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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA, 

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN  

LAMPUNG TENGAH DALAM MENGEMBANGKAN  

POTENSI SENI TARI ADAT LAMPUNG  

PEPADUN 

 

Oleh 

ARMINDO FEBRIANSYAH 

 

 

Perayaan seni budaya Lampung yang berlangsung setiap dua tahun sekali di 

Kabupaten Lampung Tengah perlu terus dilestarikan dan dipertahankan, dalam 

hal ini sukses atau tidaknya pelaksanaan perayaan seni tari adat di kabupaten 

Lampung Tengah ini tergantung semangat masyarakat Lampung Tengah dengan 

pemerintah daerah bersama sama dalam menggali berbagai seni budaya daerah 

Lampung Tengah yang perlu dilestarikan, dipertahankan dan menghimbau semua 

pihak dari masyarakat kabupaten Lampung Tengah ikut berpatisipasi serta 

membantu dalam memberikan informasi maupun data demi terwujudnya 

pembangunan kabupaten Lampung Tengah ke arah  kesejahteraan  masyarakat  

kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat 

Lampung Pepadun. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif. Analisis data merupakan cara 

seseorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun 

sudah efektif sesuai dengan indikator menurut Dunn yaitu berupa efisiensi, 

kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Saran bagi Pemerintah 

Kabupaten Lampung Tengah, pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten 

Lampung Tengah sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah setempat. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus lebih peduli terhadap kesenian 

tradisionalnya karena selain menjadi ciri khas kesenian tradisional merupakan 

aset dan potensi perkembangan pariwisata  Kabupaten Lampung Tengah.  

Pemerintah  Kabupaten Lampung Tengah perlu berupaya meningkatkan 

kemauan masyarakatnya untuk mencintai kesenian tradisionalnya sendiri. Tidak 

hanya masyarakat,Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu memberikan 



penghargaan kepada para pelaku seni di Kabupaten Lampung Tengah, dengan 

begitu para pelaku seni lebih bersemangat untuk tetap melestarikan kesenian 

tradisonal di Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan, Potensi Seni Tari, Adat Lampung Pepadun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

EFFECTIVENESS OF DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN 

PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH POLICY  

IN DEVELOPING POTENTIAL ARTS DANCE  

LAMPUNG PEPADUN 

 

By 

ARMINDO FEBRIANSYAH 

 

Celebration of cultural arts of Lampung which takes place every two years in 

Central Lampung regency need to be preserved and maintained, in this case the 

success or failure of traditional dance celebration in Central Lampung regency 

depends on the spirit of society of Lampung Tengah with local government 

together in digging various art the culture of Lampung Tengah area that needs to 

be preserved, maintained and appealed to all parties of Lampung Tengah district 

community to participate and assist in providing information and data for the 

realization of Central Lampung district development towards the welfare of the 

people of Central Lampung district. The purpose of this study is to determine the 

effectiveness of Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah policy in developing potential arts dance Lampung Pepadun. 

 

This research uses descriptive research method using qualitative approach. 

Analysis of qualitative data, data analysis is the way a researcher in managing 

data that has been collected to get a conclusion from his research. 

 

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the 

policy of Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah in developing the potential of traditional dance of Lampung 

Pepadun has been effective in accordance with indicators according to Dunn in 

the form of efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy. 

Suggestions for the Government of Central Lampung Regency, the preservation of 

traditional arts in Central Lampung district is in need of support from the local 

government. Central Lampung Regency government should be more concerned 

about traditional arts because in addition to being characteristic of traditional art 

is an asset and tourism development potential of Central Lampung regency. The 

government of Lampung Tengah Regency needs to try to increase the willingness 

of its people to love their own traditional arts. Not only has the community, the 

Government of Central Lampung regency needed to give awards to the artists in 

Central Lampung regency, so the artists are more eager to continue preserving 

traditional arts in Central Lampung regency. 

 

Keywords: Effectiveness, Policy, Potency of Dance Art, Indigenous Lampung 

Pepadun. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia  merupakan  sebuah  negara kepulauan  yang memiliki  adat  

istiadat  dan  budaya  daerah  yang  beragam. Keberagaman budaya itu 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya letak geografis, mata pencarian, 

pola hidup, pola bercocok tanam dan kepercayaan yang dianut oleh daerah 

tersebut. Faktor- faktor tersebut melahirkan sebuah keberagaman budaya, adat 

istiadat, bahasa daerah dan kesenian daerah. Kebudayaan adalah suatu hasil 

budi daya manusia. Seperti dimasa lampau secara sadar dan sengaja 

kebudayaan itu ditakarkan dari seseorang kepada orang lain dalam segala 

lapisan masyarakat (Supardjan, 2008:7).  

 

Menurut Yayat (2004:2) kebudayaan adalah hasil pemikiran, karya, dan 

segala aktivitas yang merefleksikan naluri secara murni. Kebudayaan memiliki 

7 unsur besar yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem 

peralatan hidup dan teknologi, sistem mata  pencahrian hidup, sistem religi 

dan kesenian. 

 

Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan yang berfungsi sebagai nilai 

bangsa, karena budaya merupakan wujud dari ekspresi manusia yang   dapat   

menjadi bukti derajat kemampuan dalam berimajinasi dan berkreasi. Kesenian 
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pada dasarnya merupakan bentuk keindahan yang diciptakan manusia melalui 

olah cipta dan rasa. Kehidupan masyarakat Indonesia saat ini cendrung 

berubah dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, perubahan tampak 

berjalan cukup cepat. Hal ini tidak dapat disangkal atau dihindari. 

Perkembangan pikir dan pandangan hidup manusia mengakibatkan terjadinya 

pergeseran, perubahan, dan perkembangan kebudayaan. 

 

Perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup 

mendorong adanya perubahan tari tradisional. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mengakibatkan meluasnya tata pergaulan hidup 

masyarakat di daerah sehingga budaya antar daerah semakin meningkat. 

Kondisi tersebut juga membawa pengaruh besar dalam kehidupan seni tari 

termasuk seni tari tradisional. 

 

Adat seni tari memang tidak berlimpah dengan inovasi seperti halnya tari 

modern. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa tari tradisional tidak 

memberikan kesempatan berkembangnya daya kreasi. Di dalam tardisi  

memang  ditemui  aturan-aturan  yang  ketat  dan  meningkat, tetapi ia 

bukanlah perangkap atau jerat. Setiap tari tradisi pun memerlukan dandanan 

yang baru sehingga lebih sesuai dengan zamannya. Dewasa ini tidak sedikit 

tarian-tarian upacara dan hiburan yang  telah  berkembang  menjadi  tari  

pertunjukkan.  Bagi  imajinasi yang subur, tradisi sesungguhnya menyediakan 

bahan baku yang berlimpah yang setiap saat selalu siap untuk diciptakan 

kembali. 
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Setiap daerah biasanya memiliki kesenian dengan ciri khas masing-masing 

yang berbeda dari kesenian daerah lainnya. Kesenian itu berfungsi untuk 

menunjukkan identitas masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, setiap 

daerah berusaha mengembangkan atau melestarikan kesenian daerahnya. 

 

Adat Lampung memiliki lebih dari satu tarian adat, seperti halnya di daerah 

lain, tarian tradisional Lampung ini dilakukan saat acara-acara tertentu. 

Tarian-tarian tradisional Lampung khususnya adat Pepadun meliputi Tari 

Sembah, Tari Cangget Agung, Tari Bedana, Tari Melinting dan Tari Merak. 

Tarian adat Lampung Pepadun yang masih sering ditampilkan adalah Tari 

Sembah dan yang sudah jarang ditampilkan adalah Tari Cangget Agung. Tari 

Sembah atau tari Sigeh Pengunten disajikan oleh remaja-remaja putri atau 

anak-anak. Tarian ini bersifat suka ria dan biasanya disajikan untuk 

menyambut tamu-tamu penting dalam suatu acara tertentu. Tarian ini 

menunjukkan sikap ramah masyarakat Lampung dalam menyambut para 

tamunya. Selain itu esensi dari tari Sigeh Pengunten ini adalah suatu bentuk 

penghormatan kepada para tamu yang hadir. (http://ilmuseni.com/seni-

budaya/kebudayaan-lampung, diakses tanggal 17 Oktober 2016).  

 

Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah yang memiliki kekayaan alam 

dan memiliki berbagai potensi di sektor kepariwisataan baik wisata alam, 

budaya, petualangan maupun wisata sejarah yang belum dioptimalkan 

manfaatnya. Perayaan seni budaya Lampung yang berlangsung setiap dua 

tahun sekali di Kabupaten Lampung Tengah perlu terus dilestarikan dan 

dipertahankan, dalam hal ini sukses atau tidaknya pelaksanaan perayaan seni 

http://ilmuseni.com/seni-budaya/kebudayaan-lampung
http://ilmuseni.com/seni-budaya/kebudayaan-lampung
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tari adat di kabupaten Lampung Tengah ini tergantung semangat masyarakat 

Lampung Tengah dengan pemerintah daerah bersama sama dalam menggali 

berbagai seni budaya daerah Lampung Tengah yang perlu dilestarikan, 

dipertahankan dan menghimbau semua pihak dari masyarakat kabupaten 

Lampung Tengah ikut berpatisipasi serta membantu dalam memberikan 

informasi maupun data demi terwujudnya pembangunan kabupaten 

Lampung Tengah ke arah  kesejahteraan  masyarakat  kabupaten Lampung 

Tengah.   

 

Melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang 

Pemeliharaan dan Pelestarian Kebudayaan Lampung, pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah mengupayakan pemeliharaan adat Lampung secara lestari, 

oleh karena itu masyarakat Lampung Tengah dan pemerintah daerah kabupaten 

Lampung Tengah sangat berperan dalam menjaga dan melestarikan seni 

budaya daerah Lampung Tengah yang berkelanjutan ke arah pengembangan 

pembangunan pada wisata di kabupaten Lampung Tengah khususnya 

kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung 

Pepadun. 

 

Terdapat beberapa sanggar tari adat Lampung di Kabupaten Lampung Tengah 

antara lain sanggar tari Widya Sasmita yang berdiri tahun 2012 oleh Hanik 

Yunalia, Sanggar Tari Pusaka berdiri tahun 2010 oleh Hamim Alwi, Sanggar 

Tari Bulan Temanggal berdiri tahun 2011 oleh Erlina Dewi dan  Sanggar Tari 

Ragom Jejama tahun 2010 oleh Erna Budiwati. Salah wujud dari kebijakan 
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pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam melestarikan tarian adat 

Lampung Pepadun adalah dengan adanya pembinaan sanggar tari adat 

Lampung yang salah satunya adalah “Sanggar Tari Ragom Jejama SMAN 01 

Kotagajah Lampung Tengah” yang dimiliki dan dibina oleh Erna Budiwati. 

Selain pembinaan, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga memberikan 

kontribusi terhadap keberlangungan sanggar tari adat Lampung tersebut 

berupa dana pembinaan sebesar Rp 4 juta per tahun dan fasilitas yang 

dibutuhkan seperti 10 set pakaian adat yang digunakan untuk pementasan tari 

dan 1 set peralatan musik yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut. 

Hal ini dilakukan karena pelajaran tari tradisional di sekolah belum dilakukan, 

sehingga adanya Sanggar Tari Ragom Jejama SMAN 01 Kotagajah Lampung 

Tengah menjadi salah satu perintis untuk melestarikan tari tradisional melalui 

sekolah. Kebijakan tersebut dimulai dari kepemimpinan Bupati Lampung 

Tengah H.A. Pairin hingga kepemimpinan Bupati Lampung Tengah Mustafa 

saat ini.     

  
Hasil pra riset yang dilakukan peneliti ditemukan data bahwa kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya pelestarian produk 

kesenian daerah tampak semakin tidak mudah yang disebabkan oleh berbagai 

aspek kehidupan yang berkembang di masyarakat telah semakin kuat 

menggerogoti daya tahan kesenian daerah. Ditetapkannya Peraturan Bupati 

Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pemeliharaan dan 

Pelestaarian Kebudayaan Lampung dan Keputusan Bupati Lampung Tengah 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Official Kegiatan 

Monitoring dan Pendataan Sanggar Seni di Kabupaten Lampung Tengah 
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Tahun 2015 sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap kesenian 

tradisional. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam 

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2015, Pemerintah 

Kabupaten Lampung Tengah wajib melaksanakan dan memfasilitasi keguatan 

yang berhubungan dengan pelestaraian adat dan budaya Lampung termasuk 

seni tari adat Lampung Pepadun. Tidak kalah penting adalah berusaha mencari 

dukungan masyarakat yang peduli terhadap pelestarian kesenian tradisional 

sehingga apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisonal khususnya seni 

tari dapat meningkat. Selanjutnya masyarakat juga diharapkan ikut aktif dalam 

upaya mempertahankan eksistensi produk kesenian daerah. Dalam hal itu 

masyarakat harus mempelajari cara-cara kesenian tersebut diwariskan dan 

dipelajari oleh anak-anak dan generasi muda, 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul: “Efektivitas Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam Mengembangkan Potensi 

Seni Tari Adat Lampung Pepadun” 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumus masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas kebijakan 

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung 

Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan Dinas 

Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah 

dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah khazanah 

pengetahuan dan pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya tentang 

kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung 

Pepadun. 

 

2. Secara Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

khususnya mengenai kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni 

tari adat Lampung Pepadun. 
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II.    TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Efektivitas 

 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya 

keberhasilan dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas 

disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara 

hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut 

Gedeian (1991:61) mendefinisikan efektivitas adalah That is, the greater the 

extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its 

effectiveness (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin 

besar efektivitas). Apabila pencapaian tujuan-tujuan dari organisasi semakin 

besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.  

 

Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar 

dari pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari 

tujuan-tujuan tersebut. Menurut Dunn (2006:429) menyatakan bahwa: 

efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai 

hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya 

tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu 

diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam melihat 

efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan 

keluaran.  Untuk  melihat  efektivitas  mesti  adanya  tingkat  kepuasan  dan 

adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. 

Artinya dalam melihat efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki 

dengan tingkatan yang tinggi. 

 

B. Tinjauan  Tentang  Kebijakan  

 

1. Pengertian  Kebijakan 

Kata  kebijakan  secara  etimologis  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  

dari  kata  Policy  sedangkan  kebijaksanaan  berasal  dari  kata  Wisdom.  

Dalam  konteks  tersebut  penulis  berpandangan  bahwa  istilah  kebijakan  

berbeda  dengan  istilah  kebijaksanaan.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  

pertimbangan pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-

pertimbangan  lebih  lanjut,  sedangkan  kebijakan  mencakup  aturan-

aturan  yang  ada  di  dalamnya  termasuk  konteks  politik  karena  pada  

hakikatnya  proses  pembuatan  kebijakan  itu  sesunguhnya  merupakan  

sebuah  proses  politik  (Islamy,  2007:12). 

 

Kata  kebijakan  dan  kebijaksanaan  seringkali  digunakan  secara  

bergantian,  sehingga  terkadang  sulit  untuk  dibedakan  pengertiannya.  

Kamus  Manajemen  memberikan  pengertian  untuk  kedua  istilah  

tersebut  sebagai  berikut   

a. Kebijakan  adalah  suatu  peraturan  atau  suatu  arah  tindakan  

yang  ditentukan  sebelumnya  yang  dibuat  oleh  manusia  yang  
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ditentukan  untuk  membimbing  pelaksanaan  pekerjaan  ke  arah  

tujuan  organisasi. 

b. Kebijaksanaan  adalah  ketentuan  dari  pimpinan  tentang  cara  

penindakan  atau  penyelenggaraan  sesuatu  pekerjaan  dalam  

rangka  usaha  mencapai  tujuan  pokok  dibadang  dan  jangka  

waktu  tertentu,  sehingga  merupakan  dasar  bagi  pejabat-pejabat  

pelaksana  atau  bawahan  dalam  mengambil  tindakan-tindakan  

atau  penyelenggaraan  pekerjaan  yang  serupa. (Kamus  

Manajemen,  2009:135-405) 

 

 

Melengkapi  uraian  tersebut,  akan  peneliti  kemukakan  beberapa  

pengertian  kebijakan  dari  beberapa  para  ahli  yang  mengetahui  dan  

memahami  tentang  kajian  kebijakan,  yaitu  Lasswell  dan  Kaplan  

sebagai  mana  dikutip  oleh  Irfan  Islamy  dalam  bukunya  yang  berjudul  

Prinsip–prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara  mengartikan  bahwa  

kebijakan  Sebagai  “suatu  program  pencapaian  tujuan,  nilai-nilai,  dan  

tindakan-tindakan  yang  terarah”  (Islamy, 2007:14) 

 

Adapun  pengertian  dari  Hoogerwerf  (2009:3-4)  memberikan  definisi  

tentang  kebijakan  sebagai  berikut  “Kebijakan  dapat  dilukiskan  sebagai  

suatu  usaha  untuk  mencapai  sasaran  tertentu  dan  dalam  urutan  waktu  

tertentu.  Kebijakan  adalah  semacam  jawaban  terhadap  suatu  masalah.  

Kebijakan  adalah  upaya  untuk  memecahkan,  mengurangi,  atau  

mencegah  suatu  masalah  dengan  cara  tertentu  yaitu  tindakan  yang  

terarah. 

 

Kleijn  dalam  Hoogerwerf  (2009: 7)  memberikan  definisi  kebijakan  

sebagai  berikut  “Suatu  tindakan  secara  sadar  dan  sistematis,  dengan  

menggunakan  sarana-sarana  yang  cocok,  dengan  tujuan  politik  yang  

jelas  sebagai  sasaran,  yang  dijalankan  langkah  demi  langkah”.     
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Makna  kebijakan  di  atas,  berupa  tindakan  yang  dilakukan  langkah  

demi  langkah  menunjukan  tindakan  yang  berpola,  hal  itu  sejalan  

dengan  pandangan  Wahab  (2010:3)  yang  menegaskan  bahwa  “Policy  

itu  adalah  suatu  tindakan  berpola  yang  mengarah  pada  tujuan  tertentu  

dan  bukan  sekedar  keputusan  untuk  melakukan  sesuatu”.   

 

Berdasarkan  kedua  pendapat  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  

kebijakan  merupakan  program  pencapaian  tujuan,  nilai,  serta  tindakan  

yang  terarah  pada  sasaran  atau  tujuan  tertentu.  Selain  itu  kebijakan  

merupakan  suatu  jawaban  terhadap  suatu  masalah  dalam  upaya  

mencegah,  mengurangi  atau  memecahkan  masalah  dengan  tindakan  

terarah  dan  dalam  urutan  waktu  tertentu. 

 

2. Kriteria  Kebijakan 

 

Adanya  kriteria-kriteria  kebijakan  menurut  Dunn  (2006:24-28)  yaitu     

a. Penyusunan  agenda  adalah  perumusan  masalah  yang  dapat  

memasok  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan  yang  

mempersoalkan  asumsi-asumsi  yang  mendasari  definisi  masalah.   

b. Formulasi  kebijakan  adalah  peramalan  dapat  menyediakan  

pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan  tentang  masalah  yang  

akan  terjadi  di  masa  mendatang  sebagai  akibat  dari  diambilnya  

alternatif.   

c. Adopsi  kebijakan  adalah  rekomendasi  membuahkan  pengetahuan  

yang  relevan  tentang  kebijakan  tentang  manfaat  atau  biaya  dari  
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berbagai  alternatif  yang  akibatnya  di  masa  mendatang  telah  

diestimasikan  melalui  peramalan. 

d. Implementasi kebijakan adalah pemantauan (monitoring)  

menyediakan  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan  tentang  

akibat  dari  kebijakan  yang  diambil  sebelumnya.   

e. Penilaian  kebijakan  adalah  evaluasi  membuahkan  pengetahuan  

yang  relevan  dengan  kebijakan  tentang  ketidaksesuaian  antara  

kinerja  kebijakan  yang  diharapkan  dengan  yang  benar-benar  

dihasilkan. 

 

Berdasarkan  pendapat  di  atas  bahwa  kriteria-kriteria  yang  dijadikan  

landasan  dalam  suatu  kebijakan  yaitu  penyusunan  agenda,  formulasi  

kebijakan,  adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  penilaian  

kebijakan. 

 

Kebijakan  Publik  mengisyaratkan  adanya pilihan-pilihan kolektif yang 

saling bergantung  satu  sama  lain,  termasuk di  dalamnya  keputusan-

keputusan  untuk  melakukan  tindakan.  Kebijakan  publik  tersebut  

dibuat  oleh  badan  atau  kantor pemerintah.  Suatu  kebijakan  apabila  

sudah  dibuat  maka harus  diimplementasikan  untuk  dilaksanakan  oleh  

unit-unit  administrasi  yang  memobilisasikan  sumber  daya  finansial  

dan  manusia  (Dunn,  2006:24-28). 

 

Menurut  Anderson  dalam  Wahab  (2010:2)  mengemukakan  Kebijakan    

sebagai  berikut  “kebijakan  adalah  prilaku  dari  sejumlah  aktor  pejabat,  

kelompok  instansi  pemerintah  atau  serangkaian  aktor  dalam  suatu  
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bidang  kegiatan tertentu”. Sejalan dengan rumusan tersebut Carl Friedrich  

mengemukakan  kebijakan  merupakan  suatu  tindakan  yang  mengarah  

pada  tujuan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau  

pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan  dengan  adanya  

hambatan-hambatan  tertentu  seraya  mencari  peluang-peluang  untuk  

mencapai  tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang  diinginkan.   

 

Sementara menurut Jenkins dalam Wahab (2010: 3) merumuskan  

kebijaksanaan  negara  sebagai     

A  set  interrelated  decisions  taken  by  the  political  actor  or  group  of  

actors  concerning  the  selection  of  goals  and  the  means  of  achieving  

them  within  a  specified  situation  where  these  decisions  should  in  

principle,  be  within  the  power  of  these  actors  to  achieve,  yaitu  

“serangkaian  keputusan  yang  saling  berkaitan  yang  diambil  oleh  

seseorang  aktor  politik  atau  sekelompok  aktor  politik  berkenaan  

dengan  tujuan  yang  telah  dipilih  berserta  cara-cara  untuk  

mencapainya  dalam  suatu  situasi  di  mana  keputusan-keputusan  itu  

pada  prinsipnya  masih  berada  dalam  batas-batas  kewenagan  

kekuasaan  dari  para  aktor  tersebut”.   

 

 

Menurut  Udoji  dalam  Wahab  (2010:5)  mendefinisikan  kebijaksanaan  

negara,  sebagai  berikut   

An  sanctioned  course  af  action  addressed  to  a  particular  problem  or  

group  of  related  problems  that  affect  society  at  large,  yaitu  “suatu  

tindakan  yang  bersanksi  yang  mengarah  pada  suatu  tindakan  tertentu  

yang  diarahkan  pada  suatu  masalah  atau  sekelompok  masalah  tertentu  

yang  saling  berkaitan  yang  mempengaruhi  sebagian  besar  warga  

masyarakat.   

 

 

Berdasarkan  pendapat-pendapat  di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  

yang  dimaksud  dengan  kebijakan  adalah  semacam  jawaban  terhadap  
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suatu  masalah  dengan  menggunakan  serangkaian  tindakan  yang  

berpola  atau  usaha  yang dilakukan baik  oleh  perorangan  maupun  

kelompok dengan menggunakan  sarana-sarana  yang  cocok  dilaksanakan  

selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan tertentu serta  

berpengaruh  terhadap  orang  banyak.  Kemudian  berkaitan  dengan  

istilah  publik  peneliti  berpandangan  bahwa  kata  publik  sesungguhnya  

memiliki  dimensi  pengertian  yang  sangat  bearagam.  Kata  tersebut  

misalnya  secara  sosiologis  kata  publik  dapat  diterjemahkan  sebagai  

masyarakat  yang  mengandung  arti  sistem  sosial  di  mana  manusia  

hidup  dan  tnggal  secara  bersama-sama,  kemudian  dalam  hal  

masyarakat  tersebut  terdapat  norma-norma  atau  nilai-nilai  tertentu  

yang  mengikat  atau  membatasi  kehidupan  masyarakatnya. 

 

Kaitannya  dengan  konsep  kebijakan  publik,  peneliti  akan  mencoba  

memaparkan  beberapa  teori  kebijakan  publik  dengan  mengambil  

rujukan  pendapat  dari  beberapa  ahli,  misalnya  Anderson  dalam  

Islamy  (2007:15)  memberikan  definisi  kebijakan  publik  sebagai  

berikut:“Kebijakan  Publik  adalah  kebijakan-kebijakan  yang  dibangun  

badan-badan  dan  pejabat-pejabat  pemerintah,  di  mana  implikasi  dari  

kebijakan  itu  adalah  (1).  Kebijakan  publik  selalu  mempunyai  tujuan  

tertentu  atau  mempunyai  tindakan-tindakan  yang  berorietasi  pada  

tujuan.  (2).  Kebijakan  publik  berisi  tentang  tindakan-tindakan  

pemerintah.  (3).  Kebijakan  publik  merupakan  apa  yang  benar-benar  

dilakukan  oleh  pemerintah,  jadi  bukan  merupakan  apa  yang  masih  

dimaksudkan  untuk  dilakukan.  (4).  Kebijakan  publik  yang  diambil  
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bersifat  positif  dalam  arti  merupakan  tindakan  pemerintah  mengenai  

segala  sesuatu  masalah  tertentu,  atau  yang  bersifat  negatif  dalam  arti  

merupakan  keputusan  pemerintah  untuk  tidak  melakukan  sesuatu.  (5).  

Kebijakan  publik  setidak-tidaknya  dalam  arti  yang  positif  didasarkan  

pada  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  mengikat  dan  

memaksa”.   

 

Pendapat lainnya menurut Nugroho (2003:51) menyatakan bahwa  

kebijakan  publik  adalah  jalan  mencapai  tujuan  bersama  yang  dicita-

citakan.  Jika  cita-cita  bangsa  Indonesia  adalah  mencapai  masyarakat  

yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  pancasila  dan  UUD  1945,  maka  

kebijakan  publik  adalah  seluruh  sarana  dan  prasarana  untuk  mencapai  

tempat  tujuan  tersebut.  Sementara  itu  Easton  dalam  Islamy  (2007:2),  

menyertakan  kebijakan  publik  sebagai  pengalokasian  nilai-nilai  

kekuasaan  untuk  seluruh  masyarakat  yang  keberadaannya  mengikat. 

 

Berdasarkan  pendapat-pendapat  di  atas,  peneliti  dapat  memberikan  

pandangan  bahwa  kebijakan  publik  mengandung  sejumlah  makna  

antara  lain     

a. Kebijakan  publik  merupakan  kebijakan  yang  dibangun  oleh  

badan-badan  atau  pejabat-pejabat  pemerintah. 

b. Kebijakan  publik  merupakan  tindakan  yang  mengarah  pada  suatu  

tujuan  yang  telah  ditetapkan. 

c. Kebijakan  publik  diproyeksikan  pada  pemecahan  masalah  yang  

ada  di  masyarakat.   
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d. Kebijakan  publik  berimplikasi  positif  dalam  arti  tindakan  

pemerintah  mengenai  segala  sesuatu  dan  negatif  dalam  arti  

tindakan  pemerintah  untuk  tidak  melakukan  sesuatu. 

e. Kebijakan  publik  membutuhkan  regulasi  (aturan)  dalam  

menerjemahkan  program  yang  telah  ditetapkan. 

f. Kebijakan  publik  berpengaruh  terhadap  kehidupan  masyarakat  

baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung   

 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  

publik  adalah  suatu  program  yang  diproyeksikan  dengan  tujuan-tujuan  

tertentu,  nilai  tertentu  dan  praktik  tertentu  atau  serangkaian  tindakan  

yang  diusulkan  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  satu  

lingkungan  tertentu  dengan  ancaman  dan  peluang  yang  ada.   

 

3. Tahapan-Tahapan  Kebijakan 

Tahap-tahap kebijakan  publik  menurut  Dunn  (2006:79)  adalah  sebagai  

berikut: 

a. Penyusunan  Agenda  (Agenda  Setting) 

Penyusunan  agenda  (Agenda  Setting)  adalah  sebuah  fase  dan  

proses  yang  sangat  strategis  dalam  realitas  kebijakan  publik.    

Sebelum  kebijakan  ditetapkan  dan  dilaksanakan,  pembuat  

kebijakan  perlu  menyusun  agenda  dengan  memasukkan  dan  

memilih  masalah-masalah  mana  saja  yang  akan  dijadikan  prioritas  

untuk  dibahas.    Masalah-masalah  yang  terkait  dengan  kebijakan  

akan  dikumpulkan  sebanyak  mungkin  untuk  diseleksi.  Dalam  

http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
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proses  inilah  memiliki  ruang  untuk  memaknai  apa  yang  disebut  

sebagai  masalah  publik  dan  prioritas  dalam  agenda  publik  

dipertarungkan.  Jika  sebuah  isu  berhasil  mendapatkan  status  

sebagai  masalah  publik,  dan  mendapatkan  prioritas  dalam  agenda  

publik,  maka  isu  tersebut  berhak  mendapatkan  alokasi  sumber  

daya  publik  yang  lebih  daripada  isu  lain.  Dalam  Agenda  Setting  

juga  sangat  penting  untuk  menentukan  suatu  isu  publik  yang  

akan  diangkat  dalam  suatu  agenda  pemerintah.  Isu  kebijakan  

(Policy  issues)  sering  disebut  juga  sebagai  masalah  kebijakan  

(Policy  problem).  Policy  issues  biasanya  muncul  karena  telah  

terjadi  silang  pendapat  di  antara  para  aktor  mengenai  arah  

tindakan  yang  telah  atau  akan  ditempuh,  atau  pertentangan  

pandangan  mengenai  karakter  permasalahan  tersebut.   

 

Menurut  Dunn  (2006:79),  isu  kebijakan  merupakan  produk  atau  

fungsi  dari  adanya  perdebatan  baik  tentang  rumusan,  rincian,  

penjelasan  maupun  penilaian  atas  suatu  masalah  tertentu.  Namun  

tidak  semua  isu  bisa  masuk  menjadi  suatu  agenda  kebijakan.  Ada  

beberapa  kriteria  isu  yang  bisa  dijadikan  agenda  kebijakan  publik  

di  antaranya:telah  mencapai  titik  kritis  tertentu  yang  apabila  

diabaikan  menjadi  ancaman  yang  serius,  telah  mencapai  tingkat  

partikularitas  tertentu  yang  berdampak  dramatis,  menyangkut  

emosi  tertentu  dari  sudut  kepentingan  orang  banyak,  mendapat  

dukungan  media  massa,  menjangkau  dampak  yang  amat  luas,  

mempermasalahkan  kekuasaan  dan  keabsahan  dalam  masyarakat  
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serta  menyangkut  suatu  persoalan  yang  fasionable  (sulit  

dijelaskan,  tetapi  mudah  dirasakan  kehadirannya) 

 

Penyusunan  agenda  kebijakan  seharusnya  dilakukan  berdasarkan  

tingkat  urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. 

Sebuah  kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi 

dan keterlibatan  stakeholder.   

 

b. Formulasi  Kebijakan  (Policy  Formulating) 

Masalah  yang  sudah  masuk  dalam  agenda  kebijakan  kemudian  

dibahas  oleh  para  pembuat  kebijakan.  Masalah-masalah  tadi  

didefinisikan  untuk  kemudian  dicari  pemecahan  masalah  yang  

terbaik.  Pemecahan  masalah  tersebut  berasal  dari  berbagai  

alternatif  atau  pilihan  kebijakan  yang  ada.  Sama  halnya  dengan  

perjuangan  suatu  masalah  untuk  masuk  dalam  agenda  kebijakan,  

dalam  tahap  perumusan  kebijakan  masing-masing  alternatif  

bersaing  untuk  dapat  dipilih  sebagai  kebijakan  yang  diambil  

untuk  memecahkan  masalah. 

 

c. Adopsi/Legitimasi  Kebijakan  (Policy  Adoption) 

Tujuan  legitimasi  adalah  untuk  memberikan  otorisasi  pada  proses  

dasar  pemerintahan.  Jika  tindakan  legitimasi  dalam  suatu  

masyarakat  diatur  oleh  kedaulatan  rakyat,  warga  negara  akan  

mengikuti  arahan  pemerintah.  Namun  warga  negara  harus  percaya  

bahwa  tindakan  pemerintah  yang  sah.  Dukungan  untuk  rezim  

cenderung  berdifusi-cadangan  dari  sikap  baik  dan  niat  baik  

http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
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terhadap  tindakan  pemerintah  yang  membantu  anggota  mentolerir  

pemerintahan  disonansi.  Legitimasi  dapat  dikelola  melalui  

manipulasi  simbol-simbol  tertentu.  Di  mana  melalui  proses  ini  

orang  belajar  untuk  mendukung  pemerintah. 

 

d. Implementasi  Kebijakan  (Policy  Implementation) 

Pada  tahap  inilah  alternatif  pemecahan  yang  telah  disepakati  

tersebut  kemudian  dilaksanakan.  Pada  tahap  ini,  suatu  kebijakan  

seringkali  menemukan  berbagai  kendala.    Rumusan-rumusan  yang  

telah  ditetapkan  secara  terencana  dapat  saja  berbeda  di  lapangan.  

Hal  ini  disebabkan  berbagai  faktor  yang  sering  mempengaruhi  

pelaksanaan  kebijakan.  Kebijakan  yang  telah  melewati  tahap-tahap  

pemilihan  masalah  tidak  serta  merta  berhasil  dalam  implementasi.  

Dalam  rangka  mengupayakan  keberhasilan  dalam  implementasi  

kebijakan,  maka  kendala-kendala  yang  dapat  menjadi  penghambat  

harus  dapat  di atasi  sedini  mungkin. 

 

e. Penilaian/Evaluasi  Kebijakan  (Policy  Evaluation) 

Secara  umum  evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  

yang  menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan  yang  

mencakup  substansi,  implementasi  dan  dampak.  Dalam  hal  ini,  

evaluasi  dipandang  sebagai  suatu  kegiatan  fungsional.  Artinya,  

evaluasi  kebijakan  tidak  hanya  dilakukan  pada  tahap  akhir  saja,  

melainkan  dilakukan  dalam  seluruh  proses  kebijakan.  Dengan  

demikian,  evaluasi  kebijakan  bisa  meliputi  tahap  perumusan  

http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
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masalh-masalah  kebijakan,  program-program  yang  diusulkan  untuk  

menyelesaikan  masalah  kebijakan,  implementasi,  maupun  tahap  

dampak  kebijakan. 

 

4. Efektivitas Kebijakan 

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata 

dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah 

dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan 

kebijakan tersebut telah gagal, tetapi  adakalanya  suatu  kebijakan  publik  

hasilnya  tidak  langsung  efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah 

melalui proses tertentu. Menurut Mahmudi (2005:92) mendefinisikan 

efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin 

besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. 

 

William N. Dunn  (2006:430) menyebutkan beberapa variabel-variabel 

yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas kebijakan dengan 

menggabungkan macam-macam model tersebut, yaitu: 

a. Efisiensi 

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara 

tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber 

daya  (resources)  kita  secara  optimum  untuk  mencapai  suatu  

tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika 

penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu 

tujuan akan tercapai. 
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Adapun menurut Dunn berpendapat bahwa: 

“Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang 

diperlukan   untuk   menghasilkan   tingkat   efektivitas   tertentu. 

Efisiensi  yang  merupakan  sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi, 

adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang 

terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya 

ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. 

Kebijakan   yang   mencapai   efektivitas   tertinggi   dengan   biaya 

terkecil dinamakan efisien”. 

 

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik 

ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui 

proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang 

dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan 

dan tidak layak untuk dilaksanakan. 

 

b. Kecukupan 

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah 

dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn 

mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan 

seberapa jauh   suatu   tingkat   efektivitas   memuaskan   kebutuhan,   

nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari 

pengertian di atas dapat   disimpulkan   bahwa   kecukupan   masih   

berhubungan   dengan efektivitas dengan melihat atau memprediksi 

seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai 

atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini, 

dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara 

alternatif kebijakan dan hasil  yang diharapkan.  Kriteria tersebut 

berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu: 



22 

 

1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap 

dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah 

memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia. 

2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas 

yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya 

adalah untuk meminimalkan biaya. 

3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan 

efektivitas yang berubah dari kebijakan. 

4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya 

sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan.  Masalah ini 

dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif 

kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu 

pun. 
 

 
 

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari 

suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk 

pada salah  satu  tipe  masalah  tersebut.  Hal  ini  berarti  bahwa  

sebelum  suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada 

analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran 

yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi 

aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar. 

 

c. Perataan 

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti 

dengan keadilan  yang diberikan dan diperoleh  sasaran  kebijakan 

publik. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat 

berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada 

distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda 

dalam masyarakat. Kebijakan yang  berorientasi  pada  perataan  

adalah  kebijakan  yang  akibatnya  atau usaha secara adil 

didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, 
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efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari 

perataan yaitu keadilan atau kewajaran. 

 

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan 

sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu: 

1) Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analis dapat berusaha 

untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal 

ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal 

dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu. 

2) Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analis mengupayakan 

peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama 

melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (worst off). 

Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan 

bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang 

lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan 

tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto  ortimum  adalah  

suatu  keadaan  sosial  dimana  tidak mungkin membuat satu 

orang diuntungkan (better off) tanpa membuat yang lain dirugikan 

(worse off). 

3) Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha 

meningkatkan   kesejahteraan   bersih   tetapi   mengasumsikan 

bahwa   perolehan   yang   dihasilkan   dapat   digunakan   untuk 

mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada 

kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang 

lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika 

mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang 

kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan 

bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, 

mengabaikan isu perataan. 

4) Memaksimalkan   kesejahteraan   redistributif.   Di   sini   analis 

berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok- 

kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial 

tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif 

dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan 

lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan   

anggota-anggota   masyarakat   yang   dirugikan (worst off). 

 

 

Formulasi dari Rawls (1971: 58-60) berupaya menyediakan landasan 

terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada 

konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan 



24 

 

bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses 

politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk 

penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut Dunn yaitu: 

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan 

bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses 

distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun 

teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita 

untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria 

tersebut tidak dapat menggantikan proses politik”. 

 

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor 

dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati 

hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari 

birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri 

menghasilkan jasa publik. 

 

d. Responsivitas 

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon 

dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik 

atas penerapan  suatu  kebijakan.  Menurut  Dunn  menyatakan  bahwa 

responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu 

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan 

kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang 

menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi 

pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, 

juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai 
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dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun 

wujud yang negatif berupa penolakan. 

 

Dunn  (2006:437) mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah 

penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya 

(efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum 

menanggapi  kebutuhan  aktual  dari  kelompok  yang  semestinya 

diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Oleh   karena   itu,   kriteria   

responsivitas   cerminan   nyata   kebutuhan, preferensi, dan nilai dari 

kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, 

kecukupan, dan kesamaan. 

 
e. Ketepatan 

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada 

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn 

menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah: 

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk 

dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif 

yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang 

layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas 

substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan 

cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”. 

 

 

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan 

lainnya (bila   ada).   Misalnya   dampak   lain   yang   tidak   mampu   

diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun 

negatif atau dimungkinkan   alternatif   lain   yang   dirasakan   lebih   

baik   dari   suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih 
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dapat bergerak secara lebih dinamis. 

 

Sedangkan menurut Strees dalam Tangkilisan (2005:141) 

mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 

Produktivitas, Kemampuan adaptasi kerja, Kepuasan kerja, 

Kemampuan berlaba dan Pencarian sumber daya  Selanjutnya menurut 

Duncan dalam Tangkilisan (2005:141)  mengatakan mengenai ukuran 

efektivitas, sebagai berikut:  

a. Pencapaian Tujuan  

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian 

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam 

arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan 

dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa 

faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target 

kongktit.  

b. Integrasi  

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan 

konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi 

lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.  

c. Adaptasi  

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses 

pengadaan dan pengisian tenaga kerja. 
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C. Potensi Adat Seni Tari 

1. Pengertian Seni 

Seni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991: 915) didefinisikan 

sebagai keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi 

kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya. Dan kesenian diartikan 

sebagai perihal seni, keindahan sejarah, sejarah tentang perkembangan 

seni. 

 

Menurut Read dalam Kartika (2007: 7) seni merupakan usaha manusia 

untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Bentuk yang 

menyenangkan  dalam arti bentuk yang dapat membingkai perasaan 

keindahan dan perasaan keindahan itu dapat terpuaskan apabila  dapat  

menangkap harmoni atau  satu kesatuan dari bentuk yang disajikan. 

Sedangkan menurut Langer dalam Kartika (2007: 7) seni merupakan 

simbol dari perasaan. Seni merupakan kreasi bentuk  simbolis  dari  

perasaan manusia. Bentuk-bentuk simbolis  yang mengalami transformasi 

yang merupakan universalisasi dari pengalaman dan bukan merupakan 

terjemahan dari pengalaman emosionalnya yang bukan dari pikiran 

semata.  

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa seni merupakan 

usaha manusia untuk menciptakan bentuk dengan menggunakan 

simbolisasi, perasaan dan keindahan. Seni atau kesenian berhubungan erat 

dengan manusia,  lingkungan dan  masyarakat.  Seni  berkembang dalam  
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semua kalangan masyarakat, baik kalangan atas, menengah ataupun 

bawah. 

 

2. Pengertian Tari 

Tari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991: 1011) didefinisikan 

sebagai gerakan badan (tangan dan sebagainya) yang berirama dan 

biasanya diiringi bunyi-bunyian (musik, gamelan, dan sebagainya). Dan 

penari diartikan sebagai orang yang pekerjaannya menari. 

 

Menurut Amir Rohkyatmo (1986: 74) tentang pengertian tari, yaitu 

beberapa orang ahli  tari  telah  mengemukakan pendapatnya mengenai 

definisi tari, dimana kesemuanya selalu berkisar pada materi pokok yang 

sama,  yaitu  gerak  ritmis  yang  indah  sebagai  ekspresi  jiwa  manusia, 

dengan memperhatikan unsur ruang dan waktu. 

 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tari 

merupakan sebuah  seni  atau  kesenian  yang  berupa  gerakan  badan  

yang  ritmis sebagai ekspresi jiwa yang menimbulkan keindahan. 

Indonesia memiliki aneka ragam tari, hal ini dipengaruhi oleh keragaman 

budaya dan suku bangsa yang dimiliki. Tari sebagai sebuah kesenian 

tumbuh mengikuti perkembangan zaman yang selalu dipengaruhi 

kebutuhan hidup  yang beranekaragam dan kemudian menuntut terjadinya 

perubahan nilai yang berlaku di masyarakat sebagai pelaku seni tersebut. 

Tari juga hadir dan berfungsi dan  berperan  pada  lingkungan tertentu  

yang memiliki  adat istiadat dan tata masyarakat. 
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Menurut Nursantara (2007: 35-36) tari dapat dibagi menjadi beberapa 

kelompok, diantaranya tari tradisional, tari nusantara, tari kreasi dan  tari  

kontemporer.  Diantara  kesemua  jenis  tari  yang  ada,  tari tradisional  

merupakan  jenis  tari  yang  perjalanan  perkembangannya paling lama 

karena dilakukan dengan berpegang pada pola tertentu yang sudah 

mentradisi. 

 

3. Tari Tradisional 

Tari  tradisional  merupakan  jenis  tarian  yang  telah  ada  sejak  lama  

dan diwariskan secara turun temurun, dari generasi satu ke generasi 

berikutnya. Menurut Nursantara (2007: 35) secara umum biasanya tari 

tradisional mengandung nilai filosofis, simbolis, dan religius. Semua 

aturan ragam gerak, formasi, busana dan riasnya tidak banyak berubah. 

Tari tradisional dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tari tradisional 

klasik dan  tari  tradisional  kerakyatan  atau  tari  rakyat.  Dan  dari  kedua  

kelompok tersebut maka Surak Ibra termasuk ke dalam tari tradisional 

kerakyatan atau tari rakyat. 

 

4. Tari Tradisional Kerakyatan (Tari Rakyat) 

Berbeda dengan tari klasik yang umumnya berkembang di kalangan 

masyarakat atas,  bangsawan  atau  kalangan  istana,  tari  kerakyatan  ini  

berkembang di kalangan rakyat biasa dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Adapun ciri-ciri umum tari rakyat menurut Rusliana (2010), 

pakar seni tari melalui wawancara adalah sebagai berikut: 
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a. Pada umumnya materi yang terdapat dan digarap pada tari rakyat 

terbilang sederhana. 

b. Tari ini juga seringkali tidak diketahui siapa penciptanya karena 

merupakan ekspresi dan pengembangan masyarakat atau kelompok. 

c. Simbolisasi yang terkandung atau yang ingin ditampilkan mudah 

untuk di terima oleh masyarakat. 

 

5. Seni Tari Adat Lampung 

Masyarakat suku Lampung terdiri atas dua kelompok masyarakat adat 

yaitu, masyarakat adat Lampung Pepadun dan masyarakat Lampung 

Saibatin. Masyarakat Lampung pepadun adalah sebutan bagi orang 

Lampung yang berasal dari Sekala Brak di punggung Bukit Barisan 

(sebelah barat Lampung Utara) dan menyebar ke utara timur dan tengah 

provinsi ini. Masyarakat Lampung Sebatin adalah  sebutan  bagi  orang  

Lampung  yang  berada  di  sepanjang  pesisir  pantai selatan Lampung. 

Sebagaimana masyarakat lainnya, mereka juga mereka menumbuh 

kembangkan  seni  tari  yang berfungsi  sebagai  hiburan  juga sebagai 

penanda jati diri (Abdulah, 2013:240).  

1. Tari Cangget   

Tari Cangget merupakan tari adat masyarakat adat Lampung pepadun, 

diperkirakan tahun 1942 cangget selalu ditampilkan pada setiap acara 

yang berhubungan dengan gawi adat, seperti upacara mendirikan 

rumah, panen raya, dan digunakan untuk mengantar orang yang akan 

pergi menunaikan ibadah haji. Pada saat tari dipentaskan, orang-orang 

akan berkumpul menyaksikan pertunjukan ini, baik tua, muda, laki-
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laki maupun perempuan, hal ini bertujuan selain untuk mengikuti 

upacara, juga digunakan untuk berkenalan dengan sesamanya. Cangget 

ini biasa ditarikan oleh pemuda dan pemudi. Ketika cangget ditarikan, 

biasanya para orang tua memperhatikan dan menilai gerak-gerik 

mereka dalam membawakan tarian ini. Kegiatan seperti ini oleh 

masyarakat Lampung disebut dengan nindai. Tujuannya pun tidak 

hanya sekedar  melihat gerak-gerik pemuda atau pemudi saat sedang 

menarikan cangget, melainkan juga untuk melihat kehalusan budi, 

ketangkasan dan keindahan ketika mereka berdandan dan mengenakan 

pakaian adat Lampung. 

 

Depdikbud dalam Ensiklopedi Tari Indonesia, Jakarta 1984. Cangget 

adalah tari tradisi Lampung yang dilakukan oleh sedikitnya 20 orang 

penari wanita dan 2 orang penari pria yang berpakaian adat. Seorang 

wanita menari di atas talam dengan gerak tangan kenui melayang. 

Cangget merupakan tari,  pentas adat (gawi) pada masyarakat 

Lampung pepadun, yang merupakan ungkapan rasa gembira dan 

keagungan dari upacara adat yang baru saja dilaksanakan. Cangget 

merupakan sarana pertemuan muda-mudi di balai adat sebagai wakil 

dari orang tua mereka yang ditempatkan sesuai kedudukan 

kepenyimbangan orang tuanya (Martiara, 2012:171).  

 

Cangget secara sempit diartikan sebagai tarian wanita, namun 

cangget bermakna pula sebagai “pesta adat” atau gawi. Gawi adalah 

sebutan untuk “kerja adat” dalam melaksanakan perkawinan.  
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Bersamaan  dengan  perkawinan,  maka  kedua  pengantin  dianggap 

“naik tahta adat” menjadi golongan pemimpin, sehingga upacara 

perkawinan tersebut disebut juga begawi cakak pepadun. Sebagai 

ungkapan kegembiraan, maka seluruh kaum kerabat mewujudkannya 

dengan “menari” di sesat (balai pertemuan adat). Akan tetapi arti 

kata “menari” dalam bahasa indonesia tidak dapat di sepadankan 

dengan kata cangget dalam bahasa Lampung. Kata “tari” bagi 

masyarakat Lampung lebih diartikan sebagai “suatu kegiatan 

menghibur oleh sekelompok kaum (perempuan) untuk kaum  lainnya 

(laki-laki), sehingga kata “tari” bagi orang Lampung cenderung 

berkonotasi negatif. Inilah juga yang menyebabkan penggunaan kata 

atau istilah dalam bahasa lokal dipilih sebagai bahan analisis fungsi 

pada cangget (Martiara, 2013:5) 

 

Tari cangget adalah suatu tarian khusus yang dipertunjukkan upacara 

adat (begawi). Tari cangget yang menjadi ciri khas masyarakat adat 

Pepadun Lampung ini memiliki beberapa macam, yaitu: 

a. Cangget Agung 

Cangget Agung adalah tari yang dimainkan oleh para pemuda dan 

pemudi pada saat ada upacara adat pengangkatan seseorang 

menjadi kepala adat (cakak pepadun). Pada saat upacara 

pengangkatan ini apabila si kepala adat mempunyai seorang anak 

gadis, maka gadis tersebut akan diikutsertakan dalam tarian 

cangget agung,   dan setelah itu dia akan dianugrahi gelar inten, 

pujian, indoman atau dalom batin. 
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b. Cangget Bakha 

Cangget Bakha adalah tarian yang dimainkan oleh pemuda dan 

pemudi pada saat bulan purnama atau setelah selesai panen (pada 

saat panen raya). 

c. Cangget Penganggik 

Cangget penganggik adalah tarian yang dimainkan oleh pemuda 

dan pemudi saat mereka menerima anggota baru, yang dimaksud 

sebagai anggota baru adalah para pemuda atau pemudi yang  telah  

berubah  statusnya  dari  kanak-kanak  menjadi dewasa. Perubahan 

status ini terjadi setelah mereka melakukan upacara busepei (kikir 

gigi). 

d. Cangget Pilangan 

Cangget Pilangan adalah tarian yang dimainkan oleh para pemuda 

dan pemudi pada saat mereka melepas salah seorang anggotanya 

(melepas lajang) yang akan menikah dan pergi ke luar desa, 

mengikuti isteri atau suaminya. 

e. Cangget Ulam Sambai/Nyambuk Temui 

Cangget  Ulam  Sambai/Nyambuk  Temui  adalah  tarian  yang  

dibawakan  oleh pemuda dan pemudi  dalam upacara menyambut 

tamu agung yang berkunjung ke daerahnya.  

 

Walaupun Tari cangget ini terdiri dari beberapa macam, namun pada 

dasarnya tarian ini memiliki gerakan-gerakan yang relatif sama. Peralatan 

musik yang diguakan untuk mengiringi tarian ini diantaranya adalah 
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canang  lunik 8 sampai 12 buah, bende sebuah, gujeh sebuah, gong 2 buah, 

gendang 1 buah dan pepetuk 2 buah (Pamungkas, 2014:44) 

 

Selain peralatan musik dan busana bagi penarinya, tarian ini juga 

menggunakan perlengkapan-perlengkapan dan pendukung lainnya, yaitu: 

a. Jepana (tandu usungan), dipakai pada saat mengantar dan menjemput 

tamu agung, sesepuh adat atau pun putri kepala adat. 

b. Tombak dan keris, dipakai pada saat igel 

c. Talam emas, dipakai untuk landasan menurunkan serta menaikkan 

tetua adat dari jepana memasuki sesat agung atau pun sebaliknya. 

d. Payung adat yang berwarna putih (lambang kesucian) dan warna 

kuning (lambang keagungan) 

 

Cangget sebagai tarian khas Lampung pepadun mengandung nilai estetika 

(keindahan), sebagaimana yang tercermin dalam gerakan-gerakan tubuh 

para penarinya dan mengandung nilai kerukunan, dan kesyukuran. Nilai 

kerukunan dalam fungsi tari tersebut adalah sebagai ajang berkumpul dan 

berkenalan baik bagi orang tua, kaum muda, laki-laki maupun perempuan. 

Saat berkumpul dan saling berkenalan antar warga dalam satu 

kampung atau desa untuk merayakan suatu upacara adat, maka akan  

terjalin silaturahim antar sesama dan akhirnya akan menciptakan suatu 

kerukunan di dalam kampung atau desa tersebut. Nilai rasa syukur dalam 

tarian tersebut adalah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Sang 

Pencipta (Abdulah, 2013: 244). 
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2. Tari Sembah 

Tarian Sembah adalah Tarian Tradisional yang di khususkan untuk 

penyambutan tamu penting. Tarian ini menggambarkan tentang 

kegembiraan, tarian ini diperagakan atraksi petaburan beras kunyit yang 

melambangkan doa permohonan keselamatan dan kegembiraan 

tamu.Selain Tari penyambutan tamu, biasanya tarian sembah dipentaskan 

pada acara nikahan, khitanan, seni budaya. Busana yang dipakai 

menggunakan baju adat lampung. (Pamungkas, 2014:44) 

3. Tari Bedana 

Tarian Bedana merupakan tarian muda mudi yang dilakukan atas 

kegembiraan yang dipentaskan di daerah lampung. Tari bedana yang 

diyakini bernapaskan agama Islam merupakan tari tradisional, 

mencerminkan tata kehidupan masyarakat Lampung yang ramah dan 

terbuka sebagai simbol persahabatan dan pergaulan (Pamungkas, 2014:44) 

4 Tari Melinting 

Tari Melinting merupakan Tarian yang menjadi aset Bandar Lampung 

sejak dahulu kala yang merupakan peninggalan dari Ratu Melinting. 

Keagungan Ratu Melinting yang tersohor pada jaman itu. Dimana para 

penarinya hanya sebatas putera dan puteri Ratu Melinting yang di 

pentaskan di Balai Adat. Tarian Melinting dahulu hanya dilakukan 

dilingkungan keraton atau keluarga, sekarang tarian ini dilakukan secara 

umum dan biasanya untuk penyambutan tamu (Pamungkas, 2014:44) 

5. Tari Merak 

Tari Merak banyak dipentaskan di seluruh Indonesia bahkan ada beberapa 

http://www.azamku.com/macam-macam-tarian-tradisional-indonesia/
http://www.azamku.com/sedekah-dalam-islam/


36 

 

provinsi juga memiliki Tari Merak. Begitu juga dengan lampung memiliki 

tarian merak yang berfungsi untuk penyambutan gelar. sebuah tari yang 

mengisahkan kehidupan burung merak yang serba indah . Tarian ini 

melambangkan keluhuran budi dan susila rakyat Lampung Itulah Tari 

Tradisional Bandar Lampung yang indah, dengan begini kita akan lebih 

mengenal salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Semoga 

informasi diatas bisa membantu kita lebih memahami bahwa kekayaan 

budaya Indonesia sangat banyak (Pamungkas, 2014:44). 

 

D. Kerangka Pikir  

 

Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah yang memiliki kekayaan alam 

dan memiliki berbagai potensi di sektor kepariwisataan baik wisata alam, 

budaya, petualangan maupun wisata sejarah yang belum dioptimalkan 

manfaatnya. kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat 

Lampung Pepadun dituangkan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung 

Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pemeliharaan dan Pelestarian 

Kebudayaan Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

mengupayakan pemeliharaan adat Lampung secara lestari. Oleh karena itu 

masyarakat Lampung Tengah dan pemerintah daerah kabupaten Lampung 

Tengah sangat berperan dalam menjaga dan melestarikan seni budaya daerah 

Lampung Tengah yang berkelanjutan ke arah pengembangan pembangunan 

pada wisata di kabupaten Lampung Tengah.  
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Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam Peraturan 

Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2015, kegiatan yang dilakukan oleh 

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung 

Tengah selama periode tahun 2015-2016 antara lain pelestarian dan aktualisasi 

adat budaya daerah di HUT Provinsi dan Lampung Fair dengan capaian sebesar 

65% dari 80% target yang telah ditetapkan, pelestarian dan pengembangan 

kesenian tradisional daerah di Menara Siger dengan hasil capaian sebesar 80% 

dari target 100%, pembinaan sanggar tari di Kabupaten Lampung Tengah 

dengan hasil capaian sebesar 75% dari 80% target yang ditetapkan, lomba 

pemilihan Muli Menghanai dengan hasil capaian sebesar 80% dari 100% target 

yang ditetapkan, pawai budaya Lampung Tengah dengan hasil capaian sebesar 

76% dari 80% target yang ditetapkan, fasilitasi penyelenggaraan festival budaya 

daerah dengan hasil capaian sebesar 72% dari 80% target yang ditetapkan, 

penyusunan rancangan Perda tentang Pelestarian budaya Lampung dengan hasil 

capaian sebesar 75% dari 80% target yang ditetapkan dan lomba tari kreasi 

dengan hasil capaian sebesar 85% dari 100% target yang ditetapkan. Ada 

beberapa kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah selama periode tahun 2015-2016 yang belum 

efektif sesuai dengan pencapaian target kegiatan yang ditetapkan, disebabkan 

oleh kurangnya SDM pelaksana dan pendanaan kegiatan dalam kebijakan dinas 

yang telah ditetapkan.   
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Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya 

maka dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar  1 

Kerangka  Pikir  Penelitian 

Efektivitas Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata  

Kabupaten Lampung Tengah  

Efektivitas Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung 

Pepadun melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 

2015 tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Kebudayaan Lampung: 

1. Efisiensi 

2. Kecukupan 

3. Perataan 

4. Responsivitas 

5. Ketepatan 

(William N. Dunn, 2006:430) 

Efektif Tidak efektif 

Program Kerja 

1. Pelestarian tarian adat Lampung Pepadun 
2. Pembinaan sanggar tari adat Lampung 

3. Pemberian kontribusi terhadap keberlangungan sanggar tari adat 

Lampung 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

  

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif.  Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomenal. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh 

teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di 

lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan 

menjadi hipotesis atau teori. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, 

analisis data dilakukan untuk membangun hipotesis dan teori (Moleong, 2006: 

151). 

 

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti akan 

menggambarkan bagaimana kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi 

adat seni tari. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini berfokus pada kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam 

mengembangkan potensi adat seni tari dengan indikator menurut Dunn dalam 

Nugroho (2012: 729) sebagai berikut: 

1. Efisiensi 

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata 

sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses 

kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini 

berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak 

untuk dilaksanakan, dengan indikator: 

a. Sumber pendanaan dalam kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam 

mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun. 

b. Sumber daya manusia dalam kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam 

mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun. 

2. Kecukupan 

Kecukupan   masih   berhubungan   dengan efektivitas dengan melihat atau 

memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan 

kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang 

terjadi, dengan indikator: 

a. Kesesuaian metode pendekatan pada kelompok seni tari adat pepadun 

yang dilaksanakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 
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Kabupaten Lampung Tengah dalam kebijakan mengembangkan potensi 

seni tari adat Lampung Pepadun. 

b. Pembinaan yang digunakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam kebijakan 

mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun. 

3. Perataan 

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan 

dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil 

kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi 

untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan 

jasa publik, dengan indikator: 

a. Biaya yang dipergunaan dalam kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam 

mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun 

b. Manfaat kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi 

seni tari adat Lampung Pepadun 

4. Responsivitas 

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat 

yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi 

pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga 

tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat 

dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud 
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yang negatif berupa penolakan, dengan indikator: 

a. Program atau kegiatan yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam 

mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun 

b. Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam 

mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun 

5. Ketepatan 

Ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila   

ada).   Misalnya   dampak   lain   yang   tidak   mampu   diprediksi 

sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau 

dimungkinkan   alternatif   lain   yang   dirasakan   lebih   baik   dari   

suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak 

secara lebih dinamis, dengan indikator: 

a. Evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan 

potensi seni tari adat Lampung Pepadun. 

b. Dampak kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi 

seni tari adat Lampung Pepadun. 

 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara 

menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan lapangan yang 
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relevan dengan masalah yang diteliti.  Data primer yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini berupa: 

a. Data hasil wawancara mengenai kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam 

mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun 

b. Data observasi pada sanggar tari di Lampung Tengah dan SMAN 01 

Kota Gajah Lampung Tengah 

 

Pada penelitian ini, informan-informan dipilih dengan mendasar pada 

subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data serta bersedia 

memberikan informasi data yang berasal dari Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari 

fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah 

dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya 

(Sugiyono, 2010: 78).  

 

Data tersebut bersumber dari dokumentasi berupa surat kabar, buku, situs 

internet yang berhubungan dengan kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam 

mengembangkan potensi adat seni tari, yaitu berupa: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

b. Dokumentasi sanggar tari di Lampung Tengah 
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D. Penentuan Informan 

Dalam penelitian kualitatif, informasi merupakan data yang diperoleh di lokasi 

penelitian, dalam naskah atau dokumen, dan dari informan yang telah ditunjuk 

sebagai kunci pengayaan sumber data. Peneliti akan menggunakan informan 

untuk memperoleh berbagai informasi yang dipelukan selama proses 

penelitian. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik snowball (Moleong, 

2006:151). 

 

Teknik purposive sampling yaitu cara pengambilan subjek penelitian bukan 

berdasarkan strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu atau dengan pertimbangan tertentu (Moleong, 2006:151).  

 

Informan dalam penelitian ini adalah 

1. Staf Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah 

2. Pemilik sanggar tari di Lampung Tengah sebanyak 3 sanggar tari 

3. Kepala SMAN 01 Kota Gajah Lampung Tengah 

4. Unsur perwakilan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Moleong (2006:151) untuk memperoleh data yang benar dan akurat 

sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara mendalam (indepth interview) 

Yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan pribadi dan 

untuk memperoleh informasi lengkap dengan informan dengan lisan 
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maupun tulisan secara langsung dengan bertatap muka dengan informan. 

Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data 

dokumentasi yang belum dipahami oleh penelitian serta untuk 

memperoleh pengertian maupun penjelasan yang lebih mendalam tentang 

realita dan obyek yang akan diteliti tersebut 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi diartikan sebagai pencarian data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan kebijakan Dinas 

Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung 

Tengah dalam mengembangkan potensi adat seni tari berupa dokumentasi 

dari Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah 

mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan 

data sebagaimana yang disebutkan Moleong (2006: 151) meliputi: 

1. Editing  

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data 

yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat 

segera diproses lebih lanjut. Tahapan Editing yang akan dilakukan oleh 

penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi 

mengenai efektivitas kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan 
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Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni 

tari adat Lampung Pepadun.  

 

2. Interpretasi 

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang 

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang 

dilakuakan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau 

hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi 

akurat yang diperoleh di lapangan mengenai mengenai struktur birokrasi, 

sumber daya, disposisi dan komunikasi dalam kebijakan Dinas Pemuda 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam 

mengembangkan potensi adat seni tari. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen yang dikutip Moleong 

(2006: 152) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Analisis data merupakan cara seseorang peneliti dalam 

mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan 

dari penelitiannya, karna data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat 

digunakan begitu saja, analisis  

 

Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah Afifuddin (2012: 

159) yaitu: 
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1. Mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang 

data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang ada sehingga 

peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan 

membuang data yang tidak sesuai. 

2. Membuat kategori, menetukan tema, dan pola. Dalam hal ini, peneliti 

menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karna 

peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu 

kategori dengan masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi 

terlihat secara jelas. 

3. Mencari eksplanasi alternatif data proses berikutnya ialah peneliti 

memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus 

mampu menerangkan data tersebut dengan didasarkan pada hubungan 

logika makna yang terkandung dalam data tersebut. 

4. Menulis laporan. Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif 

yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini, peneliti harus mampu 

menuliskan data, frase dan kalmat serta pengertian secara tepat yang dapat 

digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.  

 

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang 

telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, 

analisis data menjadi bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena 

dengan analisis data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam 

memecahkan masalah penelitian. 



 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah 

 

1. Geografis 

Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal seluas 4.789,62 Km2 terletak pada 

bagian tengah Propinsi Lampung dengan Ibukota di Gunung Sugih. Secara 

geografis terletak pada kedudukan 104°35' sampai dengan 105°50' Bujur 

Timur dan 4°30' sampai dengan 4°15' Lintang Selatan, dan berbatasan dengan: 

Sebelah Utara dengan Kabupaten Lampung Utara, Sebelah Selatan dengan 

Kabupaten Pesawaran, Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan 

Kota Metro, Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung 

Barat. 

 

2. Kondisi Fisik 

Kabupaten Lampung Tengah dapat dibagi dalam 4 unit topografi, yaitu : 

a. Daerah berbukit sampai bergunung. 

b. Daerah dataran aluvial. 

c. Daerah rawa pasang surut 

d. Daerah river basin, yaitu daerah aliran sungai (DAS) Way Seputih dan 

Way Sekampung. 
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Secara umum Lampung Tengah beriklim Tropis Humid dengan angin laut bertiup 

dari samudra Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 Km/Jam, memliiki 

temperatur rata-rata berkisar antara 26° C - 28° C pada daerah dataran dengan 

ketinggian 30-60 meter. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 

33° C dan juga temperatur minimum 22° C. Sebagian besar wilayahnya berada 

pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% 

(92,29%). Jenis tanah didominasi oleh jenis latosol dan podsolik merah-kuning. 

 

3. Kependudukan 

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari penduduk etnis Lampung dan 

Pendatang yang berbaur serasi dan harmonis. Penduduk asli yang bermukim di 

Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari masyarakat Kebuaian Abung Siwo Migo 

dan masyarakat Pubian. Sedangkan penduduk pendatang, tediri dari kelompok 

masyarakat Semendo, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa 

Barat/ Sunda, Bali, Batak dan berbagai suku yang ada di Indonesia. 

 

Jumlah penduduk pada tahun 2007 dengan komposisi 593.746 jiwa penduduk 

laki-laki dan 566.475 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata 

sebesar 242 jiwa per Km
2
 . Rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 4,86 % per 

tahun. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur 0-14 tahun = 30 %,15-

64 tahun = 65 % dan 65 tahun ke atas 5%. 

 

4. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah 

 

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah terwujudnya 

Lampung Tengah sebagai kawasan Agribisnis yang berwawasan lingkungan 
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religus dan keragaman Budaya. Visi pembangunan yang dirumuskan itu 

mengandung pemahaman bahwa seluruh masyarakat menginginkan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah yang mampu memanfaatkan 

segenap potensinya, membentuk keunggulan yang berdaya saing hingga mampu 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dalam proses tersebut seluruh 

masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai luhur budaya warisan nenek moyang 

dan memiliki landasan spiritual yang kokoh, sehingga pembangunan yang dicapai 

itu dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Sejalan dengan misi masa depannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

berbenah diri dengan pemanfaatan segala potensi sumber daya yang ada berusaha 

mewujudkan sejumlah misi perubahan yang menyeluruh, luhur dan berorientasi 

mutu, yaitu:  

a. Mengembangkan sistem pertanian berbasis agribisnis dan perekonomian 

kerakyatan yang didukung dunia usaha. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. 

c. Meningkatkan kesadaran beragama, politik, ketertiban dan keamanan dalam 

rangka persatuan dan kesatuan secara demokratis dan berkeadilan . 

d. Mengembangkan dan melestarikan nilai nilai luhur seni dan budaya daerah 

e. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. 

f. Meningkatkan pembangunan infrasutruktur wilayah terutama pada wilayah 

perkampungan, sentra produksi dan pusat pertumbuhan baru secara seimbang, 

selaras dan serasi. 
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g. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab serta 

mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai standar 

pelayanan minimal. 

 

5. Deskripsi Kelembagaan Pemerintah 

 

Untuk mewujudkan misi dan sejumlah tugas sebagaimana dikemukakan di atas, 

serta meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang lebih baik, 

maka dilakukan penataan pemerintahan secara bertahap sesuai dengan skala 

prioritas kebutuhan pemerintah dan pembangunan Pemerintaah Kabupaten 

Lampung Tengah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12. tahun 1999. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai daerah otonom yang 

memiliki seluruh kewenangan wajib serta kewenangan lainnya. 

 

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah dengan menggunakan organisasi pola maksimal, susunan 

organisasi perngkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang 

ditetapkan adalah: (a) Sekretariat Daerah. Terdiri dari; 1 Sekretaris Daerah; 4 

Asisten Bidang; dan 12 Bagian; (b) Lembaga Teknik Daerah, terdiri dari 6 badan 

dan 3 Kantor; (c) Dinas Daerah sebanyak 17 buah; dan (d) 28 Kecamatan; 10 

Kelurahan; dan 280 Kampung (desa). Sesuai dengan struktur organisasi dan tata 

kerja yang sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat, pegawai yang ada adalah 13.621 orang dengan 

rincian (a) pegawai Laki-laki 8.105 orang perempuan 5.515 orang termasuk guru. 
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6. Sosial Budaya dan Agama 

 

Kabupaten Lampung Tengah memunculkan interaksi adat dan kebudayaan yang 

dibawa pendatang maupun penduduk asli, sehingga mendorong terjadinya 

asimilasi dan akulturasi kebudayaan sekaligus merupakan potensi untuk 

perubahan dan kemajuan pembangunan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai 

luhur budaya bangsa yang telah dimiliki. Jumlah penduduk yang cukup besar 

dengan kepadatan yang relatif tinggi menyebabkan Kabupaten Lampung Tengah 

mengalami keterbatasan daya tampung, penduduk yang setiap tahunnya semakin 

bertambah, sehingga pertumbuhan penduduk yang menuntut selain tersedianya 

sarana dan prasarana dasar seperti perumahan, juga diperlukan fasilitas umum dan 

fasilitas sosial lainnya. 

 

Karena Kabupaten Lampung Tengah sebagian wilayahya digunakan untuk 

kawasan industri, maka daerah ini menarik kaum migran untuk datang dan 

menjadi pekerja di daerah kabupaten ini. Prosentase mata pencarian penduduk 

terbesar tedapat pada tahun 2009 di sektor industri (13%) diikuti oleh sektor 

perdagangan 24,5%, sedangkan penduduk yang bergerak di sektor primer sekitar 

61,7 %. Untuk mengantisipasi tuntutan pertumbuhan penduduk sebagai penganut 

agama tertentu dan terhindar dari gejolak masalah sosial yang mungkin muncul di 

masa mendatang. 

 

7. Ekonomi dan Politik 

 

Sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten yang terhitung baru, Kabupaten Lampung 

Tengah belum menunjukkan struktur perekonomian yang kokoh dalam kurun 
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waktu 5 tahun (2005-2008). Product Domestic Regional Bruto (PDRB) 

Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan 

sebesar 18,64% per tahun, sedangkan PDRB perkapitanya meningkat sebesar 

16,85% per tahun. Jika dilihat dari harga konstan maka pertumbuhan ekonomi 

cenderung meningkat yaitu sebesar 5,66 % per tahun, bahkan PDRB perkapitanya 

mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,86 % per tahun. Hal ini terkait dengan 

krisis ekonomi yang menimpa semua sektor perekonomian secara nasional yang 

berimbas kepada sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. 

 

B. Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah 

 

1. Gambaran Umum 

 

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan instansi 

pemerintah daerah yang berada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, yang 

memiliki tugas dan fungsi untuk membina serta mengembangkan bidang 

kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi maupun di 

Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketentuan di atas sejalan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah.  

 

Peraturan daerah tersebut mengatur bahwa Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi: (1) 
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Perumusan kebijakan teknis Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah, (2) Penyelenggara sebagian urusan pemerintahan 

dan pelayanan umum di bidang Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 

(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemuda Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata, (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang 

Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dan (5) Pelayanan administratif 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung pada 

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

Pariwisata memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang 

kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi 

kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan 

pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

2. Program (Kegiatan) dan Pembiayaan 

Program atau kegiatan yang terkait dengan kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan 

potensi seni tari adat Lampung Pepadun secara jelas digambarkan dalam tabel 

berikut ini. 
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Tabel 1 

Program (Kegiatan) dan Pembiayaan pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012-2016 

 

No Program Indikator kinerja program/ kegiatan Pembiayaan 

Pengembangan nilai budaya 

1 Pelestarian dan 

aktualisasi adat 

budaya daerah di 

HUT Provinsi 

dan Lampung 

Fair 

Ikut serta seni dan budaya 

Kabupaten Lampung Tengah di 

HUT Provinsi dan Lampung Fair 

- 

2 Pelestarian dan 

pengembangan 

kesenian 

tradisional 

daerah di 

Menara Siger 

Ikut sertanya Kabupaten Lampung 

Tengah dalam pelestarian dan 

pengembangan kesenian tradisional 

daerah di Menara Siger agar lebih 

dikenal di Provinsi Lampung 

- 

3 Pembinaan 

sanggar seni tari 

di Kabupaten 

Lampung 

Tengah 

Pembinaan dan pelatihan sanggar 

seni tari di Kabupaten Lampung 

Tengah 

Rp 4.000.000/ 

tahun per sanggar 

tari 

Pengelolaan kekayaan budaya  

1 Lomba 

pemilihan Muli 

Menghanai 

Lomba pemilihan Muli Menghanai 

se kabupaten Lampung Tengah 

tahun 2014 di FKE dan terpilihnya 

Muli Menghanai Kabupaten 

Lampung Tengah  

- 

2 Ferstival Ogoh-

ogoh 

Terlaksananya lomba ogoh-ogoh di 

kabupaten Lampung Tengah 

- 

Pengelolaan keragaman budaya  

1 Pawai budaya 

Lampung 

Tengah 

Terlaksananya Pawai budaya agar 

tergalinya potensi adat dan budaya 

daerah di Lampung Tengah 

- 

2 Fasilitasi 

penyelenggaraan 

Festival Budaya 

Daerah 

Ikut serta kabupaten Lampung 

Tengah di Fetival Krakatau 2014 

agar dikenalnya seni dan budaya 

Kabupaten Lampung Tengah 

- 

3 Penyusunan 

rancangan Perda 

tentang 

pelestarian 

budaya 

Lampung 

Terlaksananya sosialisasi Raperda 

Bahasa dan Aksara Lampung 

terjaganya kelestarian bahasa dan 

aksara Lampung di Kabupaten 

Lampung Tengah 

- 

4 Lomba tari 

kreasi 

Agar makin berkembangnya 

kreativitas seniman/i di Kabupaten 

Lampung Tengah 

- 
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5 Lomba kaligrafi 

Aksara Lampung  

Terpilihnya bakat generasi muda 

dalam pelestarian aksara Lampung  

di Kabupaten Lampung Tengah 

- 

6 Pembinaan dan 

lomba gitar 

klasik 

Lomba gitar klasik terpilihnya 

bakat penyanyi muda di Kabupaten 

Lampung Tengah 

- 

7 Lomba lagu pop 

Lampung 

Terlaksananya Lomba Lagu Pop 

agar terpilihnya bakat penyanyi 

generasi muda di Kabupaten 

Lampung Tengah 

- 

8 Festival Kopiah 

Emas 

Terselenggaranya Festival Kopiah 

Emas di Kabupaten Lampung 

Tengah 

- 
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun 

sudah efektif sesuai dengan indikator menurut Dunn yaitu berupa efisiensi, 

kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan, dengan rincian: 

1. Efisiensi 

Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung 

Pepadun sudah cukup efisien melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah 

terhadap sanggar-sanggar tari adat Lampung yang ada di Kabupaten Lampung 

Tengah. 

2. Kecukupan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah telah berupaya secara 

maksimal dalam melestarikan seni adat tari Lampung Pepadun, adanya 

sanggar-sanggar tari yang dibina oleh pemerintah kabupaten dirasa sudah 

cukup memperlihatkan kebijakan pemerintah dalam pelestarian adat Lampung 

Pepadun 
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3. Perataan 

Pelaksanaan kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat 

Lampung Pepadun, sudah berdasarkan pada asas adil dan merata khususnya 

bagi sanggar-sanggar tari yang ada di Lampung Tengah. 

4. Responsivitas 

Adanya kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat 

Lampung Pepadun mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat khususnya 

sekolah dan sanggar-sanggar tari yang ada di Lampung Tengah. 

5. Ketepatan 

Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung 

Pepadun ini sudah tepat agar seni budaya adat Lampung Pepadun ini tetap 

lestari 

 

B. Saran 

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

Pelestarian Kesenian Tradisional di Kabupaten Lampung Tengah sangat 

membutuhkan dukungan dari Pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah harus lebih peduli terhadap kesenian tradisionalnya karena 

selain menjadi ciri khas kesenian tradisional merupakan aset dan potensi 

perkembangan pariwisata  Kabupaten Lampung Tengah.  Pemerintah  

Kabupaten Lampung Tengah perlu berupaya meningkatkan kemauan 

masyarakatnya untuk mencintai kesenian tradisionalnya sendiri. Tidak hanya 
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masyarakat,Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu memberikan 

penghargaan kepada para pelaku seni di Kabupaten Lampung Tengah, 

dengan begitu para pelaku seni lebih bersemangat untuk tetap melestarikan 

kesenian tradisonal di Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Untuk Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah 

Kesenian Tradisional yang dahulu tak ternilai harganya, kini justru menjadi 

hal yang tak bernilai di mata masyarakat. sikap yang tidak menghargai itu 

memberikan dampak yang cukup buruk terhadap pelestarian kesenian 

tradisional di daerah kita. Karena salah satu cara untuk melestarikan kesenian 

tradisional adalah sikap dan perilaku masyarakat setempatnya. Jika dalam diri 

setiap masyarakat terdapat jiwa nasionalis yang dominan, melestarikan 

kesenian tradisional merupakan suatu kebanggaan, tapi generasi muda 

sekarang ini justru beranggapan yang sebaliknya, sehingga mereka 

menganggap melestarikan kesenian tradisional itu suatu paksaan, jadi 

kelestarian kesenian tradisional sangat bergantung pada jiwa nasionalis 

generasi mudanya. 

3. Untuk Para Pelaku Seni di Kabupaten Lampung Tengah 

Pelaku seni di Kabupaten Lampung Tengah juga perlu beradaptasi dengan 

kemajuan zaman serta perubahan sosial yang terjadi saat sekarang ini. 

Adaptasi yang dilakukan bukan dengan mengganti kesenian tradisional 

dengan  kesenian  modern,  tetapi  dengan  cara  mengemas  kesenian 

tradisional tersebut agar bisa diterima oleh masyarakat di era modern 

seperti sekarang. 
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4. Untuk   Penelitian   Selanjutnya   berkaitan   dengan   kebijakan Pemerintah 

Daerah Dalam Melestarikan Kesenian Tradisional. 

a. Melakukan penelitian dan wawancara lebih mendalam secara kualitatif 

kepada narasumber,agar dapat diperoleh data yang dapat dianalisa dengan 

lebih kuat. 

b. Melakukan konten analisis secara lebih detail mengenai program 

program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

berkaitan dengan pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Lampung 

Tengah sebelum terjun ke lapangan. 
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