
ANALISIS KINERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN OBJEK WISATA BAHARI DI 

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 

(Studi Kasus Pantai Tanjung Setia) 

 

(Skripsi) 

 

 

 

Oleh 

Imam Khoirudin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

ABSTRACT 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF DEPARTMENT OF TOURISM AND 

CREATIVE ECONOMY TO SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF 

TOURISM IN THE PESISIR BARAT DISTRICT  IN 2015 

(STUDY AT TANJUNG SETIA BEACH) 

 

By 

Imam Khoirudin 

 

Tanjung Setia Beach as a mainstay tourism destination of the Pesisir Barat District Should can be 

an attraction for the tourists. But, the aminities of Tanjung Setia Beach look so bad because the 

poorly managed than impact be lonely visitors. So the Researchers interested to research about 

performance of  Department of Tourism and Creative Economy in supporting the development of 

tourism  destination in Tanjung Setia Beach. 

 

The purpose of this research is to describe the performance of Department of Tourism and Creative 

Economy in supporting the development of tourism  destination in Tanjung Setia Beachnand any 

obstacles encountered. The type of this research is descriptive qualitative method. This research 

uses data collecting technique through interview, observation and documentation. 

 

The results showed that the Department of Tourism and Creative Economy too focus performance 

in the sector of tourism marketing and promotion but not matched by the effort to make 

destinations marketed become eligible to be visited by tourists. Limited budget, the age of the 

newly formed governments and peoplesisn’t have mindset that they should be a good host 

becomes the main obstacles. 

Keywords: Performance, Development of Tourism 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS KINERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN OBJEK WISATA BAHARI DI 

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 

(STUDI KASUS PANTAI TANJUNG SETIA) 

 

Oleh 

Imam Khoirudin 

 

 

Pantai Tanjung Setia sebagai salah satu destinasi andalan Kabupaten Pesisir Barat 

seharusnya dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Namun,kondisi Pantai 

Tanjung Setia dengan fasilitas yang disediakan tidak begitu memadai dikarenakan 

pengelolaan yang kurang optimal dan berdampak pada  sepinya pengunjung, sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dalam mendukung pembangunan objek wisata di Pantai Tanjung 

Setia. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dalam mendukung pembangunan objek wisata bahari Pantai Tanjung 

Setia dan apa saja kendala yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlalu 

menekan kinerja pada sektor pemasaran dan promosi pariwisata namun tidak 

diimbangi dengan usaha membuat destinasi yang dipasarkan tersebut menjadi layak 

untuk dikunjungi oleh wisatawan, Anggaran yang terbatas, usia pemerintah otonomi 

yang baru terbentuk serta masyarakat yang kurang menjaga pola fikir bahwa mereka 

harus menjadi tuan rumah yang baik menjadi hambatan utama yang dihadapi. 

 

Kata kunci : Kinerja, Pembangunan Pariwisata  
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era modern ini kegiatan berwisata sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai 

sarana hiburan penghilang jenuh, kegiatan wisata tersebut dapat berupa wisata 

buatan seperti taman hiburan, kolam renang, arena bermain dan lain-lain, adapun 

wisata alam seperti gunung, hutan, danau dan pantai.  Kabupaten Pesisir Barat 

yang berdiri akibat adanya pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat memiliki 

banyak keindahan wisata alam seperti pantai dan pulau. Selain pantai tersebut 

memiliki panorama alam yang sangat cantik serta keindahan dasar laut yang 

menarik untuk dijadikan sebagai objek snorkling pantai di Kabupaten Pesisir 

Barat memberikan keunikan laut dengan ombak yang tinggi untuk berselancar 

sehingga banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri yang berkunjung. 

 

Dilihat dari segi lokasi, Kabupaten Pesisir Barat yang kaya akan keindahan 

lautnya sebagai daerah pemekaran baru memiliki peran yang strategis dalam 

mendukung kegiatan ekowisata, karenanya kegiatan wisata ini diharapkan dapat 

mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya sehingga perlu dilakukan 

pengelolaan dan pembangunan yang baik dalam kepariwisataan. Agar baiknya 



2 
 

pengelolaan dan pembangunan dibutuhkan suatu kerjasama dari dinas pariwisata 

sendiri ataupun para stakeholder yang terlibat. 

 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan, 

pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata memegang peranan penting 

dalam pengembangan wilayah. Pembangunan pariwisata dalam sektor ini 

memerlukan kerjasama yang baik antar pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Secara internal pengembangan sektor kepariwisataan  ini diharapkan dapat 

menambah pemasukan anggaran Kabupaten Pesisir Barat serta memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat sekitar wilayah Kabupaten Pesisir Barat, dan 

secara eksternal diharapkan mampu menjadi sektor utama yang memberikan 

dampak menyebar pada wilayah sekitarnya demi menciptakan pemerataan setiap 

wilayah. 

 

Menurut Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir 

Barat tahun 2015 dana anggaran yang diberikan kepada Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif digunakan untuk kepentingan tiga program yaitu, program 

pengelolaan kekayaan budaya, program pengembangan pemasaran pariwisata dan 

program pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Dari tiga program 

tersebut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam 

menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

memiliki fungsi : merumuskan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi 
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kreatif, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan dan pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh bupati di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta 

pelayanan administratif. 

 

Terselenggaranya tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

tersebut, dapat dijadikan acuan dalam kinerja dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif untuk pengelolaan dan pengembangan potensi wisata dalam rangka 

penyediaan pelayanan yang baik. Telah ketahui bahwa pariwisata mempunyai 

peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maka untuk 

melaksanakan visi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu 

“Terwujudnya tujuan wisata yang unggul berdaya saing, berkelanjutan dan 

mampu mendorong pembangunan daerah untuk menuju kota modern yang 

berbasis lingkungan”. 

 

Kabupaten Pesisir Barat sudah memiliki daya tarik dan pesonanya tersendiri 

dalam bidang pariwisata, sehingga dapat dijadikan daerah tujuan wisata yang 

unggul dan meningkatkan perekonomian. Kabupaten Pesisir Barat memiliki 

beberapa pulau dengan pantai yang indah disekitarnya seperti pantai Labuhan 

Jukung, pantai Tembaka, pantai Karang Imbor dan yang menjadi tujuan utama 

dari para pengunjung khususnya pengunjung mancanegara ke Pesisir Barat adalah 

pantai Tanjung Setia karena selain keindahan pantainya tanjung setia memiliki 

arena yang bagus untuk para wisatawan mancanegara berselancar. Melihat potensi 

wisata bahari di Kabupaten Pesisir Barat maka sejak 13 Juli 2013 telah dibangun 



4 
 

bandara perintis komersial di wilayah rawas yang mengoperasikan Susi Air yang 

memiliki jadwal penerbangan dua hari dalam seminggu yaitu Senin dan Kamis. 

 

Keindahan ombak pantai di Tanjung Setia menurut detiktravel.com sudah menjadi 

salah satu spot surfing dunia dan tidak dimiliki pantai-pantai lain di Provinsi 

Lampung, hal tersebut harusnya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk 

bersinggah, namun dapat dilihat fasilitas untuk wisatawan yang berkunjung ke 

Kabupaten Pesisir Barat belum cukup optimal, hal itu dilihat dari mulai ramainya 

pengunjung namun fasilitas yang disediakan tidak begitu memadai. Pemerintah 

Daerah Provinsi Lampung dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

menangkap potensi besar mengenai pantai di Pesisir Barat khususnya pantai 

Tanjung Setia kelak, pemerintah mengatakan pesisir barat nantinya bisa 

menyamai dengan pantai - pantai yang sudah menjadi primadona di Provinsi Bali. 

 

Guna menarik pengunjung pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan yang 

dilakukan sebagai ajang promosi seperti festival krakatau, lomba surfing yang 

diadakan dalam tingkat internasional, namun kegiatan tersebut dirasa masih 

kurang dalam menarik pengunjung, sehingga dibutuhkan suatu hubungan dalam 

mempromosikan wisata di Pesisir Barat ini agar timbulnya kerjasama untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik dalam menarik pengunjung ataupun 

pembangunan pariwisata. 

 

Sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan kepariwisataan di Kabupaten 

Pesisir Barat kini terus dibangun, jalan lintas barat Sumatera yang kini sudah lebih 
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baik, pelebaran jalan dan pembangunan jembatan mulai dikerjakan oleh 

pemerintah. Selain itu untuk meningkatkan kinerja baik pada masyarakat yang 

terlibat ataupun pemerintah sendiri Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

melakukan pembangunan sarana dan prasarana di beberapa objek wisata seperti 

Pantai Labuhan Jukung dan Pantai Tanjung Setia. 

 

Berdasarkan riset yang dilakukan Riyanti (2012) tentang “Kinerja Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung Barat dalam pengembangan potensi 

wisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2012”, dalam penelitiannya Riyanti 

menyimpulkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung 

Barat baru memenuhi 56% target rencana strategi namun kurang tepat sasaran 

pembangunan wisatanya. Riyanti pun menjelaskan kinerja Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif sudah efisien namun dalam penggunaan dana anggaran yang 

dinilai kurang ini belum menunjukkan hasil maksimal dalam pembangunan 

pariwisata di Lampung Barat. Selain keterbatasan anggaran, faktor lain seperti 

kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan professional, 

kurangnya kepedulian masyarakat, dan masih rendahnya kualitas produk 

pelayanan pariwisata menjadi hambatan dalam pengembangan potensi wisata 

Kabupaten Lampung Barat. 

Saat ini pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dihadapkan pada masalah-masalah 

yang sangat kompleks khususnya dalam pembangunan pariwisata di Pantai 

Tanjung Setia. Untuk menghadapi situasi tersebut pemerintah melalui Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat dituntut utntuk 

meningkatkan kualitas baik kemampuan, kreatifitas dan sarana prasarana. Hal 
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tersebut penting agar dalam menjalankan tugasnya pemerintah dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasinya agar tercapai 

visi dan misi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat masih dihadapkan oleh berbagai macam 

kendala seperti aspek teknis operasional yang merupakan penunjang dalam 

kelancaran kinerja yaitu sarana dan prasarana. Tidak optimalnya kinerja Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat dikarenakan operasional 

yang tidak memadai, kurangnya sarana dan prasarana pada objek-objek wisata 

khususnya pantai Tanjung Setia. Akses transportasi yang sulit dijangkau, akses 

jalan yang belum memadai, kebersihan dan keindahan objek-objek wisata 

sehingga membuat pengunjung pantai Tanjung Setia merasa kurang nyaman. 

 

Selain itu masalah sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah. Berdasarkan 

penelitian jumlah pegawai yang memiliki background pendidikan tentang 

pariwisata dan budaya tidak memadai, bahkan masih ada beberapa pegawai yang 

lulusan SMA atau sederajat. Tidak dilakukannya pelatihan dan pendidikan teknis 

fungsional yang seharusnya dilakukanpun menjadi penyebab rendahnya mutu 

SDM. Pegawai di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 

inipun dirasa kurang dalam memaksimalkan penggunaan teknologi seperti 

komputer dan akses internet yang semestinya dapat menunjang informasi lebih 

cepat. 
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Dari semua permasalahan diatas, secara umum permasalahan pembiayaanlah yang 

sesungguhnya mendominasi keberhasilan pengembangan dan pembangunan 

pariwisata. Dana umum anggaran yang didapat dari pemerintah masih belum 

mencukupi untuk biaya pembangunan dan pengelolaan dikarenakan yang sangat 

besar, sehingga dibutuhkan investasi-investasi dari investor untuk mengelola dan 

membangun pantai Tanjung Setia tersebut. 

 

Terakhir, kurangnya peran serta dari masyarakat sekitar pantai Tanjung Setia 

sendiri dalam menjaga dan mengelola keindahan, kebersihan dan kenyamanan 

pantai Tanjung Setia dirasa belum maksimal. Hal itu terlihat dari sikap 

masyarakat yang masih enggan ikut serta dalam menjaga dan mengelola pantai 

Tanjung Setia. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta pemerintah dalam 

melakukan penyuluhan dan pelatihan guna membangun kesadaran diri bagi 

masyarakat sekitar pantai Tanjung Setia agar lebih peduli dan kreatif sehingga 

dapat melaksanakan dan menunjangkegiatan ekonomi wisata. 

 

Dari beberapa pemaparan permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat dapat mempengaruhi kinerja sehingga 

apabila hal tersebut terus dibiarkan akan berdampak buruk pada hasil kerja Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehingga penelitian ini akan meneliti mengenai 

tentang bagaimana kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten 

Pesisir Barat  dalam mendukung pembangunan pariwisata bahari di pantai 

Tanjung Setia, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pembangunan 

di pantai Tanjung Setia. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten 

Pesisir Barat dalam pembangunan dan pengelolaan objek wisata bahari di 

pantai Tanjung Setia ? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Kabupaten Pesisir Barat dalam pembangunan pariwisata di pantai 

Tanjung Setia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten 

Pesisir Barat dalam pembangunan dan pengelolaan objek wisata bahari di 

Pantai Tanjung Setia. 

2. Mendeskripsikan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat dalam pembangunan pariwisata 

di Pesisir Barat khususnya pantai Tanjung Setia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah manfaat dari penelitian ini yaitu: 
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1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

kajian dan refrensi bagi pihak lain baik secara individual maupun kelompok, 

khususnya dalam usaha pengembangan dan pengelolaan potensi ekonomi di 

sektor wisata guna mendorong berkembangnya perekonomian di Kabupaten 

Pesisir Barat. 

2. Secara teoritis penelitian ini diarahkan dalam upaya menerapkan konsep-

konsep dan teori tentang kinerja yang berkaitan dengan pengembangan dan 

pengelolaan potensi wisata di daerah Pesisir Barat khususnya pantai 

Tanjung Setia. 



 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat penting dalam mendukung 

pembangunan objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Menurut Siagian dalam 

Hadiawan (2006:11) pembangunan merupakan sebagai “Suatu usaha atau 

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan 

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa (nation building)”. 

Sedangkan Kartasasmita (1994:121) memberikan pengertian yang lebih 

sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui 

upaya yang dilakukan secara terencana. 

 

Portes dalam Kartasasmita (1994:121) juga mendefenisikan bahwa pembangunan 

sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses 

perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Dan menurut Nugroho dalam Kartasasmita (1994:121), 

pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk 

menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara 

untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. 
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Dari beberapa pengertian pembangunan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembangunan adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang 

kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang 

bertujuan kearah yang lebih baik melalui upaya yang sudah direncanakan. Dan 

merupakan sebuah tranformasi atau perubahan ekonomi, sosial dan budaya yang 

di gerakkan atas tujuan atau strategi yang diinginkan yang berguna untuk 

peningkatan kualitas manusia dalam mempebaiki kualitas hidupnya. 

 

A. Pengertian Kinerja 

Secara etimologis kinerja berasal dari kata dasar kerja. Kinerja memiliki padanan 

kata dalam bahasa Inggris yaitu Performance yang diartikan melaksanakan daya 

guna atau tugas. Sementara itu, ditinjau dari sudut terminologis beberapa ahli 

telah mengungkapkan beberapa pendapatnya mengenai kinerja. Kinerja apabila 

dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun), maka pengertian 

performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara 

ilegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. 

 

Sedangkan Sedarmayanti (2007: 260) menyatakan bahwa kinerja merupakan 

sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan 

telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan 

dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana 

seseorang mencapainya). Wibawa dan Atmosudidjo menyatakan dalam Pasolong 
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(2010:176), Kinerja adalah efektivitas organisasi secara menyuluruh untuk 

kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-

usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus 

menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.  

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Mangkunegara (2005 : 67), kinerja merupakan 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Konsep kinerja menurut Pasalong, pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu 

kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil 

kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah 

totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja 

organisasi berkaitan sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas 

dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan  

pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi tersebut. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kinerja adalah kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, 

dan sesuai dengan moral maupun etika. 
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B. Jenis-Jenis Kinerja 

Kinerja suatu organisasi, baik yang bergerak dibidang yang berorientasi mencari 

keuntungan, organisasi pemerintah atau organisasi pendidikan semuanya 

tergantung kinerja dari peserta organisasi yang bersangkutan. Meskipun setiap 

organisasi memiliki ragam tujuan yang berbeda di nilai berkinerja baik bila 

meraih keberhasilan, hal ini disebabkan etos kerja dalam bentuk kinerja karyawan 

sebagai pelaku organisasi yang baik. Keberhasilan organisasi dengan ragam 

kinerja tergantung pada kinerja peserta organisasi yang bersangkutan. Unsur 

manusialah yang memegang peranan sangat penting dan menentukan keberhasilan 

mencapai tujuan organisasi, menurut Sedarmayanti (2007:74) di dalam organisasi 

terdapat tiga jenis kinerja yaitu : 

a. Kinerja strategik 

Kinerja strategik biasanya berkaitan dengan strategi dalam penyesuaian terhadap 

lingkungannya dan kemampuan dimana suatu organisasi berada. Biasanya 

kebijakan strategik dipegang oleh top manajer karena menyangkut strategi dalam 

menghadapi pihak luar, dan juga kinerja strategik harus mampu membuat visi 

kedepan tentang kondisi makro ekonomi negara yang berpengaruh pada 

kelangsungan organisasi. 

b. Kinerja administratif 

Kinerja administratif berkaitan dengan kinerja administrasi organisasi. Termasuk 

didalamnya tentang struktur administratif yang mengatur hubungan otoritas 

(wewenang) dan tanggung jawab dari orang yang menduduki jabatan atau bekerja 

pada unit-unit kerja yang terdapat dalam organisasi. Disamping itu, kinerja 
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administratif berkaitan dengan kinerja dari mekanisme aliran informasi antar unit 

kerja dalam organisasi, agar tercapai sinkronisasi kerja antar unit kerja. 

 

c. Kinerja operasional 

Kinerja operasional berkaitan dengan efektifitas penggunaan setiap sumber daya 

yang digunakan organisasi. Kemampuan mencapai efektifitas penggunaan sumber 

daya (modal, bahan baku, teknologi, dan lain-lain) tergantung kepada sumber 

daya manusia yang mengerjakan. 

 

Sedangkan menurut Pasolong (2010:178) ada beberapa jenis kinerja, yaitu : 

a) Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari organisasi 

dan dapat dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur, sehingga kinerja 

tersebut dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif dan tidak selalu 

mencerminkan potensi orang. 

b) Kinerja proses, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari bekerjanya 

mekanisme kerja organisasi dipengaruhi oleh kinerja individu dan 

membutuhkan standar kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih 

bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi. 

c) Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari hasil kerja 

individu (produktivitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri 

individu yang membutuhkan standar kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran 

kerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu. 
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C. Model Pengukuran Kinerja 

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama 

pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau 

apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah 

hasil kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan 

pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk melakukan pengukuran 

kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Pengukuran kinerja hanya 

dapat dilakukan terhadap kinerja nyata dan terukur. Menilai kinerja organisasi 

harus mempunyai alasan dan tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut. Ada dua 

jenis organisasi yaitu organisasi privat dan non privat, bagi organisasi privat 

tujuan pembentukannya adalah memproduksi barang untuk mendapatkan 

keuntungan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar ia mampu 

memproduksi (productivity) dan seberapa besar keuntungan yang dapat diraih 

(economy).  

 

Sedangkan organisasi publik masih sulit untuk menentukan kriteria kinerja yang 

sesuai. Bila ditinjau dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah 

memenuhi dan melindungi kepentingan publik, maka kinerja organisasi publik 

dapat dikatakan berhasil apabila mampu mewujudkan misinya dalam memenuhi 

kepentingan dan kebutuhan publik tersebut. Pengukuran kinerja merupakan 

bagian penting dari proses pengendalian manajemen baik organisasi publik 

maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi publik berbeda 

dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun 

terdapat perbedaan. Adapun tujuan penilaian kerja di sektor publik adalah untuk: 
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a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. 

c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya. 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward and punishment. 

e. Memotivasi pegawai 

f. Menciptakan akuntabilitas publik. 

 

Mengenai kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan 

oleh Dwiyanto dalam Riyanti (2014:18) bahwa: 

“Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul 

karena misi dan tujuan organisasi publik seringkali bukan hanya sangat 

kabur, tetapi juga bersifat multi dimensional. Organisasi publik memiliki 

Stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi 

swasta. Stakeholder organisasi publik seringkali memiliki kepentingan 

yang berbenturan antara satu dengan yang lain.” 

 

Namun berdasarkan atas pemahaman terhadap tujuan dan misi organisasi, Levine 

mengusulkan tiga konsep untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu: 

responsiveness, responsibility, dan accountability. Sedangkan Dwiyanto dalam 

Pasalong (2010:178), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk 

mengukur kinerja organisasi publik: 
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1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar  kebijakan dan kegiatan birokrasi 

publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas 

didefinisikan sebagai suatu perwujudan untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

sasaran yang telah ditetapkan oleh media. Dalam suatu birokrasi, akuntabilitas 

instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang 

bersangkutan. 

2. Responsivitas 

Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik 

dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Resposivitas yang rendah ditunjukan dengan ketidak selarasannya 

antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki 

responsivitas rendah memiliki kinerja yang jelek juga. 

3. Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi itu 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai 

dengan kebijaksanaan organisasi baik yang implisit ataupun yang eksplisit. 

Semakin kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, 
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peraturan dan kebijaksanaan organisasi maka kinerja yang dinilai adalah semakin 

baik. 

 

Pasolong (2010:180) menambahkan Mutu kerja karyawan secara langsung 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Guna mendapatkan kontribusi karyawan yang 

optimal, manajemen harus memahami secara mendalam strategi untuk mengelola, 

mengukur dan meningkatkan kinerja, yang dimulai terlebih dahulu dengan 

menentukan tolak ukur kinerja. Ada beberapa syarat tolak ukur kinerja yang baik, 

yaitu: 

a. Tolak ukur yang baik, haruslah mampu dikukur dengan cara yang dapat 

dipercaya. 

b. Tolak ukur yang baik, harus mampu membedakan individu-individu sesuai 

dengan kinerja mereka. 

c. Tolak ukur yang baik, harus sensitif terhadap masukan dan tindakantindakan 

dari pemegang jabatan. 

d. Tolak ukur yang baik, harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui 

kinerjanya sedang dinilai. 

 

Ada model kinerja yang dikemukakan Nasucha dalam Pasolong (2010:180), 

menurutnya model dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik antara 

lain adalah: 

1. Pelayanan yang menunjukan seberapa besar pelayanan yang diberikan. 



19 
 

2. Ekonomi yang menunjukan apakah biaya yang digunakan lebih murah 

daripada yang direncanakan. 

3. Efisiensi yang menunjukkan perbandingan penghasilan yang dicapai dengan 

pengeluaran. 

4. Efektivitas yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dengan 

hasil yang dicapai. 

5. Equity yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang 

dihasilkan. 

 

Model pengukuran kinerja lainnya diukur oleh Christoper Pollit dan Greet 

Bouckaert dalam Keban, (2014:224) adalah model input/output. Model tersebut 

mengasumsikan bahwa institusi atau program dibangun untuk memenuhi 

kebutuhan sosial ekonomi tertentu. Berdasarkan kebutuhan tersebut disusun 

tujuan organisasi atau program. Organisasi atau program menyediakan input 

(staff, gedung, sumber daya), menyusun kegiatan-kegiatan (activities) untuk 

mengolah input tersebut dalam proses tertentu untuk menjadi output. Output yang 

dihasilkan kemudian berinteraksi dengan lingkungan sehingga memberi hasil 

tertentu (results) atau disebut intermediate outcomes, dan dalam jangka panjang 

hasil tersebut menjelma menjadi dampak atau final outcomes. Dalam model ini 

parameter penilaian kinerja terdiri atas relevansi, efisiensi, efektivitas  serta Utility 

dan Suistainbility. 

1. Menurut Pollit dalam Keban, (2014:224) Relevance, yaitu mengukur 

keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang 
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dirumuskan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia relevance 

berarti hubungan, kecocokan atau keterkaitan. 

Relevansi dalam pengembangan potensi wisata pada penelitian ini adalah 

mengukur kesesuaian antara kebutuhan dalam pembangunan pariwisata  

dengan hasil yang telah dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2015 khususnya pembangunan 

Pantai Tanjung Setia. 

 

2. Menurut Pollit dalam Keban, (2014:224) efisiensi, yaitu perbandingan 

antara input dan output.  Menurut Sutawijaya, dkk (2009:53). Efisiensi 

dalam konsep produksi terbatas pada melihat hubungan teknis dan 

operasional dalam suatu proses produksi, yaitu konversi input menjadi 

output. 

Dalam penelitian ini efesiensi yang dimaksud yaitu  

- Membandingkan kesediaan dana dengan peningkatan pembangunan 

objek wisata di Pantai Tanjung Setia. 

- Membandingkan ketersediaan sarana dan prasarana dengan 

peningkatan pengembangan potensi wisata 

 

3. Menurut Pollit dalam Keban, (2014:224) mengungkapkan efektivitas, 

yaitu tingkat kesesuaian antara hasil (Intermediate outcome) akan 

pengaruhnya (Final outcomes). Menurut Mahmudi, (2005:92) Efektivitas 

merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 
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kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 

efektif organisasi, program atau kegiatan. 

Dalam pendekatan ini yang dinilai adalah ketepatan hasil sesuai dengan 

harapan dan rencana atau lebih populernya disebut kriteria efektivitas. 

Parameternya adalah hasil apa dan berapa yang dapat dinikmati siapa yang 

mengambil manfaatnya, dan berapa yang dapat menikmati hasil tersebut, 

kapan dinikmati dan dimana menikmatinya. 

 

4. Menurut Pollit dalam Keban, (2014:224) mengungkapkan Utility dan 

Suistainbility, digunakan untuk mengukur kegunaan dan keberlanjutan 

antara kebutuhan dengan pengaruhnya (impact). Sedangkan menurut 

Budimanta (2005:26) menyatakan bahwa program berkelanjutan adalah 

suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas 

kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan 

kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan 

memanfaatkannya. 

Dalam penelitian ini yang dinilai adalah sebagai berikut : 

- Mengukur manfaat dari pembangunan potensi wisata oleh Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini dilihat bagaimana 

kesesuaian rencana kerja dengan hasil dan dampak. Dalam hal ini yang 

merasakan dampak dari program-program yang terealisasi tersebut 

dalam masyarakat dan wisatawan. 
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- Mengukur keberlanjutan pembangunan potensi wisata Pantai Tanjung 

Setia yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Dalam hal ini peneliti mengukur keberlanjutan program/kinerja Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pembangunan dan 

pengembangan potensi wisata untuk tahun-tahun selanjutnya 

 

Dari beberapa uraian diatas sudah jelas bahwa tujuan model pengukuran kinerja 

adalah untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan 

tugasnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model pengukuran kerja 

oleh Christoper Pollit dan Greet Bouckaert dalam Keban (2014:224). Sebelum 

adanya reformasi pada sektor publik penekanan kinerja hanya pada pengendalian 

input, pemenuhan standar dan kepatuhan anggaran, namun setelah adanya 

reformasi pada sektor publik kinerja bergeser pada pengukuran outcome, manfaat 

serta dampaknya kepada masyarakat. 

 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Setiap organisasi memiliki faktor penentu dalam pencapaian kinerja yang berbeda, 

hal tersebut dikarenakan setiap organisasi memiiki visi dan misi yang berbeda. 

Nadhiroh (2010-82) mengatakan ada tiga variabel yang dapat mempengaruhi 

kinerja yaitu: 

1. Variabel individu, variabel individu terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis 

kelamin, umur, motivasi, keadaan fisik dan kepribadian. 
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2. Variabel lingkungan, hal-hal yang menentukan variabel lingkungan seperti 

faktor sosial dan organisasi, meliputi: kebijakan, jenis latihan serta 

pengalaman, sistem upah serta lingkungan sosial, tekanan waktu kerja, 

akuntabilitas dan tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. 

3. Variabel tugas, hal-hal yang menentukan variabel tugas seperti faktor fisik 

dan pekerjaan baik dari dalam ataupun luar tugas, meliputi: metode kerja, 

pengaturan dan kondisi, perlengkapan kerja, pengaturan ruang kerja, 

kebisingan, format presentasi, kompleksitas tugas dan pengolahan data. 

 

Menurut Steers dalam Pasolong (2010:185) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah: 

1. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. 

2. Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran seseorang pekerja yang 

merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas yang 

diberikan kepadanya. 

3. Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energi yang mendorong, mengarahkan 

dan mempertahankan prilaku. 

 

Pasolong juga menyebutkan enam kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja pegawai secara individu yakni : 

1. Kualitas 

Kualitas adalah hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau 

memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. 
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2. Kuantitas 

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang 

dapat diselesaikan. 

3. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu yaitu dapat menyelesaikan tugas atau kegiatan pada waktu 

yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas yang lain. 

4. Efektifitas 

Efektifitas adalah pemanfaatan secara maksimal sumberdaya yang ada pada 

suatu organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian 

5. Kemandirian 

Kemandirian yaitu dapat melaksanakan kerja tanpa bantuan guna 

menghindari hasil yang merugikan. 

6. Komitmen Kerja 

Kegunaan dari komitmen kerja adalah adanya komitmen kerja antara pegawai 

dengan organisasinya dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasinya. 

 

Sedangkan dalam konteks pemerintahan dalam organisasi sektor publik Mahsun 

(2006:196) mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang dapat dinilai kinerjanya 

yaitu: 

1. Kelompok Masukan (Input), yang dimaksud dengan input misalnya: 

a. Jumlah dana yang dibutuhkan 

b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan 
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c. Jumlah infrastruktur yang ada 

d. Jumlah waktu yang digunakan. 

2. Kelompok Proses, kelompok proses biasanya meliputi: 

a. Ketaatan pada peraturan perundangan 

b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan 

sebuah layanan jasa 

3. Kelompok Keluaran (Output), kelompok output contohnya: 

a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan 

b. Ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa 

4. Kelompok Hasil (Outcame), misalnya 

a. Tingkat produk dan jasa yang dihasilkan 

b. Produktivitas para karyawan atau pegawai 

5. Kelompok  Manfaat (Benefit), misalnya: 

a. Tingkat kepuasan masyarakat 

b. Tingkat partisipasi masyarakat 

6. Kelompok Dampak (Impact), misalnya: 

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

b. Peningkatan pendapatan masyarakat. 
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Fokus pengukuran kinerja sektor publik justru terletak pada outcame dan bukan 

input dan proses outcame yang dimaksud adalah outcame yang dihasilkan oleh 

individu ataupun organisasi secara keseluruhan, outcame harus mampu 

memmenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat menjadi sebuah tolak ukur 

keberhasilan organisasi sektor publik. 

 

E. Penilaian Kinerja 

Pada prinsipnya penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi-

kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Nilai 

penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi 

individu atau kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya. Penilaian kinerja intinya adalah untuk mengetauhi 

seberapa produktifkah seorang karyawan dan apakah ia bisa berkerjasama atau 

lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi dan 

masyarakat memperoleh manfaat. 

Menurut Rivai dan Basri dalam jurnalnya “Manfaat Penilaian Kinerja” tujuan dan 

pentingnya penilaian kinerja berdasarkan sebuah studi yang dilakukan  

mengidentifikasikan dua puluh macam tujuan informasi kinerja yang berbeda-

beda, yang dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu: 

1. Evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang, 

2. Pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dalam diri seseorang 

dengan berjalannya waktu, 
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3. Pemeliharan sistem, dan 

4. Dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia. 

 

Mejia dalam Riyanti (2014:222) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja 

merupakan suatu proses yang terdiri dari: 

1. Identifikasi 

Identifikasi menentukan faktor-faktor konerja yang berpengaruh terhadap 

kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil 

analisa jabatan. 

2. Pengukuran 

Pengukuran merupakan sebuah inti proses sistem penilaian kinerja. Pada proses 

ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang 

termasuk baik dan buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus melakukan 

perbandingan dengan nilai-nilai standar atau membandingkan kinerja antar 

pegawai yang memiliki kesamaan tugas. 

3. Manajemen 

Proses manajemen ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak 

manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan potensi 

pegawai di organisasi bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian 

umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pegawainya. 
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Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat dinilai dari 

kuantitas dan kualitas kerja. Kuantitas kerja yang dihasilkan dari sumber daya 

manusia dan level dari pelayanan pelanggan. Kuantitas kerja yang dimaksud 

adalah jumlah pekerjaan yang terselesaikan, sedangkan kualitas kerja yang 

dimaksud adalah mutu dari pekerjaan. 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja menurut Rivai dan Basri dalam jurnalnya “Manfaat 

Penilaian Kinerja” terdapat pendekatan ganda terhadap tujuan penilaian prestasi 

kerja sebagai berikut: 

 

1. Tujuan Evaluasi 

Hasil-hasil penilaian prestasi kerja digunakan sebagai dasar bagi evaluasi reguler 

terhadap prestasi anggota-anggota organisasi, yang meliputi: 

a. Telaah Gaji 

Keputusan-keputusan kompensasi yang mencakup kenaikan merit-pay, 

bonus dan kenaikan gaji lainnya merupakan salah satu tujuan utama 

penilaian prestasi kerja. 

b. Kesempatan Promosi 

Keputusan-keputusan penyusunan pegawai (staffing) yang berkenaan 

dengan promosi, demosi, transfer dan pemberhentian karyawan 

merupakan tujuan kedua dari penilaian prestasi kerja. 
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2. Tujuan Pengembangan 

a. Informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian prestasi kerja dapat 

digunakan untuk mengembangkan pribadi anggota-anggota organisasi. 

b. Mengukuhkan dan Menopang Prestasi Kerja 

Umpan balik prestasi kerja (performance feedback) merupakan kebutuhan 

pengembangan yang utama karena hampir semua karyawan ingin 

mengetahui hasil penilaian yang dilakukan. 

c. Meningkatkan Prestasi Kerja 

Tujuan penilaian prestasi kerja juga untuk memberikan pedoman kepada 

karyawan bagi peningkatan prestasi kerja di masa yang akan datang. 

d. Menentukan Tujuan-tujuan Progresi Karir 

Penilaian prestasi kerja juga akan memberikan informasi kepada karyawan 

yang dapat digunakan sebagai dasar pembahasan tujuan dan rencana karir 

jangka panjang. 

e. Menentukan Kebutuhan-Kebutuhan Pelatihan 

Penilaian prestasi kerja individu dapat memaparkan kumpulan data untuk 

digunakan sebagai sumber analisis dan identifikasi kebutuhan pelatihan. 

 

Penilaian kinerja menurut Werther dan Davis dalam Riyanti (2014:26) 

mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi suatu organisasi dan pegawai yang 

dinilai, yaitu: 

1. Performance Improvement 



30 
 

Hal ini memungkinkan pegawai dan menejer untuk mengambil suatu tindakan 

yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. 

2. Compensation Adjusment 

Hal ini membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja 

yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya 

3. Placement Decision 

Hal ini menentukan promosi, transfer dan demotion terhadap pegawai. 

4. Training and Development Needs 

Hal ini mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai 

agar kinerja mereka lebih optimal. 

5. Carrer Planning and Development 

Hal ini memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi kari yang dapat 

dicapai oleh pegawai. 

6. Staffing Process Deficiencies 

Hal ini yang mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai 

7. Informational Inaccuracies and Job-Design Errors 

Hal ini membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam 

manajemen sumber daya manusia terutama di bidang informasi job-analysis, 

job-design dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. 

8. Equal Employment Opportunity 
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Menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. 

9. External Challenges 

Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti 

keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainya. Biasanya faktor ini 

tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja faktor-

faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu departemen sumber 

daya manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. 

10. Feedback 

Memberikan suatu umpan balik bagi urusan kepegawaian ataupun pegawai itu 

sendiri.  

 

G. Kerangka Fikir 

Sebagai salah satu sektor yang mendukung peningkatan perekonomian suatu 

daerah, memaksa setiap pemerintah daerah menjadikan pariwisata sebagai 

prioritas dalam pembangunannya mengingat peran pariwisata yang begitu besar. 

Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki banyak destinasi wisata alam tentunya 

juga harus melakukan hal yang sama. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyadari potensi tersebut meskipun 

terlihat sedikit lamban dalam penanganan berbagai masalah yang muncul dalam 

sektor pariwisata. 
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Berikut adalah bagan kerangka fikir pembangunan objek wisata bahari Kabupaten 

Pesisir Barat menggunakan alat analisis teori pengukuran kinerja oleh Christoper 

Pollit dan Greet Bouckaert : 

 

Gambar 1: Bagan Kerangka Fikir Penelitian 

 

Potensi Wisata Bahari Pantai Tanjung 

Setia 

Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Dalam Pembangunan Pariwisata 

Kendala-Kendala Dalam Pembangunan 

Pariwisata Pantai Tanjung Setia 

Relevance 

Efektivitas Utility & 

Sustainability 

Efisiensi 

Penanganan Masalah Serta Pembenahan Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Dalam Mendukung Pembangunan Objek Wisata Bahari Pantai Tanjung Setia 

Berkembangnya Pantai Tanjung Setia Menjadi Salah Satu Destinasi Wisata Bahari Andalan 

Provinsi Lampung 



 
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe penelitian 

Penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mendukung pembangunan objek wisata 

bahari khususnya pantai Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat. Secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung pembangunan wisata bahari di 

Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu tipe penelitian ini adalah penelitian  

deskriptif kualitatif. 

 

Menurut Nasir (2003:32), tipe penelitian deskriptif adalah suatu metode yang 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan 

penelitian deskriptif menurut Hadari Nawawi dalam Nasir (2003:32) adalah 

carayang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab 

permasalahan dilapangan dengan teori-teori, konsep-konsep dan data penelitian 

dilapangan. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

penelitian deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat deskripsi, 
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gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat serta 

hubungan fenomena yang diselidiki sehingga pada akhirnya dapat 

mengungkapkan suatu kebenaran. Penelitian ini dimaksud untuk meneliti suatu 

fenomena sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang akan diteliti. 

 

Moleong (2001:3) mendefenisikan penelitian kualitatif ini sebagai prosedur 

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

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurutnya pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). 

 

Lebih lanjutnya penelitian ini ingin menganalisis bagaimana kinerja Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung 

pembangunan wisata bahari di Kabupaten Pesisir Barat serta kendala-kendala apa 

sajakah yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten 

Pesisir Barat dalam pembangunan wisata bahari di Pesisir Barat. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada : 

1. Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat dalam 

pembangunan objek wisatabahariPantaiTanjungSetia 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Kabupaten Pesisir Barat dalam pembangunan pariwisata di Pesisir 

Barat, baik kendala internal ataupun kendala eksternal. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pesisir Barat.  Lokasi penelitian 

dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 

serta pantai Tanjung Setia yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Peneliti memilih 

lokasi penelitian dikarenakan besarnya potensi wisata bahari di pantai Tanjung 

Setia dalam mendukung pembangunan pariwisata namun belum maksimal dalam 

menarik pengunjung sehingga perlu evaluasi terhadap pengelolaan dari 

pemerintah setempat agar dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat 

di wilayah sekitar pantai Tanjung Setia. 

 

D. Sumber Data dan Jenis Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Basrowi dan Suwandi(2008:169) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sumber tertulis 

Data-data tertulis dalam penelitian yang dilakukan ini berupa dokumen-

dokumen seperti Undang-undang, Rencana Strategi Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, peraturan pemerintah, peraturan daerah, petunjuk teknis 

serta arsip-arsip yang berkaitan dengan pengembangan potensi wisata di 

Kabupaten Pesisir Barat. 
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2. Informan 

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang akan dijadikan 

sebagai narasumber. Narasumber dalam penelitian ini ditentukan dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu yang dianggap tahu tentang dengan jelas 

tentang materi penelitian. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan potensi wisata bahari 

di Kabupaten Pesisir Barat.Dalamhalinipenelitimewawancaraisebagaiberikut : 

Tabel 1. Tabel Data Informan 

No Jabatan Narasumber Tanggal 

Wawancara 

1. Sekretariat Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif 

Kabupaten Pesisir Barat 

Bapak Romli. Rabu, 2 November 

2016 

2 Kepala Bidang jasa Usaha 

Pariwisata Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif 

Kabupaten Pesisir Barat 

Bapak M. 

Edward 

Rabu, 2 November 

2016 

3 Kepala Bidang Pemasaran 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

reatif Kabupaten Pesisir Barat 

Ibu Ema 

Susanti 

Rabu, 2 November 

2016 

4 Penjaga Penginapan di Pantai 

Tanjung Setia 

Bapak Solehin Kamis, 3 

November 2016 

5 Pemilik Penginapan Lovina di 

Pantai Tanjung Setia 

Bapak Yoris Kamis, 3 

November 2016 

6 Pengunjung Pantai Tanjung 

Setia 

Bapak Syafudin Kamis, 3 

November 2016 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan mengenai pendeskripsian tentang objek yang akan 

diobservasi dalam pembangunan wisata bahari di Kabupaten Pesisir 

Barat.Berikut beberapa data yang didapat dari penelitian di Kabupaten Pesisir 

Barat:  

a) LPPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 
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b) RIPDA Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 

c) Rakerda Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 

 

Jenis data dalam penelitian ini dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari 

lapangan, baik yang melalui pengamatan langsung oleh peneliti ataupun melalui 

berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang diperoleh melalui hasil 

wawancara peneliti kepadaa sumber data. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data 

primer. Data sekunder ini merupakan bahan-bahan tertulis yang mencakup dari 

literatur, dokumen-dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

 

1. Wawancara 
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai 

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dalam Basrowi dan Suwandi 

(2008:1127). 

2. Dokumentasi 

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:158) dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti sehingga mendapatkan data yang lengkap, sah dan 

bukan berdasarkan perkiraan 

3. Observasi 

Peneliti dating melihat, mengamati dan membandingkan hasil yang didapat dari 

dokumentasi serta wawancara dengan pedoman observasi guna mendapatkan 

suatu keajegan dari penelitian mengenai kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dalam mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat 

khususnya pantai Tanjung Setia. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Bog dan dan Biklen dalam Basrowi dan Suwandi (2008:193) analisis 

data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
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penting dan apa yang akan dipelajari dan membuat keputusan apa yang akan 

diceritakan kepada orang lain. 

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang telah 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008:209) 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan akhirnnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Proses reduksi data ini berlangsung selama penelitian dilakukan, berlangsung 

terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir sudah lengkap tersusun. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan  pengambilan tindakan. Dengan 

penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan, menganalisis ataukah, mengambil tindakan berdasarkan pemahaman 

yang didapat dari penyajian-penyajian. Dalam proses ini data diklasifikasi 

berdasarkan tema-tema inti. 
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3. Menarik kesimpulan (verifikasi) 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dari 

penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dengan peninjauan kembali dan 

bertukar pikiran dengan teman sejawat guna mengembangkan kesepakatan atau 

temuan pada salinan dan data yang lain. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan menunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan dengan 

cara peneliti melakukan pengecekan dari berbagai sumber. Keabsahan ini juga 

dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya 

adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

Sebagai pembanding terhadap data itu.  Menurut Patton dalam Sugiono (2009:42) 

Ada 3 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, 

yaitu : 

a. Triangulasi data  

Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu 

subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. 
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b. Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan 

data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai 

pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil 

pengumpulan data. 

c. Triangulasi metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 

wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat 

wawancra dilakukan. 

d. Keabsahan Internal (Internal validity) 

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh 

kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 

Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. 

Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan 

tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah 

dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya 

kesimpulan lain yang berbeda. 

e. Keabsahan Eksternal (Eksternal validity) 

Keabsahan ekternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif 

memeiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitiaan kualitatif tetapi 
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dapat dikatakan memiliki keabsahan ekternal terhadap kasus-kasus lain selama 

kasus tersebut memiliki konteks yang sama. 

 

Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya 

memeperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan 

subjek yang sama. Hal ini menujukan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif 

selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan 

pengolahan data. 

 



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran  Umum Pekon Tanjung Setia 

Tanjung Setia merupakan salah satu desa di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten 

Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Tanjung Setia adalah Desa Wisata dimana terdapat 

pantai yang sangat populer dikalangan peselancar mancanegara maupun lokal, karena 

posisinya yang langsung menghadap Samudera Hindia. Jarak Pantai Tanjung Setia 

adalah 215 km dari Bandar Lampung. Tanjung Setia ( 05°18’00” LS - 104°00’00”) 

masuk kedalam wilayah aministrasi kecamatan pesisir selatan. Morfologi pantai ini 

datar hingga landai ( 2% - 8% ), karakteristik garis pantai teluk ini terdiri dari pasir 

dan kerikil. 

 

Secara administratif Desa Tanjung Setia memiliki batas-batas sebagai berikut:  

 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagar Dalam.  

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Biha.  

 Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Marga.  
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 Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia. 

(Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2014) 

 

Jenis penggunaan tanah di wilayah Desa Tanjung Setia terdiri dari dua bagian besar 

yaitu penggunaan tanah untuk kawasan budidaya dan non budidaya atau kawasan 

lindung. Bila dilihat secara parsial maka dari luasan wilayah Desa Tanjung Setia 

seluas 2500 Ha umumnya di dominasi oleh penggunaan lahan perkebunan dengan 

luas 1500 Ha dari luas seluruh wilayah Desa. Kemudian menyusul jenis penggunaan 

tanah persawahan dan perumahan penduduk dengan luasan 900 Ha dari luas seluruh 

wilayah Desa, dan yang terkecil adalah penggunaan untuk daerah zona wisata yaitu 

dengan luas 100 Ha. 

 

Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Tanjung Setia adalah 1.272 orang yang 

terdiri dari 784 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi demografi 

Desa Tanjung Setia berikut diuraikan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, 

umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan suku. 

 

Untuk mengetahui gambaran penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan jenis 

kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Komposisi Penduduk Desa Tanjung Setia Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

(Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2014) 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 569 

penduduk sedangkan penduduk perempuan 703 penduduk, dapat kita lihat bahwa 

jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. 

Selain itu Tanjung Setia juga memiliki potensi wilayah, potensi tersebut dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3. Potensi wilayah Desa Tanjung Setia 

No Potensi Luas 

1 Laut(wisata pulau, taman 

laut, situs sejarah bahari, 

pantai dll) 

60 Ha 

2 Argowisata 40 Ha 

Jumlah 100 Ha 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2014 

 

No Jenis Kelamin jumlah Persentase 

1 Laki-laki 569 44,73% 

2 Perempuan 703 55,27% 

JUMLAH 1272 100% 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa potensi wisata pada Desa Tanjung Setia 

Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari wisata laut (wisata 

pulau, taman laut, situs sejarah bahari, pantai dll) seluas 60 Ha dan Argowisata seluas 

40 Ha, dengan demikian banyaknya daya tarik di Desa Tanjung Setia terutama di 

sektor pariwisata pantai bahari. Selama bulan April sampai Oktober gelombang dapat 

mencapai ketinggian 3-7 meter dan 200 meter panjang ombaknya. Dengan kualitas 

ombak seperti diatas banyak peselancar mancanegara yang dengan sengaja datang 

untuk menaklukan ombaknya. Perselancar yang suka berkunjung kepantai ini berasal 

dari Portugal, Afrika Selatan, Amerika, Spanyol, Australia, dan Belanda. Ujung 

Bocor dikenal sebagai spot surfing left hander panjang paling konsisten di wilayah 

titik Tanjung Setia. 

 

Selama musim tersebut banyak wisatawan dari seluruh dunia datang ke pantai ini 

untuk surfing. Cottages khusus dibuat untuk peselancar tersedia di sepanjang jalan 

wisata area Tanjung Setia. Selain surfing, banyak hal yang bisa dilakukan di daerah 

pantai Tanjung Setia ini seperti berenang, berselancar, berjemur, body surfing, atau 

bersepeda di sepanjang pantai, dan masih banyak lagi. 

 

Pantai ini terletak di Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, 30 km dari Krui 

atau 215 km dari Bandar Lampung. Untuk dapat menuju kesana kita bisa 

menggunakan Bus reguler  "PO. Krui Putra" yang siap  melayani dari Bandar 

Lampung di Terminal Bus Rajabasa sampai ke Krui, jika anda dari Bandara Radin 
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Intan juga tersedia pelayanan secara langsung untuk menuju Tanjung Setia, Krui dan 

sekitarnya. Jika ingin lewat jalur darat ada dua alternatif jalur yakni jalur lintas barat: 

dari Bandar Lampung – Pringsewu – Kota Agung – Tanjung Setia dengan lama 

tempuh kurang lebih 6 jam. Kedua lintas tengah:  Bandar Lampung – Kotabumi – 

Liwa – Krui – Tanjung Setia.  Selain itu jika ingin mencoba lintas udara Bandara 

Radin Intan Bandar Lampung melayani perjalanan ke Bandara Serai di Pesisir Barat 

pada hari Selasa dan Kamis disetiap minggunya. 

 

Wisata bahari Pantai Tanjung Setia juga merupakan surga bagi para pemancing, 

karena pantai ini juga kaya akan hasil laut mulai dari Tuna hingga Blue Marlin yang 

menjadi simbol dari salah satu tugu di Kabupaten Pesisir Barat ini. Pantai Tanjung 

Setia memang belum terkenal seperti pantai Kuta yang ada di Bali, namun keindahan 

alam dan keasriannya tidak kalah dengan pantai di Bali. 

 

B.  Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir 

Barat 

Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi dan keragaman objek dan daya tarik wisata 

yang baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menjadikan pariwisata 

sebagai salah satu sektor unggulan, merupakan suatu peluang dan tantangan agar 

pembangunan pariwisata dapat berperan dalam pembangunan daerah. Pembangunan 

pariwisata terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan: promosi intensif, 

pengembangan objek wisata, peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan dan 
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peningkatan peran masyarakat. Ini merupakan upaya untuk mendorong 

pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan mengoptimalkan pembangunan 

pariwisata, dan mengutamakan pariwisata berbasis lingkungan (ekowisata) dengan 

cara melestarikan lingkungan. Sektor pariwisata telah sejak lama menjadi andalan 

dari Kabupaten Pesisir Barat dengan Pulau Pisang dan Pantai Tanjung Setia menjadi 

destinasi wisata para wisatawan nasional bahkan asing. 

 

Semenjak terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 

2013 sektor pariwisata semakin dikembangkan, hal ini sejalan dengan program dari 

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi Lampung untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah tujuan 

wisata andalan provinsi. Promosi secara berkelanjutan dan terstruktur dari pemerintah 

daerah, pemerintah provinsi bahkan dari kalangan investor juga terus ditingkatkan. 

 

1.1.  Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 

Berdasarkan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2016 tentang rincian tugas pokok dan 

fungsi, uraian tugas Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 

ialah sebagai berikut: 

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azaz otonomi, 
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dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

2. Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tersebut diatas, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai Fungsi. 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan kebudayaan. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

pariwisata dan ekonomi kreatif. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang 

kepariwisataan dan ekonomi kreatif. 

e. Pelayanan Administratif. 

3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut 

diatas, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:  

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rumah tangga di 

lingkungan Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang menjadi tugas 

Kewenangan. 

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengamanan dan pengendalian 

teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku. 
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c. Menyelenggarakan Pembinaan pengurus pariwisata. 

d. Mengatur kebijakan teknis sesuai pedoman, pemberian bimbingan dan 

perizinan sesuai peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. 

e. Melaksanakan pembinaan personil, pembiayaan dan sarana prasarana 

Dinas di unit kerjanya. 

f. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang 

berhubungan dengan pariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah. 

g. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan 

petunjuk baik secara lisan maupun ytertulis sesuai permasalahan dan 

bidang tugas masing- masing. 

h. Melakukan monitoring, evaluasi dan dan pelaporan terhadap pelaksanaan 

tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan. 

i. Menilai Prestasi kerja bawahan di lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan  

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian 

pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan 

norma, standar peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi 

kelancaran pelaksanaan tugas 



51 
 

1.2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir 

Barat 

Visi merupakan suatu pandangan kedepan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai 

oleh suatu institusi dimasa depan. Disusun dengan mempertimbangkan informasi-

informasi, ide-ide, identifikasi, perkiraan-perkiraan dimasa yang akan datang, 

inception dan initation. Sedangkan misi merupakan gambaran kegiatan yang akan 

dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi yang selanjutnya dijadikan suatu 

pedoman penyusunan tujuan, strategi, dan kebijakan. 

 

Untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir 

Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Kabupaten Pesisir Barat memiliki visi:  

 

“Terwujudnya Daerah Tujuan Wisata Yang Unggul Berdaya Saing 

Berkelanjutan Dan Mampu Mendorong Pembangunan Daerah Untuk 

Menuju Kota Modern Yang Berbasis Lingkungan. “ 

 

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat adalah: 

a. Meningkatkan kualitas aparatur yang memiliki keahlian dan keterampilan 

dibidang seni, budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif. 

b. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya penggalangan bersejarah dan 

nilai-nilai  tradisional. 



52 
 

c. Meningkatkan mutu produk dan pelayanan serta pengembangan usaha 

pariwisata. 

d. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis pada 

lingkungan dan perencanaan yang komprehensif. 

e. Meningkatkan arus kunjungan wisatawan melalui promosi kerjasama antara 

lembaga serta wisatawan. 

f. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui bina masyarakat sadar wisata dan 

penggalangan sapta pesona. 

 

2. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten 

Pesisir Barat 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah 

berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi 

kreatif. Untuk menjalakan tugas diatas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan tentang kebijakan teknis dibidang pariwisata, budaya dan ekonomi 

kreatif, 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif 
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c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata, kebudayaan dan 

ekonomi kreatif, 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pariwisata, 

kebudayaan dan ekonomi kreatif, 

e. Pelayanan administratif. 

 

Untuk menjalankan fungsi tersebut diatas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kabupaten Pesisir Barat memiliki susunan Organisasi Dinas sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris Terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Perencanaan 

3. Sub Bagian Keuangan  

c.  Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi : 

1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata 

2. Seksi Pengembangan Destinasi Industri Pariwisata 

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 
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d. Bidang Pemasaran Pariwisata Membawahi : 

1. Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata 

2. Seksi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 

3. Seksi Promosi dan Pencitraan  

e. Bidang Usaha Jasa Pariwisata dan Kreatif Membawahi : 

1. Seksi Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya 

2. Seksi Ekonomi dan Kreatif berbasis media, Desainer, Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi 

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

 

Sekretaris bertanggungjawab kepada kepala dinas, sedangkan masing-masing sub 

bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala sekretaris. Sedangkan seksi masing-masing 

dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada kepala dinas. 



 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah disajikan oleh peneliti di BAB V, peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pembangunan 

Pantai Tanjung Setia sebagai objek wisata bahari adalah sebagai 

berikut : 

a. Dari indicator relevance kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif hamper seluruh perencanaan rencana kerja tercapai sesuai  

target khususnya di sector pemasaran atau promosi pariwisata. 

Tetapi belum terlaksana dalam pembangunan infrastruktur di 

Tanjung Setia. 

b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dianggap sudah cukup 

efisien dalam menggunakan dana anggaran yang sangat terbatas 

serta memaksimalkan keterbatasan sarana dan prasarana yang 

kurang layak terhadap pembangunan objek wisata Pantai Tanjung 

Setia meskipun belum optimal. 

c. Dilihat dari segi efektivitas kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif tidak ada peningkatan dalam pembangunan, tetapi 
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pemerintah mempermudah perizinan pendirian cottage dan 

memperpanjang masa perizinannya menjadi 3 tahun. 

d. Manfaat yang dirasakan setelah adanya program dan kegiatan 

pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dianggap kurang berdampak bagi masyarakat sekitar dan 

pengunjung, meskipun keberlanjutannya terlihat jelas dengan 

berbagai macam koordinasi yang telah dirancang untuk kegiatan 

dikemudian hari. 

 

2. Kendala-kendala yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dalam pembangunan adalah dana anggaran yang sangat 

terbatas sedangkan realisasinya kebutuhan dana untuk pembangunan 

pariwisata di Pantai Tanjung Setia cukup besar. Selain itu kurangnya 

SDM yang berkualitas dan professional juga menjadi penghambat. 

 

B. Saran 

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus dapat mengelola dengan 

baik anggaran sesuai dengan kebutuhan, dengan banyaknya potensi 

wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat maka dalam pengelolaannya 

membutuhkan pengawasan agar dana yang dimiliki dapat digunakan 

secara optimal. 
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2. Harus lebih maksimal dalam mencari tambahan dana mengingat bahwa 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa dalam proses 

kinerjanya masalah anggaran menjadi factor penting maka Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharuskan lebih baik mengelola peluang 

yang tersedia untuk diolah menjadi sumber pemasukan lain seperti tiket 

masuk pada daerah wisata, investasi di bidang perhotelan, dan 

menyediakan berbagai wahana berbayar untuk para wisatawan. Semua hal 

tersebut dapat menjadi alternatif lain pemasukan untuk menjalankan 

program.  

3. Evaluasi lebih mendalam dalam perencanaan penggunaan dana di tahun 

berikutnya, mengurangi mark up yang cukup besar dan mengurangi 

pengalokasian yang berlebihan pada sektor yang kurang penting atau 

kurang mendesak sehingga bias dialihkan untuk berbagai kepentingan 

serta program khususnya pembangunan fisik di Pantai Tanjung Setia.  

4. Agar dapat menjalankan perannya dengan baik Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif perlu meningkatkan kualitas SDM dalam internal 

instansi, seperti berbagai pelatihan keterampilan dan melakukan studi 

banding (comparative study) untuk menjadi tolak ukur seberapa baik dan 

buruk kinerja atau program yang dijalankan, penempatan pejabat sesuai 

dengan bidang keahlianny amasing-masing dan melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar Pantai Tanjung Setia agar dapat menunjukkan 

nilai jual lebih Pantai Tanjung Setia. 
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5. Diperlukannya interaksi secara langsung dari Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif kemasyarakat agar masyarakat mengetahui kinerja dan 

tujuan dari pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. Sehingga tidak terbentuk stigma buruk di masyarakat 

bahwa pemerintah terkesan mengacuhkan potensi wisata Pantai Tanjung 

Setia. 
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