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Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Pringsewu, struktur 

penduduk Kabupaten Pringsewu didominasi penduduk usia muda (0-14 tahun) 

sebesar 27% dan umur produktif (15-64 tahun) 66% dari 390.486 jiwa. Sumber 

daya manusia yang besar ini mendasari lahirnya berbagai organisasi kepemudaan 

di Kabupaten Pringsewu. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus 

difasilitasi melalui pemberdayaan pemuda oleh pemerintah. Demi terwujudnya 

hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu memberikan pembinaan 

kepada organisasi kepemudaan agar dapat meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian pemuda sebagai anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pembinaan 

organisasi kepemudaan di daerah dan mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.  

Metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama adalah 

pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-

undangan sekaligus melihat dan mempelajari realitas secara langsung di lapangan. 

Rumusan masalah kedua dijawab menggunakan analisis SWOT yaitu analisis 

yang didasarkan pada logika memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang 

(opportunities), namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan (weaknesses) 

dan ancaman (threats). Sumber data didapatkan dari wawacara dengan Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu sebagai leading 

sector pembinaan organisasi kepemudaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

sebagai pusat data organisasi dan organisasi Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 

Pringsewu, Purna Paskibraka Indonesia, dan Karang Taruna. 

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016, 

pembinaan organisasi kepemudaan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu. Pendidikan pimpinan dinas yang 

tinggi dan besarnya antusias dari pemuda menjadi faktor pendukung dari 

pelaksanaan pembinaan ini, sedangkan kurangnya sarana, pendanaan dan belum 

adanya prioritas program kerja menjadi faktor penghambatnya. 

Kata Kunci : Pemuda, Pembinaan, Organisasi Kepemudaan, Pringsewu



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE AUTHORITY OF PRINGSEWU GOVERNMENT IN 

GUIDANCE YOUTH ORGANIZATION 

 

By 

 

TRI YOGA PANGESTU 

1312011331 

 

Based on civilization data from Central Bureau of Statistics of Pringsewu, 

population structure in Pringsewu Region dominate of young age (0-14 age) 27% 

and productive age (15-64 age) 66% from 390.486 people. This overflow of 

human resource underlying many of youth organization come up in Pringsewu 

Region. Youth people as iron stock must be facilitated throught empowerment by 

government. In order to realized it, of course Pringsewu Government need to give 

a guidance for youth organization so that should improve skill and independence 

youth people as it’s member.The aim of this research is to analyse the autority of 

Pringsewu Government in guidance youth organization and to know what is the 

supporter factor and obstacle factor in implementation of this authority. 

Method that use to answer the first formulation of problem is yuridic empiric 

approach, that is analyze regulations with see and study reality directly in the 

field. Second formulation of problem can answer with SWOT analize which based 

on logic to maximize strength and opportunities,but simultaneously can 

minimalize weaknesses and threats. Source data of this research is collected from 

interview with Youth, Sport and Tourism Service Pringsewu Region as leading 

sector of youth organization guidance, Bureau of Unity and Politics as central of 

organization data and Pringsewu Scout Movement, Purna Paskibraka Indonesia, 

and Karang Taruna. 

 

According to Pringsewu Region Regulation Number 16 in 2016, youth 

organization guidance implemented by Youth, Sport and Tourism Service 

Pringsewu Region. High leadership education and big enthusiastic from youth 

people was the supporter factor to implemented this guidance, and  lack of fund, 

facilities, and the absence of program priorities be the obstacle factor. 

Key Word : Youth people, Guidance, Youth Organization, Pringsewu 
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1.1 Latar Belakang 

Pemuda adalah generasi muda yang diharapkan mampu membawa perubahan ke 

arah yang lebih baik dari suatu negara. Sebagai agen perubahan, sudah sepatutnya 

para pemuda memberikan sumbangsihnya dalam rangka mengisi kemerdekaan 

negara. Sejarah perjuangan bangsa telah mencatat bahwa lahirnya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para generasi mudanya. 

Sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda telah berperan aktif 

sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang 

merdeka, bersatu dan berdaulat.  

David Buckingham berpendapat,“Youth—particularly youth in marginalized or 

subordinated social groups—are frequently constructed as a “social problem” or 

“at risk.” This then serves to legitimate various forms of treatment—the work of 

social, educational, and clinical agencies that seeks to discipline or rehabilitate 

troublesome youth, or to define and correct their apparent deficiencies”.  

Bertolak dari telaah di atas, dapat dirujuk bahwasanya pembicaraan tentang youth 

(pemuda) merujuk pada pelbagai kompleksitas persoalan yang seragam, yakni 

konstruksi pemuda yang kerap dikonotasikan dengan persoalan sosial atau 

beresiko. Selanjutnya, konstruksi pemuda yang rentan dengan problem sosial dan 

beresiko tersebut kerap ditautkan dengan persoalan usia yang tanggung, yang 



2 

 

secara lebih lanjut diartikan sebagai minim pemahaman untuk membuat 

keputusan ataupun pengalaman. Akhirnya, perkara usia tanggung ini lumrah 

diasosiasikan dengan sikap pemuda yang kurang dirasa tepat bagi orang tua. Alih-

alih memahami pemuda secara mendalam, justru pola yang digunakan untuk 

menenggarai pelbagai persoalan pemuda adalah solusi yang ditentukan oleh pihak 

orang tua. Akhirnya, layaknya yang ditegaskan Buckingham bahwa logika 

penyelesaiannya kerap berbentuk upaya pendisplinan yang konstruktif kepada 

pemuda.
1
 

Pada masa pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan 

peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya 

melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari 

pembangunan nasional. Pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, 

mandiri dan profesional diperlukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 

nasional. Pelayanan kepemudaan diperlukan dalam dimensi pembangunan di 

segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kajian studi kepemudaan di Indonesia merupakan ranah yang terlantar. Meski 

pemuda sebagai subjek sosial-politik nyaris senantiasa hadir dan meninggalkan 

jejak bermakna di berbagai kurun sejarah di aneka sudut nusantara, namun 

pemuda sebagai subjek akademik tampaknya merupakan mahkluk yang tersisih 

dan terpinggirkan. 

                                                           
1
Michael H.B. Raditya, Mencermati Logika Politik Pemuda Dari Pola Menikmati Musik, Jurnal 

Studi Pemuda Vol. 4, Nomor. 1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 152. 
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Menengok ke belakang, dalam ranah akademis, pemuda sesungguhnya acap hadir 

dalam berbagai studi dan kajian. Namun yang kerap terjadi adalah pemuda hanya 

ditempelkan atau dititipkan sebagai semacam asesori dalam sebuah kajian dengan 

fokus pembahasan mengenai kependudukan, kriminalitas, seksualitas, 

pembangunan, atau lainnya. Hal ini bisa jadi tidak terlepas dari kebijakan ―orde 

baru‖ yang sengaja melemahkan pemuda sebagai subjek aktif di ranah sosial-

politik dan lebih mengarahkan mereka sebagai objek pembangunan, bilangan 

dalam perayaan konsumsi serta resipien dalam dinamika kebudayaan.
2
 

Pemuda sebagai pemegang tonggak kepemimpinan masa depan bangsa harus 

dipersiapkan sedini mungkin agar kelak mampu membawa perubahan bagi negara 

ke arah kemadanian. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, 

pelatihan, pengaderan, pembimbingan dan pendampingan kepemimpinan pemuda. 

Mendiskusikan kepemimpinan berarti membicarakan kemampuan seseorang 

untuk membuat suatu perubahan di organisasi. Pengembangan kepemimpinan 

juga dipandang dapat meningkatkan aktivitas yang memungkinkan pencapaian 

yang positif untuk organisasi, masyarakat dan negara oleh individu, sayangnya 

banyak studi mengenai kepemimpinan hanya berpusat pada pengembangan 

kepemimpinan organisasional untuk orang dewasa dan sedikit perhatian mengenai 

pembangunan tipe kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan oleh pemuda.  

Peneliti dan praktisi berpendapat bahwa kepemimpinan untuk pemuda 

memerlukan kompetensi pada kemampuan komunikasi dan interpersonal. 

Shepherd Zeldin dan Linda Camino menemukan aspek komunikasi dan kerja tim 

                                                           
2
M. Najib Azca, Oki Rahadianto, Mengapa Menerbitkan Jurnal Studi Pemuda, Jurnal Studi 

Pemuda, Vol. I, Nomor 1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm. 47. 
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sebagai aspek dasar dari hasil pengembangan kepemimpinan. Hal ini dapat 

ditingkatkan melalui keikutsertaan individu dalam keanggotaan gerakan 

kepemudaan.
3
 

 

Pendidikan kepemimpinan pemuda adalah proses pembelajaran untuk 

menanamkan nilai dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Pelatihan 

kepemimpinan pemuda merupakan kegiatan simulasi dan praktik untuk 

meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda. Pengaderan kepemimpinan 

pemuda sebagai kelanjutan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah proses 

pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang 

dan tingkatan. Setelahnya pemuda harus tetap mendapatkan pembimbingan 

kepemimpinan pemuda yaitu proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan 

kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda, serta pendampingan kepemimpinan 

pemuda sebagai proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda. 

Pemuda menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 

Tentang Kepemudaan adalah mereka yang berusia 16-30 tahun, Bank Dunia 

mendefinisikan pemuda dikisaran usia 15-24 tahun, sedangkan PBB melihatnya di 

rentang usia 16-25 tahun. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) mendefinisikan pemuda sebagai periode transisi dari masa 

kanak-kanak yang tergantung dengan orang tua dan keluarga, menuju ke usia 

dewasa yang independen dan mempunyai kesadaran sebagai individu yang 

                                                           
3
Yuniar Maharani, Seger Handoyo, Pengembangan Kepemimpinan Dalam Organisasi 

Kepemudaan Pramuka, Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi Vol. 3, Nomor 1, Fakultas 

Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, hlm. 237. 
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mempunyai ketergantungan sebagai anggota dari sebuah komunitas.
4
 Berdasarkan 

definisi tersebut terlihat bahwa pemuda berada pada posisi transisi dari masa 

anak-anak menuju ke dewasa. Masa transisi ini membuat kaum muda memiliki 

karakteristik tersendiri yang berbeda dengan usia anak-anak ataupun orang 

dewasa, yang biasa disebut dengan budaya kaum muda (youth culture). 

Youth culture telah berkembang dengan karakteristik identitas khas yang mampu 

membedakannya dengan kelompok anak-anak maupun orang dewasa. Tiga ciri 

yang membedakan budaya anak muda dengan generasi lain menurut Abercrombie 

adalah budaya anak muda lebih dekat dengan waktu luang daripada kerja, relasi 

sosial mereka terorganisir di seputar kelompok sekawan daripada keluarga atau 

teman perorangan dan kelompok anak muda terutama tertarik pada gaya dalam 

pengertian tertarik pada berbagai penanda eksternal, seperti penggunaan bahasa, 

selera dalam musik atau pakaian khas mereka, penerapan kegiatan senggang 

tertentu atau perhatian pada penampilan diri.
5
 

Karakteristik yang dimiliki kaum muda tersebut membuat kaum muda cenderung 

untuk melakukan kegiatan secara bersama dalam suatu kelompok atau komunitas 

tertentu. Komunitas mampu mewadahi kaum muda yang cenderung memiliki 

waktu luang yang lebih banyak untuk menyalurkan potensi dan daya 

kreativitasnya masing-masing. Komunitas yang mayoritas berisi anak muda 

mampu menjadi wadah bagi mereka untuk berkumpul dengan teman sebayanya. 

Keberadaan komunitas kaum muda yang berisi individu dengan latar belakang 

                                                           
4
Adityo Nugroho, Tesis : Jejaring Pendidikan Lingkungan Studi Tentang Pemanfaatan Jaringan 

Sosial Diantara Organisasi Pemuda Lingkungan (OPL) di Yogyakarta, Pascasarjana UGM, 

Yogyakarta, 2016, hlm. 1. 
5
Ibid., hlm. 2. 
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usia yang tidak terpaut jauh memberikan kenyamanan dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi. 

Demi mewujudkan hal tersebut, diperlukan sebuah wadah bagi para pemuda 

untuk dapat mengekspresikan dan mengemukakan pendapat-pendapatnya dalam 

usaha-usaha pembangunan nasional sesuai Pasal 28 UUD 1945 bahwa 

―Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang‖. Perwujudan dari 

pengembangan dan pemberdayaan pemuda yang didasari ketentuan peraturan 

inilah yang selanjutnya menjadi pedoman terbentuknya wadah-wadah yang 

berhaluan kepemudaan yang biasa disebut organisasi kepemudaan. 

Organisasi kepemudaan (OKP) sebagai wadah pengembangan potensi pemuda 

dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau 

kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup 

kepelajaran dan kemahasiswaan. OKP memiliki fungsi untuk mendukung 

kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan 

kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.  

Keberadaan OKP di Indonesia telah diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 46 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. OKP dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan pembinaan dan pengawasan 

dari berbagai pihak agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

perkembangan zaman dan juga agar tidak bersimpangan dengan norma-norma dan 
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falsafah bangsa. Pembinaan dan pengawasan ini menjadi tugas dan wewenang 

dari lembaga eksekutif yang dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pemerintah bersama dengan pemerintah daerah sebagai leading sector 

kepemimpinan Negara Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam 

melaksanakan tugas pelayanan kepemudaan. Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengatur ―Pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi 

kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan‖. Hal ini bersepaham dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat, termasuk di dalamnya pemuda yang masuk tatanan sosial 

bermasyarakat. 

Selanjutnya, Pasal 12 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah telah mengatur tentang urusan pemerintah wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah bidang kepemudaan 

dan keolahragaan. Peran dan tanggung jawab ini dijelaskan pada Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa 

―Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi 

Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, 

pemberdayaan dan pelindungan‖. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor 

Pelayanan Kepemudaan yang mana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, 

sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan dan kajian penyelenggaraan 
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pelayanan kepemudaan baik pusat maupun daerah. Berdasarkan peraturan-

peraturan di atas jelaslah bahwa pemerintah khususnya pemerintah daerah 

memiliki peran yang penting bagi masa depan para pemuda Indonesia melalui 

pembangunan, pelayanan, penyadaran serta pemberdayaan pemuda. 

Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung 

memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi. Sesuai data kependudukan 

dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, Pendudduk Kabupaten 

Pringsewu terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 

390.486 jiwa yang terdiri dari laki-laki 200.092 jiwa dan perempuan 190.394 

jiwa. Struktur penduduk di Kabupaten Pringsewu didominasi oleh penduduk usia 

muda (usia 0-14 tahun) dan umur produktif (usia 15-64 tahun). Lebih dari 27% 

penduduk Kabupaten Pringsewu berumur 0-14 tahun dan lebih dari 66% 

merupakan penduduk usia produktif.
6
 Sumber daya manusia yang melimpah 

inilah yang mendasari lahirnya berbagai organisasi di Kabupaten Pringsewu, 

mulai dari yang berhaluan agama seperti Gerakan Pemuda (GP) Anshor, Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), organisasi profesi seperti Asosiasi Pedagang 

Ternak Indonesia (APDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi 

Kontraktor Umum Indonesia (ASKOMINDO), sampai yang berhaluan 

sosial/nasionalis seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI, Karang 

Taruna, Gerakan Pramuka, Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila dan organisasi 

kepemudaan lainnya. 

                                                           
6
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pringsewu Dalam Angka Tahun 2017, 

Pringsewu, 2017, hlm. 39. 
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Pembinaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pringsewu diselenggarakan oleh 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pringsewu berdasarkan Ketentuan Pasal 

32 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 

Pringsewu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Pringsewu, maka mulai bulan Januari 2017 nomenklatur SKPD Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Pringsewu berubah menjadi Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata (Disporpar) Kabupaten Pringsewu. 

Rincian tugas pembinaan yang dilakukan oleh Disporpar Kabupaten Pringsewu 

dijabarkan dalam ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 08 

Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas 

Pemerintah Daerah sebagai berikut : 

1) Perluasan dan peningkatan akses dan potensi kepemudaan, olahraga dan 

pariwisata 

2) Penguatan tata kelola, pencitraaan, publik, dan akuntabilitas, 

pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, 

olahraga dan pariwisata dengan skala prioritas 

3) Peningkatan potensi dan profesionalitas pemuda dan pelaku olahraga 

dalam bentuk : 

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda 

(2) Rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga 

(3) Peningkatan prestasi olahraga 

(4) Peningkatan dan pengembangan pariwisata 
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Keberadaan OKP di Kabupaten Pringsewu ini memberikan warna tersendiri 

dalam proses pengaderan pemuda di Kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan salah 

satu program nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi yaitu Revolusi 

Karakter/Mental, organisasi kepemudaan mampu menjadi wadah pembinaan dan 

pengaderan generasi muda agar memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme 

terhadap bangsa dan negaranya. Proses pengaderan dan pembinaan generasi muda 

melalui organisasi kepemudaan perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan 

lebih dari pemerintah daerah agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan 

SOP (Standart Operasional Procedure) dan tidak menyimpang dari ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Selain itu pula, dukungan dari pemerintah terhadap 

organisasi kepemudaan diharapkan dapat menjadi suntikan semangat bagi 

organisasi kepemudaan dalam melaksanakan proses pengaderan dan 

pembinaannya terhadap generasi muda di Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan 

latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul ―Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan Di 

Daerah‖. 

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 
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1) Bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam 

pembinaan organisasi kepemudaan di daerah ? 

2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan 

kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pembinaan 

organisasi kepemudaan di daerah ? 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini berada di dalam lingkup bidang Hukum Administrasi Negara 

pada umumnya dan secara khusus akan membahas mengenai kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pembinaan organisasi kepemudaan 

yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata Kabupaten Pringsewu serta faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaan kewenangan pembinaan tersebut. 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui : 

1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pembinaan 

organisasi kepemudaan di daerah 

2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu dalam menjalankan kewenangan pembinaan 

organisasi kepemudaan di daerah 

 

 

 



12 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari : 

1) Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

pengembangan bidang keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya 

kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pembinaan 

organisasi kepemudaan di daerah serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan kewenangan pembinaan tersebut. 

2) Kegunaan Praktis 

(1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagi rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu dalam pembinaan organisasi kepemudaan di daerah serta 

faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kewenangan 

pembinaan tersebut. Selain itu sebagai bahan kajian bagi Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan kinerja dalam hal 

pembinaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pringsewu. 

(2) Sebagai syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung 



 
 

 

 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Pengertian Kewenangan 

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan 

tidak berbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.
7
  

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum 

organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan 

yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang 

pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.
8
 

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan 

hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga 

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam 

hukum tata negara dan hukum administrasi, “Het begrif bevoigheid is dan ook een 

kernbegrip in het staats-en administratief recht”. Kewenangan yang di dalamnya 

terkandung hak dan kewenangan menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut : 

―Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan 

yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai 

timbul dan lenyapnya akibat). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak 

                                                           
7
Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 

26. 
8
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71. 
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melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu‖.
9
 

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemeritahan mengatur bahwa Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam 

ranah hukum publik. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kewenangan (/ke-we-nang-

an/) memiliki dua makna, yaitu hal berwenang dan hak atau kekuasaan yang 

dipunyai untuk melakukan sesuatu.
10

 

Kewenangan adalah kekuasaan. Namun kekuasaan tidak selalu berupa 

kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. 

Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power) , 

sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.
11

 Ilmu politik menjelaskan 

bahwa kekuasaan sering dipergunakan untuk menganalisis kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif, sedangkan dalam ilmu hukum, menurut Bagir Manan 

kekuasaan lebih tepat dipergunakan untuk membagi ketiga kekuasaan itu dan 

kekuasaan lebih tepat dipergunakan untuk legislatif, kewenangan untuk eksekutif 

dan kompetensi untuk yudikatif.  

                                                           
9
Ibid., hlm. 101-102. 

10
Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1621. 
11

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 108. 
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Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ―ada satu pihak yang 

memerintah dan ada pihak yang diperintah (the ruler and the ruled).
12

 

Istilah kewenangan sering disejajarkan begitu saja dengan istilah wewenang. 

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan 

dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M. 

Hadjon, jika dicermati istilah kewenangan, ada sedikit perbedaan dengan istilah 

“bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah 

“bevoegheid” digunakan, baik dalam konsep hukum publik maupun dalam 

konsep hukum privat. Dalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang 

seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.  

Dalam konsep hukum tata negara, “bevoegheid” (wewenang) dideskripsikan 

sebagai “rechtmacht” (kekuasaan hukum). Jadi, dalam hukum publik, wewenang 

berkait dengan kekuasaan, sedangkan dalam konsep hukum administrasi Belanda, 

soal wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum 

administrasi karena objek hukum administrasi adalah “bestuursbevoegheid” 

(wewenang pemerintahan). 

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus dapat 

membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence, 

bevoegheid). ―Kewenangan‖ adalah apa yang disebut ―kekuasaan formal‖, yaitu 

kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau 

legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif, karena hal tersebut 

merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap 

                                                           
12

Miriam Budiardjo, Memahami Ilmu Politik, Cetakan Kedua Puluh Satu, Gramedia Pusataka 

Utama, Jakarta, 2000, hlm. 37. 
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suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. 

Berbanding terbalik dengan ―wewenang‖ yang hanya merupakan suatu 

“onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan di bidang 

kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya disebut kompetensi 

atau yurisdiksi walaupun dalam praktik perbedaannya tidak selalu dirasakan 

perlu.
13

 

Kewenangan memiliki dua tipe kewenangan utama, yaitu kewenangan yang 

bersifat prosedural dan kewenangan yang bersifat substansial. Kewenangan yang 

bersifat prosedural ialah hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang bersifat tertulis maupun tak tertulis. Kewenangan yang bersifat  

substansial ialah hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada 

diri pemimpin, seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi dan instrumental 
14

 

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang 

pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian 

kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan 

menurut kaedah-kaedah formal, sehingga kewenangan merupakan kekuasaan 

formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. 

 

2.2. Sumber Kewenangan 

Menurut Philiphus M. Hadjon sumber kewenangan adalah atribusi, delegasi dan 

mandat. Atribusi berasal dari bahasa Latin ad tribuere yang berarti memberikan 

kepada. Konsep teknis hukum tata negara dan hukum administrasi mengartikan 

atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. 

                                                           
13

Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem 

Ketatanegaraan RI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 210. 
14

Ramlan Surbakti, Op. Cit., hlm. 112. 
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Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada 

suatu jabatan. Jabatan yang dibentuk Undang-Undang Dasar (UUD) memperoleh 

atribusi wewenang dari UUD, misalnya wewenang atribusi presiden berdasarkan 

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 adalah melaksanakan kekuasaan pemerintahan. 

Demikian pula wewenang atribusi yang ditetapkan UUD 1945 untuk lembaga-

lembaga negara yang lain.
15

 Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui 

pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan 

delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian 

Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan 

mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan 

perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke 

delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, 

kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas ”contrarius actus” 

yang berarti setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan 

perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan 

dimaksud dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. 

Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan 

yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada 

pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri 

wewenang yang dilimpahkan itu.
16
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Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Indroharto, yang mengatakan bahwa 

wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang 

pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang 

baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh 

Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan 

secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi 

selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak 

terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari 

Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.
17

 

 

2.3. Pengertian Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

2.3.1. Pengertian Pemerintah 

H. Muhammad Rohidin Pranadjaja menyatakan bahwa istilah pemerintah 

berasal kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh 

melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, 

badan atau aparat yang memberi perintah.
18

 

Pemerintah dibedakan atas dua pengertian, yaitu pemerintah dalam arti luas 

dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah 

keseluruhan alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan negara. 

Kekuasaan yang dimaksud meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan 

eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah 
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seluruh alat perlengkapan negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan, 

yaitu lembaga eksekutif (presiden dan para menteri) yang bertugas 

menjalankan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. 
19

 

Merujuk pada KBBI maka kata pemerintah merupakan salah satu kata 

nomina (kata benda) yang memiliki makna (i) sistem menjalankan 

wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan 

politik suatu negara atau bagian-bagiannya, (ii) sekelompok orang yang 

secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan 

kekuasaan, (iii) penguasaan suatu negara (bagian negara), (iv) badan 

tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu 

pemerintah), (v) negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta) 

dan (vi) pengurus; pengelola.
20

 Supomo berpendapat bahwa pemerintah 

adalah pusat (sentralis) kekuasaan yang dapat memaksa kepatuhan warga 

negara atas dasar kepentingan publik. 
21

  

2.3.2. Pengertian Pemerintah Daerah 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah telah menjelaskan pengertian dari pemerintah daerah yaitu 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
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Retno Listyarti, Setiadi, Pendidikan Kewarganegaraan, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 11. 
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Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1146. 
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Supomo tentang Paham Negara Integralistik, dalam Dody Nur Andriyan, Hukum Tata Negara 

dan Sistem Politik : Kombinasi Presidensial dengan Multipartai Di Indonesia, Deepublish, 

Yogyakarta, 2016, hlm. 54. 
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Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

2.4. Pengertian Pembinaan dan Pembinaan Organisasi 

2.4.1. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan 

kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta 

pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Menurut Mathis 

pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan 

tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, 

proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat 

dipandang secara sempit maupun luas. Ivancevich mendefinisikan 

pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam 

pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya 

segera. 

Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich 

mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah 

proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok 

pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait 

dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan 

yang sekarang dilakukan. 
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Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk 

menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk 

berhasil dalam pekerjaannya.
22

 

Adapun tujuan umum pembinaan sebagai berikut : 

1) Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat  

menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. 

2) Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara rasional 

3) Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan 

kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang 

baik (pemimpin).  

Sedangkan komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan oleh 

Mangkunegara terdiri dari:  

1) Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan 

dapat diukur.  

2) Para pembina yang profesional. 

3) Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan 

tujuan yang hendak dicapai.  

4) Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan 

yang ditentukan.  

Dalam pengembangan program pembinaan, agar pembinaan dapat 

bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau 

langkah-langkah yang sistematik. Secara umum ada tiga tahap pada 
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pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan 

pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan.
23

 

Menurut Miftha Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau 

pernyataan yang lebih baik. Pendapat ini menunjukkan adanya kemajuan, 

peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang 

atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu :  

1) Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan 

tujuan; 

2) Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.
24

 

Menurut Poerwadarmita suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola 

kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup 

tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. 

Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha 

untuk menata ulang pola kehidupannya. 

Pengertian pembinaan menurut psikologi dapat diartikan sebagai upaya 

memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau 

menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Pelaksaanaan manajemen 

pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar 
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kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan 

rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.
25

 

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah 

proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan 

baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal 

bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan 

persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya dan pragmatis dalam arti 

mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga 

bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.
26

 

2.4.2. Pengertian Pembinaan Organisasi 

Pembinaan organisasi adalah suatu tindakan, proses, atau hasil dari suatu 

tindakan lebih lanjut, kemajuan atau peningkatan dari pertumbuhan sesuatu 

organisasi. Menurut pengertian ini, maka pembinaan organisasi adalah 

setiap apapun yang dikerjakan untuk peningkatan organisasi ke arah yang 

lebih baik daripada keadaan sebelumnya. 

Menurut Beckard, pembinaan organisasi adalah suatu usaha (i) yang 

terencana; (ii) meliputi semua aspek organisasi; (iii) diatur dari atas; (iv) 

untuk meningkatkan efektifitas; dan (v) kesehatan organisasi melalui; (vi) 

                                                           
25

Mardialis, Skripsi : Analisis Pembinaan Koperasi Pada Dinas Koperasi Dan UKM (Usaha Kecil 

Menengah) Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Tambang), UIN Suska Riau, Riau, 

2014, hlm. 11. 
26

Ibid. 



24 

 

intervensi yang terencana dalam proses organisasi dan menggunakan 

pengetahuan ilmu perilaku.
27

 

Pembinaan organisasi adalah suatu jawaban atas setiap perubahan suatu 

strategi pendidikan yang kompleks yang ditujukan untuk mengubah 

kepercayaan, sikap, tujuan dan struktur organisasi. Dengan demikian, 

mereka akan bisa menyesuaikan lebih baik terhadap teknologi baru, pasaran 

baru, tantangan-tantangan dan kerumitan dari perubahan itu sendiri.
28

 

Gordon Lippit menyatakan bahwa pembinaan organisasi adalah suatu usaha 

untuk memperkuat proses-proses kemanusiaan di dalam organisasi, yakni 

suatu proses yang dapat mengembangkan fungsi dari suatu sistem organis 

sehingga tercapai tujuan-tujuan organisasi. Lippit juga menggunakan istilah 

lain dari pembinaan organisasi ini, yaitu pembaruan Organisasi 

(Organization Renewal), yaitu suatu proses berinisiatif, menciptakan dan 

mengatasi perubahan-perubahan yang dikehendaki agar dapat 

memungkinkan sesuatu organisasi menjadi atau tetap hidup, menyesuaikan 

pada lingkungan baru, memecahkan persoalan, belajar pada pengalaman dan 

mendorong untuk maju ke arah kedewasaan organisasi yang lebih besar. 
29

 

Pembinaan organisasi dapat pula diartikan sebagai suatu usaha yang 

terencana dan menopang untuk menerapkan ilmu perilaku bagi suatu sistem 

penyempurnaan, penggunaan teknik yang reflektif dan metode analisis diri. 
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Warner Burke dan Harvey Hornstein mendefinisikan pembinaan organisasi 

adalah suatu proses perubahan yang terencana. Suatu perubahan tentang 

kultur organisasi dari suatu keadaan yang menghindari suatu pengujian 

proses sosial (terutama pengambilan keputusan, perencanaan dan 

komunikasi) ke suatu keadaan di mana pengujian tersebut dilembagakan dan 

dilegitimasi. 

Pengertian pembinaan organisasi menurut ilmu perilaku adalah suatu usaha 

jangka panjang untuk menyempurnakan cara pemecahan persoalan 

organisasi dan pembaharuan proses, terutama melalui suatu pengaturan 

kultur organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif, dengan penekan khusus 

pada kultur tim kerja yang formal, dengan dibantu oleh suatu agen 

perubahan atau katalisator dan penggunaan teori dan teknologi dari ilmu 

perilaku terapan, termasuk di dalamnya action research. Pembinaan 

organisasi tidaklah hanya ―sesuatu yang dikerjakan untuk pencapaian 

keadaan organisasi yang lebih baik‖, melainkan merupakan suatu jenis 

proses perubahan yang khusus dirancang untuk menghasilkan suatu hasil 

yang khusus pula.
30

 

 

2.5. Pengertian Pemuda dan Kepemudaan 

2.5.1. Pengertian Pemuda 

Pemuda adalah manusia yang akan memulai masa pendewasaannya. 

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami 

perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan 
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emosional. Definisi pemuda sangatlah bervariatif, baik dilihat secara fisik 

maupun secara psikis. Pemuda sejatinya merupakan individu dengan 

karakter yang begitu dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum 

memiliki pengendalian emosi yang stabil. 

Secara internasional, WHO menyebut sebagai ”young people” dengan batas 

usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut ”adolescenea” atau 

remaja. Definisi yang kedua, pemuda adalah individu dengan karakter yang 

dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki 

pengendalian emosi yang stabil.
31

 Hal ini dapat dimengerti karena pemuda 

sebagai generasi penerus, harus mampu mengisi dan melangsungkan estafet 

pembangunan secara berkelanjutan‖.  

Walaupun definisi PBB tentang ―pemuda‖ biasanya mencakupi mereka 

yang berusia 15-24 tahun (bertumpang tindih dan membingungkan dengan 

istilah ―anak‖ yang meliputi usia 0-17 tahun), peraturan perundang-

undangan Indonesia (seperti halnya di beberapa negara lain seperti Asia, 

Afrika dan Amerika Latin) memperpanjang batas formal ―pemuda‖ hingga 

usia yang mengherankan.
32

 Undang-undang baru tentang kepemudaan 

mendefinisikan pemuda sebagai ―warga negara Indonesia yang memasuki 

periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 
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tahun‖ (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009).
33

 Alasan-

alasan penguluran batas ―pemuda‖ hingga tiga puluh tahun tidak dijelaskan 

dalam undang-undang atau naskah akademik yang menyertainya di 

sepanjang proses pembahasan legislatif yang pada mulanya (seperti dalam 

Rancangan Undang-Undang) menetapkan rentang umur 18-35 tahun). Yang 

jelas, ini sejalan dengan banyak pemerintah negara sedang berkembang lain 

yang menetapkan batas akhir pemuda hingga 35 atau bahkan 40 tahun.
34

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menjelaskan 

bahwa Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode 

penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) 

sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan hal di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa pemuda adalah manusia dengan rentan usia 16 (enam 

belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang sedang mengalami proses 

perkembangan secara fisik maupun secara psikis dan diharapkan mampu 

mengisi dan melangsungkan estafet kepemimpinan dan pembangunan 

secara berkelanjutan. 

Definisi kepemudaan yang diperpanjang ini dapat menyebabkan 

kebingungan bagi mereka yang melihat statistik untuk mengetahui indikator 

negara tentang pemuda bangsa, misalnya, menggunakan data yang sama 

dari Biro Pusat Statistik tetapi dengan rentang usia berbeda, Kementerian 
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Pemuda—menggunakan definisi 18-35 dalam Rancangan Undang-

Undang—mendapati hanya 12 persen pemuda perkotaan dan 20 persen 

pemuda desa yang menganggur, sementara Organisasi Buruh Internasional 

(ILO) menggunakan definisi 15-24 menurut PBB, mendapati bahwa 23 

persen pemuda perkotaan dan 33 persen pemuda desa menganggur. Hal ini 

menunjukkan bahwa dasar utama bagi definisi diperpanjang ini bersifat 

politis. Undang-Undang tentang Kepemudaan yang sama mendefinisikan 

―kepemudaan‖ (keadaan atau kondisi muda, sama dengan ―masa kanak-

kanak‖ atau ―kedewasaan‖) sebagai ―berbagai hal yang berkaitan dengan 

potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-

cita pemuda.‖ (Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 

Tentang Kepemudaan).
35

 

Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggungjawabannya atas 

tatanan masyarakat antara lain : 

1) Kemurnian idealismenya 

2) Keberanian dan keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan 

gagasan-gagasan yang baru 

3) Semangat pengabdiannya 

4) Spontanitas dan dinamikanya 

5) Inovasi dan kereativitasnya 

6) Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru 

7) Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan 

keperibadiannya yang mandiri 
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8) Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan 

pendapat, sikap dan tindakanya dengan kenyatan yang ada
36

. 

Kata pemuda identik dengan istilah kepemudaan yang melekat padanya. 

Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung 

jawab, hak, karakter,  kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. 

Pemuda menjadi aktor untuk terwujudnya demokrasi politik dan ekonomi 

yang sebenarnya. Tidak dapat dihindari bahwa politik dan ekonomi masih 

menjadi bidang eksklusif bagi sebagian orang, termasuk generasi muda. 

Pemuda harus menyadari bahwa sumber daya (resource) negeri ini 

merupakan aset yang harus dipertahankan supaya tidak terjebak dalam 

konspirasi ekonomi kapitalis. Pemuda harus dapat memainkan perannya 

sebagai kelompok penekan (pressure group) agar kebijakan-kebijakan 

strategis pemerintah betul-betul bermanfaat bagi kepentingan bangsa. 

Pemuda selain harus menanggung beban dan tanggung jawab yang besar, 

juga dihadapkan dengan berbagai persoalan internal yang pelik dan rumit, 

seperti yang disampaikan oleh Agus Komarudin, ada beberapa indikasi 

sebagai penyebab masalah di kalangan pemuda hari ini : 

1) Masih relatif rendahnya tingkat pendidikan pemuda 

2) Masih relatif tingginya tingkat pengangguran pemuda 

3) Masih relatif rentan terhadap perilaku menyimpang di kalangan 

pemuda (narkoba, seks bebas, pornoaksi, pornografi) 
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4) Adanya kecenderungan aktivitas pemuda lebih banyak di kota dari 

pada di desa 

5) Adanya kecenderungan munculnya perilaku kekerasan di sebagian 

kalangan pemuda 

6) Adanya kecenderungan sikap acuh tak acuh terhadap masalah moral 

dan akhlaq mulia di sebagian kalangan pemuda 

7) Adanya kecenderungan meredupnya nasionalisme di sebagian 

kalangan pemuda 

8) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pembangunan kepemudaan 

9) Belum maksimalnya koordinasi 21 Kementerian dan Lembaga yang 

mempunyai program kepemudaan.
37

 

2.5.2. Pengertian Kepemudaan 

Taufik Abdulah menyatakan bahwa ada beberapa hakekat kepemudaan yang 

ditinjau dari dua asumsi : 

1) Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai 

suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, 

terpecah-pecah dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. 

Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing 

fragmen itu mewakili nilai sendiri. 

2) Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi 

pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu 

subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam 

mendukung dan menggerakan hidup bersama. Hal ini hanya bisa 
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di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, Vol. 8, Nomor 2, 

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 20]\];15, hlm. 83. 
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terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai 

interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas
38

. 

Ciri utama dari pendekatan ini melingkupi dua unsur pokok yaitu unsur 

lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan dan kedua unsur tujuan yang 

menjadi pengarah dinamika dalam lingkungan itu. Keseimbangan antara 

manusia dengan lingkungannya adalah suatu keseimbangan yang dinamis, 

suatu interaksi yang bergerak yang mana akan menuju ke arah perbaikan 

ataupun justru mengarah pada sebuah kehancuran. 

 

2.6. Organisasi Kepemudaan 

Kata ―organisasi‖ mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama 

menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi 

perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. 

Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara 

dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya 

agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.
39

 Organisasi adalah dua 

orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur dan terintegrasi 

untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran.
40

 Jadi organisasi 

merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam 

rangka mencapai suatu tujuan 

Suatu organisasi dapat terbentuk didasarkan pada persamaan visi dan misi serta 

tujuan. Organisasi yang baik sejatinya harus mampu memberikan kontribusinya 
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Luki Susanto Op.Cit., hlm. 12. 
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Hari Sucahyowati, Manajemen Sebuah Pengantar, Wilis, Jakarta, 2017, hlm. 66. 
40
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pada perkembangan dan percepatan pembangunan di masyarakat melalui 

pemberdayaan sumber daya manusia yang dalam hal ini generasi muda.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi 

kepemudaan merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda 

yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial 

dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau 

komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.  

Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, 

ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. OKP merupakan wadah pengembangan 

potensi pemuda. OKP melaksanakan tugas pengembangan potensi pemuda 

melalui pelayanan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, 

pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. 

 

2.7. Proses Pembentukan Organisasi Kepemudaan 

Lahimya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan 

merupakan cikal bakal berdirinya organisasi kepemudaan yang ada pada saat 

sekarang. Terbentuknya organisasi kepemudaan tidak lepas dari beberapa unsur 

sebagai berikut : 

1) Adanya kepastian atau badan hukum yang menjamin 

2) Adanya anggota organisasi 

3) Adanya AD/ART dalam organisasi tersebut  

4) Memiliki visi dan misi 
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Upaya yang perlu dilakukan OKP dalam rangka revitalisasi adalah melengkapi 

dokumen organisasi yang mencakup; database keanggotaan, dokumen 

kepengurusan, dokumen tata laksana kesekretariatan dan keuangan (akta notaris, 

NPWP, rekening bank atas nama organisasi) serta AD/ART. Apabila tidak 

memenuhi syarat-syarat tersebut, OKP tidak mendapat pelayanan dari pemerintah 

(tidak disediakannya prasarana dan sarana/dukungan dana kepada organisasi yang 

tidak berbadan hukum dan atau tidak terdaftar pada lembaga pemerintahan). 

Namun demikian, organisasi tersebut juga tidak akan dibubarkan atau dilarang 

melaksanakan aktivitasnya. 

 

2.8. Tujuan Organisasi Kepemudaan 

Secara umum organisasi kepemudaan mempunyai tujuan sebagai berikut :  

1) Merangkul setiap pemuda untuk bersatu 

2) Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan 

3) Mengembangakan pola pikir para pemuda untuk peka terhadap segala hal, 

baik itu lingkungan secara fisik maupun nonfisik 

4) Melatih dan mempersiapkan skill para pemuda 

5) Ikut membantu dan mengoreksi setiap kebijakan pemerintah. 

Sedangkan secara khusus organisasi kepemudaan mempunyai tujuan tersendiri 

yaitu tujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti:  

1) Memajukan dan membesarkan nama organisasi 

2) Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi 
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3) Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat.
41

 

 

2.9. Dasar Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam 

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Di Daerah 

 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam Pembinaan 

Organisasi Kepemudaan di daerah diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah 

(Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu. Ketentuan Pasal 2e 

angka 15 Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu 

menjelaskan bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan 

Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, 

olahraga dan pariwisata. Tanggung jawab pembinaan organisasi 

kepemudaan ini kemudian dirinci kembali dalam Ketentuan Peraturan 

Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2017 Tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah. 

Tugas Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 

adalah melaksanakan pemberdayaan remaja, mengkoordinasikan/ 

memfasilitasi serta kemitraan kewirausahaan dan lembaga kepemudaan. 

Pelaksanaan Bidang Kepemudaan Disporpar Kabupaten Pringsewu dibantu 

oleh tiga seksi, yaitu Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Kepemudaan dan 

Wirausaha Kepemudaan, Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan serta 

Seksi Pemberdayaan Kepemudaan dan Kepramukaan. 

                                                           
41
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Kecamatan Bahorok), Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 12. 
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2.10. Penjabaran Analisis SWOT 

 

Menurut Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi suatu organisasi. Selanjutnya dinyatakan 

pula bahwa analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman.(threats).
42

 

Strengths atau kekuatan adalah bagian dari analisis SWOT yang membantu pihak 

manajemen dalam mencari dan mengetahui apa yang menjadi unggulan suatu 

organisasi sehingga bisa membawa organisasi tetap eksis. Analisis ini ditujukan 

untuk membantu manajemen dalam merumuskan strategi-strategi apa yang 

nantinya bisa memperkokoh posisi organisasi berkat adanya keunggulan tersebut, 

dan sebagai alat dalam mengukur apakah manajemen organisasi sudah bekerja 

secara efektif.
43

 

Weaknesses atau kelemahan adalah bagian dari analisis SWOT terhadap 

lingkungan internal organisasi, di mana membantu manajemen untuk mengetahui 

adanya kelemahan-kelemahan atau penyimpangan yang membuat posisi 

organisasi menjadi tidak menguntungkan. Analisis ini ditujukan untuk membantu 

pihak manajemen dalam mengetahui apakah kebijaksanaan organisasi sudah 

dilaksanakan secara benar dan menghilangkan penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi, sehingga diharapkan dapat mendukung tujuan utama suatu 

organisasi. 
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Opportunities atau peluang adalah bagian dari analisis SWOT yang membantu 

pihak manajemen dalam mencari dan mengatahui apa saja yang menjadi peluang 

bagi organisasi dalam menjalankan usaha dan fungsinya, sehingga tetap dapat 

memperkokoh dan mengoptimalkan fungsinya. Analisis ini ditujukan untuk 

membantu manajemen dalam merumuskan strategi-strategi yang akan diambil 

dalam memanfaatkan kesempatan atau peluangnya. 

Threats atau ancaman adalah bagian dari analisis SWOT yang membantu pihak 

manajemen dalam mengatasi dan mengetahui ancaman-ancaman apa yang akan 

timbul dalam suatu organisasi. Maka dari itu, perlu dipersiapkan langkah-langkah 

dalam penyelamatan yang menjelaskan perubahan yang harus dilakukan 

organisasi menjelang dan selama terjadi ancaman. 

Pendekatan dengan analisis SWOT bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor 

yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses 

pengambilan keputusan organisasi. Strengths (S) dan Weaknesses (W) adalah 

faktor internal sedangkan Opportunities (O) dan Threats (T) dalah faktor 

eksternal. Berdasarkan pengaruhnya terhadap pencapaian suatu tujuan maka S dan 

O merupakan faktor pendorong/positif sedangkan W dan T merupakan faktor 

penghambat/negatif.
44

 

Formulasi strategis disusun menggunakan hasil analisis SWOT adalah dengan 

menggabungkan berbagai indikator yang terdapat dalam kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman. Model penggabungannya menggunakan TOWS matriks. 
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Namun tidak semua rencana strategi yang disusun dari TOWS Matriks ini 

digunakan seluruhnya. TOWS Matriks dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 1 Matriks TOWS 

 

 

 

 

 

1) S-O strategies adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan 

semua kekuatan untuk merebut peluang 

2) W-O strategies adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan 

kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada 

3) S-T strategies adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan 

semua kekuatan untuk mengatasi ancaman 

4) W-T strategies adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan 

kelemahan utuk menghindari ancaman
45
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan sekaligus 

melihat dan mempelajari realitas secara langsung di lapangan dengan tetap 

bersandar pada ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membahas 

kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pembinaan organisasi 

kepemudaan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

kewenangan pembinaan tersebut. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang bersifat primer dan 

data yang bersifat sekunder : 

1) Data Primer 

Data primer pada penelitian ini adalah data dari keterangan atau kejelasan 

yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui tentang 

pelaksanaan kewenangan pembinaan organisasi kepemudaan di Kabupaten 

Pringsewu 

2) Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan-bahan pustaka yang 

dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari : 
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(1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari :  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah 

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan 

e. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi 

Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan  

f. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 

Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Pringsewu 

h. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Daerah Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli 

Bupati.  

i. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2017 

Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas 

Pemerintah Daerah 
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(2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku 

hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum/pandangan 

ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia 

hukum dan internet dengan menyebutkan nama situs. 

(3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah adalah kamus hukum 

dan ensiklopedia hukum.  

3) Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari wawancara yang dilaksanakan pada 

institusi sebagai berikut : 

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang menaungi bidang kepemudaan 

yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 

Pringsewu 

(2) Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pringsewu 

(3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten 

Pringsewu 

3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.3.1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 
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1) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengumpulakan data yang dilakukan 

dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 

literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmu 

hukum, karya ilmiah hukum, majalah-majalah serta dokumen lain 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

2) Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan 

penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui metode 

wawancara dengan Pejabat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Badan Kesbangpol Pringsewu dan 

OKP Pringsewu. 

3.3.2. Pengolahan Data 

Adapun data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-

tahap sebagai berikut : 

1) Klasifikasi Data, yaitu menyusun data yang diperoleh dalam 

kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh 

data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian 

2) Editing Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari 

keterangan para responden maupun dari kepustakaan, untuk 

memastikan data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas 

3) Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan 

data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian 

ditarik kesimpulan 
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4) Penarikan Kesimpulan, yaitu langkah lanjutan setelah data tersusun 

secara sistematis, dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat 

umum data yang yang bersifat khusus. 

3.4. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Permasalahan pertama dengan menggunakan analisis peraturan 

perundang-undangan (analisis hukum normatif), yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis, dan 

literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang 

diteliti.
46

  

2) Permasalahan kedua dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu 

analisis yang didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan 

(strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).
47
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BAB V 

 PENUTUP   

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan  

1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam Pembinaan 

Organisasi Kepemudaan di daerah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu. Pembinaan yang dilakukan 

oleh Disporpar Kabupaten Pringsewu diberikan kepada organisasi 

kepemudaan yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Pringsewu dengan terlebih dahulu memenuhi 

beberapa persyaratan. Berdasarkan penelitian didapatkan informasi 

bahwa Disporpar Kabupaten Pringsewu belum sepenuhnya melakukan 

pembinaan terhadap organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten 

Pringsewu sebagaimana dirinci dalam ketentuan Peraturan Bupati 

Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja 

Dinas-Dinas Pemerintah Daerah. Hal ini didasarkan pada laporan 

kegiatan Bidang Kepemudaan Disporpar Kabupaten Pringsewu yang 

hanya fokus pada partisipasi kegiatan yang telah diprogramkan oleh 

Kemenpora bukan pada program pembinaan OKP. 
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2)  Faktor-faktor yang menjadi pendukung dari pelaksanaan pembinaan 

organisasi kepemudaan di Kabupaten Pringsewu adalah Disporpar 

Kabupaten Pringsewu telah dipimpin oleh PNS dengan kualifikasi 

Gelar Magister yang diharapkan telah mumpuni dibidangnya dan 

tingginya antusias para pemuda dalam berkegiatan di organisasi 

kepemudaan. OKP di Pringsewu juga sudah banyak yang terdaftar di 

Badan Kesbangpol sehingga semakin memudahkan Disporpar 

Pringsewu dalam pendataan OKP.  

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pembinaan organisasi 

kepemudaan di Kabupaten Pringsewu adalah Prioritas program Disporpar 

Kabupaten Pringsewu yang lebih mengedepankan partisipasi kegiatan ketimbang 

program pembinaan, kurangnya alokasi pendanaan untuk kegiatan kepemudaan, 

dan belum tersedianya sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan 

kepemudaan. Selain itu, OKP yang tersebar di seluruh Kabupaten Pringsewu juga 

menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap OKP. 

Formulasi Strategi menggunakan Analisis TOWS dalam menjawab permasalahan 

kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pembinaan organisasi 

kepemudaan di daerah adalah sebagai berikut : 

1) S-O Strategies : Disporpar Kabupaten Pringsewu perlu melakukan 

konsolidasi dengan Badan Kesbangpol Pringsewu terkait pendataan OKP 

dan memetakan kebutuhan para anggota OKP, sehingga pembinaan yang 

dilakukan dapat tepat sasaran 

2) W-O Strategies : Disporpar Kabupaten Pringsewu harus membuat 

program kerja yang bukan hanya mencakup partisipasi kegiatan namun 
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juga program pembinaan, pengembangan kepemudaan dan visitasi ke 

OKP Kabupaten Pringsewu untuk dapat mengontrol kegiatan yang 

dilakukan oleh masing-masing OKP 

3) S-T Strategies : Pimpinan Disporpar Kab. Pringsewu (Kadis, Kabid, Kasi) 

perlu membentuk koordinator wilayah dari Bidang Kepemudaan 

Disporpar Kabupaten Pringsewu dengan tugas yang lebih rinci. Hal ini 

dilakukan agar pembinaan kepada organisasi kepemudaan dapat dilakukan 

secara merata dan dirasakan oleh seluruh organisasi kepemudaan di 

Kabupaten Pringsewu sehingga peningkatan kualitas anggota OKP dapat 

diwujudkan 

4) W-T Strategies : Pemaksimalan kegiatan dengan skala prioritas sehingga 

dengan pendanaan yang minim Disporpar Kabupaten Pringsewu tetap 

dapat melakukan kegiatan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan-

kegiatan OKP di Kabupaten Pringsewu 

5.2. Saran 

1) Disporpar Kabupaten Pringsewu harus menyusun program kerja 

terkait pembinaan organisasi kepemudaan dan mengolah anggaran 

yang minim agar mampu digunakan untuk melaksanakaan seluruh 

program-program pembinaan dan partisipasi kepemudaan dengan 

sistem prioritas. 

2) Sebaiknya Disporpar Kabupaten Pringsewu membentuk koordinator 

wilayah khusus bidang kepemudaan agar pembinaan kepada 

organisasi kepemudaan dapat merata dan mampu dirasakan oleh 

seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Pringsewu. 
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