau. Observasi yang dilakukan pada saat 

peneliti turun ke lapangan serta dokumentasi yang didapatkan dari Dinas 

Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung 

Barat. 

b. Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat 

atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis 
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dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui 

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan 

untuk mendukung analisis data. 

c. Ketekunan 

Ketekunan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai 

cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. 

Berbeda dengan hal ini, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci.  

d. Analisis Kasus Negatif 

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan 

contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan 

informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan 

pembanding. 

 

2. Kebergantungan (Dependability) 

Menurut Sugiyono (2013: 277) dalam penelitian kualitatif, pengujian 

kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, 

tetapi bisa memberikan data, untuk itu perlu diuji kebergantungannya. Jika proses 

penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak 

reliabel atau dependable. 
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3. Kepastian (Confirmability) 

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji 

kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Apabila 

hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian. 

 

4. Keteralihan (Transferability) 

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain 

dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

Menurut Faisal dalam Sugiyono (2013: 277) apabila pembaca laporan penelitian 

memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya suatu hasil penelitian yang 

diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar keteralihan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

 

 

A. Gambaran Umum Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat 

 

1. Profil Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten lampung Barat 

 

Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Lampung 

Barat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) unsur 

Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang terbentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. 

 

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pemuda , Olah Raga, Pariwisata 

dan Kebudayaan, Kabupaten lampung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan 

kebudayaan 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan 

kebudayaan 
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4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemuda, 

olahraga, pariwisata, dan kebudayaan 

5. Pelayanan Administratif. 

 

2. Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Barat 

 

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 bahwa kinerja pemerintah daerah adalah di 

tingkat sasaran , yang merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui berbagai 

program dan kegiatan yang ditetapkan. Oleh sebab itu ditetapkanlah visi dan misi 

Dinas pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan Kabupaten Lampung Barat 

sebagai berikut : 

Visi Dinas pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan Kabupaten Lampung 

Barat sesuai Renstra Dinas dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Lampung 

Barat Tahun 2012-2017 adalah Pemuda dan olah Raga Berprestasi, Pariwisata 

berdaya saing Berbasis  Potensi Alam, Seni dan Kearifan Budaya Lokal. 

Pokok-pokok rumusan visi tersebut diatas yang akan menjadi fokus utama dalam 

pembangunan jangka menengah Dinas Poraparbud Kabupaten Lampung 

Baratadalah sebagai berikut : 

a. Pemuda terwujudnya pemuda Lampung Barat yang mampu berkompetisi 

dan berprestasi 

b. Olahraga berprestasi: menjadikan olahraga yang dikelola secara 

profesional agar mampu berkompetisi dengan tujuan memperoleh prestasi 

optimal pada cabang-cabang Olahraga. 
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c. Pariwisata berdaya saing: menjadikan Lampung Barat sebagai daerah 

tujuan wisata yang unggul, dalam hal daya tariknya ( baik alam , maupun 

seni budaya, buatan). Penyediaan fasilitas yang berkualitas dan berdampak 

minimal terhadap lingkungan, sehingga menciptakan aktivitas wisata yang 

berkualitas. 

d. Potensi alam: Menjadikan segala sumber daya alam yang ada di 

Kabupaten Lampung Barat sebagai asset wisata yang dapat 

dikembangkan. 

e. Seni dan kearifan budaya lokal: terwujudnya peningkatan kualitas 

perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni dan budaya lokal 

daerah. 

 

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, Dinas pemuda, olahraga, pariwisata, dan 

kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mempunyai misi tahun 2012-2017 adalah 

sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan adat budaya, 

seni, kekayaan budaya daerah. 

2. Mengoptimalkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan 

3. Mewujudkan sarana dan prasarana yang representative di bidang pemuda, 

olahraga, pariwisata, dan kebudayaan. 

4. Memperkenalkan dan mempromosikan potensi alam, seni dan budaya 

daerah bagi pengembangan Pariwisata. 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Dinas pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan 

Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada bagan yang terdapat di bawah ini:  
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Gambar 3. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Barat 2016. 
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4. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat 

mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azaz 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan 

kebudayaan, sedangkan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan 

Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan 

kebudayaan 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan 

kebudayaan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemuda, 

olahraga, pariwisata, dan kebudayaan 

e. Pelayanan Administratif. 

  

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan 

Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas dan 4 (empat) Kepala Bidang. Berikut 

adalah susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Barat: 
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1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan 

kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi 

pada seluruh unitorganisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, 

Pariwisata, dan Kebudayaan serta melakukan penyusunan program, evaluasi 

dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, 

secretariat Dinas mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di 

lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan. 

b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, 

perlengkapan , keuangan , kearsipan dan kerumahtanggaan. 

c. Pelayanan administrasi; dan 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di lingkup 

Sekretariatan dan lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan 

Kebudayaan. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kesekretariatan dibantu oleh : 

a) Sub Bagian Perencanaan 

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

c) Sub Bagian Keuangan 

 

3. Bidang Pariwisata 

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan, membina dan 

mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pemuda, 

Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan di bidang Pariwisata. Untuk 
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menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang pemasaran 

Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata 

b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pariwisata 

c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pariwisata dan 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata 

 

4. Bidang Kebudayaan 

Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan 

mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pemuda, 

Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud di atas, bidang kebudayaan mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan 

b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kebudayaan 

c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kebudayaan dan 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan 

 

5. Bidang Pemuda Olahraga 

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan membina dan 

mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pemuda, 

Olahraga, di bidang pemuda dan olahraga. Untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud di atas, bidang pemuda dan olahraga mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga 

b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemuda dan olahraga 
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c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemuda dan 

olahraga 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemuda dan 

olahraga 

 

B. Objek Wisata Lumbok Seminung atau Lumbok Ranau 

 

Wilayah Kecamatan Lumbok seminung memiliki luas 22,40 km2 atau0,45% dari 

luas Kabupaten Lampung Barat. Peruntukan wilayah Kecamatan Lumbok 

Seminung sebagian besar adalah dipergunakan untuk lahan pertanian dan 

perkebunan sementara sisanya terbagi dalm berbagai peruntukan, seperti 

permukiman penduduk, pariwisata, fasilitas umumdan lain-lain. Gambaran 

peruntukan ini sekaligus menunjukkan karakteristik wilayah perdesaan 

didominasi oleh kegiatan perekonomian dalam bentuk pertanian dan perkebunan. 

 

Dataran luas yang subur dibawah puncak Gunung Seminung. Letak antar pusat 

pemerintahan pekon salung berjauhan dan terhubung dengan infrastruktur jalan 

yang sebagian besar berupa jalan tanah dan berbatu. Jarak Kecamatan Lumbok 

Seminung  ke ibu kota kabupaten adalah ± 35 km dan rata-rata jarak tempuh 

perjalanan dengan kendaraan bermotor ± 1 jam. Sedangkan rata-rata jarak dari 

Kecamatan Lumbok Seminung ke ibu kota Provinsi adalah ± 275 km dan rata-rata 

jarak tempuh perjalanan dengan kendaraan bermotor ± 7 jam. Dengan demikian 

jarak ini sangat jauh serta memakan waktu yang cukup lama. 

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Barat 2016 



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat 

ditarik kesimpulan yakni peningkatan PAD dari sektor pariwisata akan sangat 

mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten 

Lampung Barat. Dengan demikian dapat diuraikan strategi Dinas Pemuda, Olah 

Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan dalam pengembangan pariwisata di lumbok 

ranau Kabupaten Lampung Barat belum maksimal yang dianalisis dengan analisis 

SWOT sebagai berikut : 

 

1. Meningkatakan Sumber Daya Manusia Profesional 

Kualitas SDM profesional inilah yang menjadi kelemahan Dinas Pemuda, 

Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dalam 

upaya pengembangan pariwisata dan yang menjadi kekuatan dalam strategi 

ini adalah adanya pelatihan penelitian, pengembangan, dan inovasi pariwisata 

yang dapat menciptakan inovasi pariwisata. 

2. Meningkatkan Jasa Usaha Kepariwisataan. 

Adapun yang menjadi kelemahannya adalah akses jalan menuju kawasan 

wisata lumbok ranau yang buruk dan sarana pra-sarana pariwisata yang 

dikelola oleh pemerintah juga tidak terurus. Kekuatannya adalah kekayaan 
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alam dan keragaman adat budaya yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat 

sangat melimpah dan berpotensi tinggi untuk meningkatkan jumlah 

pariwisata. Peluangnya adalah banyaknya minat wisatawan lokal maupun 

asing yang berkunjung dan sarana prasarana pendukung pariwisata sudah ada 

di kawasan pariwisata Lumbok Ranau. 

3. Meningkatkan Intensitas Promosi Kepariwisataan. 

Akses informasinya masih minim dan promosi hanya dilakukan melalui 

website kawasan wisata yang jarang di-update dan belum ada promosi 

melalui media elektronik ataupun media cetak dan yang menjadi 

tantangannya adalah pariwisata Kabupaten Lampung Barat harus bersaing 

dengan wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sudah jauh lebih 

terkenal oleh wisatawan lokal bahkan hingga mancanegara 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, 

Pariwisata, dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Pariwisata di Lumbok Ranau 

untuk memaksimalkan PAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut: 

1. Kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Barat disarankan untuk dapat mengatasi 

permasalahan keterbatasan profesionalisme SDM dengan cara 

mengusulkan penerimaan pegawai yang memiliki latar belakang 

pendidikan dan pengalaman di bidang pariwisata dan perhotelan 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mencapai 
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tujuan Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Barat. 

2. Kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Barat Sebaiknya perlu di perbanyak lagi akses 

informasi yang dapat mendukung promosi pariwisata di Kabupaten 

Lampung Barat sehingga pariwisata di Kabupaten Lampung Barat dapat di 

kenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara dengan cara mengikuti 

festival-festival budaya baik di daerah maupun tingkat nasional. 

3. Kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Barat disarankan secara intensif mengupayakan 

adanya penambahan fasilitas seperti sarana dan prasarana dengan cara 

menganggarkan kebutuhan yang bersifat teknis dalam bidang 

pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini penting  untuk 

menentukan keberhasilan suatu pengembangan objek wisata. 

4. Masyarakat sekitar seharusnya Kebudayaan dan kekayaan alam di 

Kabupaten Lampung Barat juga harus di jaga dan di lestarikan 

keberadaannya dengan cara ikut serta dalam acara festival-festival tingkat 

daerah maupun nasional karena kekayaan alam dan seni budaya di 

Kabupaten Lampung Barat dapat menjadi identitas dan kebanggaan 

daerah. 

5. Masyarakat pelaku Usaha di kawasan Lumbok Ranau agar bisa 

meningkatkan inovasi-inovasi baru untuk produk yang dibuat oleh 

masyarakat pelaku usaha, agar menjadi produk unggulan bagi pelaku 

usaha sekitar Lumbok Ranau. 
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