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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI BINA LINGKUNGAN WALIKOTA DALAM BIDANG 
PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

EKA FEBRIANI 

 Bina Lingkungan adalah sebuah kebijakan yang di keluarkan oleh 
Walikota Bandar Lampung di bidang pendidikan untuk memberikan perluasan 
akses di bidang pendidikan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Kota 
Bandar Lampung. Program bina lingkungan ini di mulai pada tahun 2012, di 
peruntukkan bagi peserta didik baru dari keluarga kurang mampu dari tingkat 
pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi Negeri yang ada di 
Kota Bandar Lampung. Program pemerintah ini bertujuan untuk membantu 
meretas kemiskinan dan pemerataan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu 
di Kota Bandar Lampung dengan memberikan kesempatan warga kurang mampu 
mengenyam pendidikan di sekolah negeri, agar kedepannya peserta didik program 
bina lingkungan dapat meraih masa depan yang lebih baik lagi. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program 
pendidikan bina lingkungan di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui 
faktor penghambat dan pendukung program bina lingkungan. Penelitian ini adalah 
penelitian (Field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan langsung oleh 
peneliti di lokasi yang telah di tentukan. Menurut sifatnya penelitian ini bersifat 
deskriptif. Adapun responden dalam penelitian ini adalah siswa/i bina lingkungan 
dan orang tua peserta didik bina lingkungan. Metode yang dipakai yaitu metode 
interview, dan dokumentasi data yang diperoleh dianalisis secara teliti.  

 Hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan program bina 
lingkungan yang berjalan sejak tahun 2012 hingga sekarang berjalan dengan baik, 
dengan pengawasan langsung dari dewan pengawas Dinas Pendidikan Kota 
Bandar Lampung, dan adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program bina 
lingkungan di SMPN 29 Bandar Lampung adalah semangat para peserta didik 
bina lingkungan untuk terus belajar dan koordinasi antara guru mata pelajaran 
dengan wali kelas dan guru bimbingan konseling berjalan dengan baik sehingga 
permasalahan yang seringkali timbul dalam kelas dapat ditangani.  
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MOTTO  
 

 
“Tidaklah seorang pemimpin atau seorang pengusa  menutup pintunya dari 

orang orang yang memiliki kebutuhan, keperluan, serta orang – orang fakir, 

kecuali Allah akan menutup pintu langit dari keperluan, kebutuhan dan 

hajatnya.” 

(Hadist Shalih Al-Bughari) 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Peneliti akan menyajikan skripsi dengan judul “Implementasi Bina 

Lingkungan Walikota Dalam Bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung”, 

untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut maka perlu kiranya 

penulis mempertegas dan memberikan penjelasan baik maksud maupun istilah-

istilah yang terkandung dalam judul di atas secara rinci sehingga dapat di 

mengerti. 

Implementasi adalah pelaksanaan1 suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya di lakukan setelah perencanaan sudah di anggap selesai. Implementasi 

yang dimaksud disini adalah pelaksanaan program bina lingkungan yang di 

keluarkan oleh Walikota Bandar Lampung dalam bidang pendidikan di Kota 

Bandar Lampung. 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak2. Kebijakan yang di maksud adalah kebijakan publik, dimana kebijakan-

kebijakan yang di buat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunan nya 

                                                             
1Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kotemporer, Jakarta. halaman.562. 
2 http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan_publik.(07 februari 2016) 



 

melalui berbagai tahapan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang di keluarkan 

di bidang pendidikan. 

Secara umum evaluasi kebijakan salah satu tahap dari kebijakan publik, 

evaluasi kebijakan dapat di katakan sebagai kegiatan yang menyangkut penilaian 

kebijakan yang mencangkup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini 

evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional (kebijakan tidak hanya di 

lakukan pada tahap akhir saja, melainkan di lakukan dalam seluruh proses 

kebijakan). 

Walikota adalah kepala kota praja3 seorang pemimpin yang setara dengan 

Bupati yang di tugaskan di Kotamadya. Pada dasarnya Walikota memiliki tugas 

dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang 

telah di tetapkan oleh DPRD kota. Walikota di pilih satu paket pasangan dengan 

Wakil Walikota dalam Pemilukada. Yang di maksud dengan walikota dalam 

penelitian ini adalah berkaitan dengan seorang pemimpin, yang mengeluarkan 

kebijakan dan mengawasi pelaksanaan program bina lingkungan di Kota Bandar 

Lampung. 

Bina Lingkungan adalah salah satu contoh bukti kebijakan yang di 

keluarkan oleh pemerintahan Kota Bandar Lampung di bidang pendidikan, dan 

penyelenggaraan nya berdasarkan kebijakan yang telah di tetapkan oleh DPRD 

kota. Bina lingkungan yang di maksud dalam penulisan ini adalah Program 

bantuan di bidang pendidikan yang di berikan kepada masyarakat Kota Bandar 

                                                             
3Ibid,1713. 



 

Lampung usia sekolah yang belum mampu, bertujuan untuk pemerataan 

pendidikan di Kota Bandar Lampung. 

Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal 

dari kata dasar “didik” (mendidik). Prof.Brodjonegoro dalam Suwarno (1982 1-2) 

menyebutkan beberapa istilah pendidikan diantaranya : paedagogiek (ilmu 

menuntun anak), opvoeding (membesarkan), panggulawentah (mengubah), 

educare (melatih atau mengajarkan) dan erzhicung (membangkitkan atau 

mengaktifkan). Berdasarkan istilah-istilah tersebut, kemudian Prof.Brodjonegoro 

menerjemahkan pendidikan sebagai tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai 

lahir sampai tercapai nya kedewasaan secara jasmani dan rohani agar dapat 

memenuhi sendiri tugas hidup nya.4 

Judul penelitian ini bermaksud, untuk mengetahui pelaksanaan program 

Bina Lingkungan yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung dalam bidang 

pendidikan di Kota Bandar Lampung. Walikota mengeluarkan kebijakan di 

bidang pendidikan dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan dan mengurangi 

usia putus sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan peneliti, dalam menulis skripsi ini adalah: 

1. Penulis tertarik untuk mengangkat masalah program bina 

lingkungan Walikota dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan 

usia putus sekolah  masyarakat di Kota  Bandarlampung. 

                                                             
4Nanang Purwanto,Pengantar Pendidikan, (Graha ilmu, Yogyakarta : 2014) hlm.19  



 

2. Sebagai mahasiswi Jurusan Pemikiran Politik Islam penulis tertarik 

untuk meneliti tentang kebijakan yang di keluarkan oleh Walikota 

Bandar Lampung dalam Bidang Pendidikan. 

3. Data-data cukup tersedia untuk di teliti sehingga peneliti bisa 

dengan mudah mendapatkan data yang diinginkan untuk kemudian 

di teliti sesuai bidang keilmuan. 

C. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang di atur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yang berbunyi “kemudian dari 

pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang meindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial”5, serta ingin mencapai tujuan pendidikan nasional dengan 

cara mengeluarkan program bina lingkungan dengan tujuan pemerataan 

pendidikan di wilayah Kota Bandar Lampung. 

Dan telah di atur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 

2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses belajar 

dan mengajar peserta didik secara aktif mengembangkan potesi dirinya untuk 

memiliki kekuatan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang seimbang. 

                                                             
5Taqiyudin, Sejarah Pendidikan, Melacak Geologi Pendikakan Islam di Indonesia (Mulia 

Pers, Bandung: 2008) hlm.47  



 

Tujuan pendidikan harus sesuai dengan Taps MPRS No 

XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, sehingga 

dirumuskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan arti bahwa 

manusia bertaqwa kepada Tuhan YME, dan memiliki tanggung jawab. 

Demi mendapatkan pendidikan yang layak pada saat ini masyarakat harus 

mampu mengeluarkan biaya yang cukup banyak, ini yang menjadi salah satu 

sebab banyak anak usia sekolah yang putus sekolah untuk melanjutkan ke jenjang 

yang lebih tinggi baik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau  Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan sederajad. Angka partispasi sekolah remaja tingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lampung masih rendah. Sebanyak 40% lebih, 

remaja usia 16-18 tahun yang seharus nya mengenyam pendidikan di bangku 

setingkat SMA/SMK, ternyata tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Faktor 

kemiskinan masih menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk menyekolahkan 

anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi setingkat SMA/SMK.6 

Pendidikan sebagai suatu proses alamiah yang di tandai dengan  interaksi 

antara pendidik dan peserta didik dalam usaha membimbing untuk mempelajari, 

memahami, dan dan mempraktikan nilai-nilai, norma-norma pengetahuan serta 

keterampilan dari masyarakatnya. Dengan memberi pendidikan berarti berupaya 

memanusiakan manusia, dan membudayakan manusia sehingga mampu mencipta, 

                                                             
6Diolah dari http://lampung.tribunnews.com/2014/03/10/kemiskinan -penyebab-40-

persen-remaja-di-lampung-tak-bisa-bersekolah.di akses pada tanggal 10 september 2016.pukul 
21.33 



 

berkarya, berbudi baik bagi kehidupan eksosferisnya (kebulatan diri dan 

lingkungan). 

Kebijakan pendidikan di perlukan agar tujuan pendidkan nasional dapat di 

capai secara berkelanjutan, berkesinambung berlangsung secara efektif dan 

efisien. Persoalan-persoalan yang mendesak dalam pendidikan nasional adalah 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.Kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagaimana di amanatkan dalam 

UUD 1945, Pada dasar nya pelayanan pendidikan yang bermutu merupakan hak 

bagi seluruh warga negara Indonesia. 

Di Kota Bandar Lampung, untuk meretas masalah kemiskinan dan 

membangun kota yang lebih baik khususnya dalam bidang pendidikan, 

Pemerintah Daerah khusus nya Pemerintah Kota Bandar Lampung telah 

melakukan inovasi yang dapat memberikan solusi untuk mengatasi jumlah angka 

putus sekolah di Kota Bandar Lampung yaitu melalui sebuah kebijakan 

pendidikan. 

Kebijakan pendidikan ini sudah di atur dalam peraturan daerah Kota 

Bandar Lampung No. 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaan pendidikan dan 

peraturan Walikota Bandar Lampung No. 49 tahun  2013 tentang pedoman 

pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 



 

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

di Kota Bandar Lampung.7 

Sejak tahun 2013 Walikota Kota Bandar Lampung mengeluarkan 

kebijakan baru di bidang pendidikan, yaitu program bina lingkungan, program 

pendidikan ini di alokasikan untuk siswa/i tidak mampu yang tinggal di sekitar 

sekolah negri yang ada di Kota Bandar Lampung. 

Jalur bina lingkungan merupakan kebijakan yang strategis dan inovatif 

yang di lakukan pemerintah Kota Bandar Lampung, di harapkan kebijakan ini 

menjadi solusi terhadap permasalahan dalam dunia pendidikan guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat ekonomi rendah agar tetap melanjutkan pendidikan nya ke 

tingkat yang lebih tinggi. 

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur bina lingkungan telah berjalan 

sejak tahun 2012/2013. Pada tahun 2015 pemerintah Kota Banndar Lampung 

menaikan lagi kuota bina lingkungan menjadi 70% dari sebelumnya 50%, hal ini 

bertujuan agar para calon siswa/i yang berasal dari keluarga yang kurang 

mampum lebih berpeluang masuk ke SMA/SMK Negeri pilihan yang ada di Kota 

Bandar Lampung. 

Peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 1 tahun 2012 pada bagian 

kedua menjelaskan tentang penerimaan dan daftar ulang,8 dalam hal ini di 

jelaskan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB di laksanakan 
                                                             

7Peraturan Walikota Bandar Lampung No.49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

8Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan 



 

melalui 3 Jalur, ketiga Jalur tersebut adalah jalur reguler, jalur prestasi, dan jalur 

bina lingkungan, sedangkan jalur bina lingkungan itu sendiri di bagi menjadi 2, 

yaitu : jalur bina lingkungan anak kandung pendidik atau tenaga kependidikan dan 

bina lingkungan keluarga tidak mampu. 

Calon siswa yang melalui jalur bina lingkungan di seleksi berdasarkan 

kelengkapan berkas, yang mana berkas tersebut menenrangkan mengenai keadaan 

keluarga dan identitas dari keluarganya. Khusus bagi siswa jalur bina lingkungan 

siswa dari keluarga tidak mampu, seluruh biaya sekolah sudah di tanggung oleh 

Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga tidak ada lagi pungutan untuk biaya 

SPP dan baju sekolah. 

Pada awalnya program bina lingkungan di terapkan di sekolah-sekolah 

negeri yang ada di kota Bandar Lampung, berjalan lancar di beberapa sekolah 

karena, ada beberapa sekolah yang melaksanakan bina lingkungan dengan 

membedakan kelas siswa/i bina lingkungan dengan siswa/i regular, ada 

diskriminasi di beberapa sekolah negeri di Kota Bandar Lampung, sehingga 

menggangu mental siswa-siswi bina lingkungan itu sendiri. 

Biaya sekolah swasta yang cukup mahal, membuat para orang tua yang 

kurang mampu untuk memutuskan anak putus sekolah, karena mereka berfikir 

masih banyak kebutuhan yang harus di penuhi, sehingga pendidikan tidak terlalu 

di pikirkan. 

Demi mendapatkan pendidikan yang layak , masyarakat harus mampu 

mengeluarkan biaya yang cukup mahal, bagi kalangan warga miskin 



 

permasalahan ini lah yang menjadi penjadi penyebab banyak nya anak putus 

sekolah, khusus nya di Kota Bandar lampung. 

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan 

keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, agar cita-cita 

kesejahteraan dapat tercapai dengan dinamis. Namun penanganan selama ini 

cendrung persial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu di perlukan perubahan yang 

bersifat sistematik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.9 

Yang  mengakibatkan putus sekolah yaitu, saat mereka mendaftarkan diri 

di sekolah-sekolah  negeri pilihannya dan  tidak lolos dalam  seleksi, banyak yang 

memutuskan untuk putus sekolah, dengan alasan tidak mampu membayar biaya 

sekolah  swasta yang sangat  mahal. Faktor kemiskinan menjadi alas an  utama 

bagi orangtua, untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi, se-tingkat SMP atau SMA. 

Dengan di adakannya program dari Walikota Bandar Lampung ini 

betujuan untuk membantu para orang tua tidak mampu dalam memberikan 

pendidikan layak kepada putra-putrinya, dengan berbagai macam masalah 

kehidupan ekonomi masing-masing keluraga.Dengan di adakannya bina 

lingkungan ini, Walikota Bandar Lampung berharap tidak ada anak putus sekolah, 

khususnya di Kota Bandar Lampung. 
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(Bandung: Alfabeta,2007), h-9. 



 

Sasaran bina lingkungan  ini sendiri adalah anak-anak usia sekolah yang 

putus sekolah dan bertempat tinggal di sekitar sekolah negeri, bina lingkungan 

yang tadinya di berikan 6tahun saja, kemudian 9tahun dan sekarang bina 

lingkungan juga sampai jenjang perguruan tinggi khusus nya perguruan tinggi 

yang berada di Bandar Lampung seperti Universitas Negeri Lampung (UNILA) 

dan Institut Agama Islam Negeri Lampung (IAIN). 

Diharapkan tidak ada kecemburuan sosial bagi siswa-siswi yang mendaftar 

ke sekolah negeri pilihannya, tidak lolos, karena keterbatasan kuota program 

regular. Tetapi fakta di lapangan pada tahun ajaran baru pada tahun 2016, bahwa 

masih ada siswa yang tidak mampu secara ekonomi tidak lolos dalam seleksi 

PPDB jalur Bina lingkungan. Salah satu contoh nya adalah anak pasangan dari 

orang tua yang bekerja sebagai buruh yang anaknya gagal lolos seleksi bina 

lingkungan di SMPN 29 Bandar Lampung.  Padahal sebelumnya, anak pertama 

dari pasangan buruh tersebut alumni dari sekolah yang sama dan dari jalur bina 

lingkungan juga. 

Selain itu, program bina lingkungan membuka masalah baru yaitu siswa 

biling yang tidak dapat mengikuti pelajaran sekolah dengan baik perlu nya di 

lakukan pengawasan untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan baik 

dan semua pihak telah menjalankan tugas, fungsi serta peran nya masing-masing. 

Gambaran latar belakang di atas memberikan deskripsi singkat mengenai 

Program Bina lingkungan , untuk memperjelas masalah tersebut, peneliti mencoba 



 

membedah apa saja yang seharusnya terjadi dalam keberlangsungan program Bina 

Lingkungan yang ada di Kota Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi bina lingkungan di Kota Bandar 

Lampung? 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program 

bina lingkungan ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi bina lingkungan di 

Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksaan program bina lingkunga. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini pada hakekatnya berguna untuk : 

1. Dari aspek keilmuan, hasil penelitian ini di harapkan dapat 

memperkaya khasanah kajian tentang implementasi bina 

lingkungan Walikota dalam bidang pendidikan di Kota Bandar 

Lampung. 



 

2. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat 

memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. 

G. Metode Penelitian 

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi metode adalah cara yang 

tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama 

untuk mencapai tujuan.10 Adapun menurut Sutrisno Hadi ”Penelitian” adalah 

sebagai usaha menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, 

usaha-usaha yang di lakukan dengan cara menggunakan metode ilmiah.11 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di ambil suatu kesimpulan 

bahwa metode penelitian adalah ilmu yang membahas cara-cara yang di gunakan 

dalam mengadakan penelitian. Jadi metode merupakan suatu acuan, jalan atau 

cara yang di gunakan untuk mengadakan suatu penelitian. 

Metode penelitian sangat tergantung pada permasalahan dan sifat 

penelitian, sebelum peneliti mengemukakan metode penelitian ini, ada baik nya 

kita mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan metode tersebut dan 

memaparkan jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian. 

 

 

 
                                                             

10 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi,Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 
h.1. 

11 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek, (Jakarta, Bina 
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1.  Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis nya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(Field Research), maksudnya adalah penelitian yang di lakukan dengan 

mengambil data yang ada di lapangan. 

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok 

sosial, individu, lembaga atau masyarakat.12 

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang 

ada di lapangan, dalam hal ini adalah masalah kemiskinan yang menjadi 

penghambat dalam meningkatkan pendidikan di Kota Bandar Lampung, sehingga 

Walikota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan dengan 

tujuan pemerataan pendidikan di Kota Bandar Lampung.  

b. Sifat Penelitian 

Sedangkan di lihat dari sifatnya, penelitian yang di lakukan pada dasarnya 

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan 

menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan.13 Menurut 

Sutrisno Hadi penelitian yang bersifat deskriptif maksudnya adalah “Orang hanya 
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semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk 

mengambil kesimpulan secara umum.”14 

Tujuan penelitian deskriptif ini menurut Koentjoro Ningrat adalah Untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau 

kelompok tertentu, untuk menentukan frekuensi dan penyebaran suatu gejala atau 

frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain 

dalam masyarakat.15 

Jadi penelitian yang bersifat deskriptif merupakan gambaran dari sifat-sifat 

populasi pada daerah tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang di 

hadapi setiap masyarakat tidak mampu di Kota Bandar Lampung. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data 

yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.16 Sumber data 

primer adalah data utama dalam suatu penelitian, di gunakan sebagai pokok yang 

di peroleh melalui interview dan dokumentasi, dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data primer adalah hasil interview dengan informan, informan dalam 

penelitian ini adalah staf di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang 

                                                             
14 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research,Jilid 1,Fakultas Psikologi UGM, 

Yogyakarta,1986, halaman 3. 
15Koentjoningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1991, 

halaman 29. 
16 Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi, 

(Jakarta:Rineka Cipta), h.38. 



 

menjadi pemantau pelaksanaan bantuan program bina lingkungan Kota Bandar 

Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data yang sudah jadi, 

biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen misalnya mengenai data 

demografis suatu daerah dan sebagainya.17 

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang di peroleh 

dari buku-buku literature dan informan lain yang ada hubungannya dengan 

masalah yang di teliti. Adapun informan lain yaitu masyarakat miskin yang 

menerima bantuan program bina lingkungan di Kota Bandar Lampung. 

3. Metode Pengumpuan Data 

Mendapatkan data-data sebagai alat analisis data, di perlukan metode 

pengumpulan data, adapun metode yang di gunakan adalah: 

a. Metode Wawancara (interview) 

Interview atau yang sering di sebut juga wawancara atau kuisioner lisan 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari responden. Dalam hal ini penulis menggunakan interview 

terpimpin, yaitu interview yang di lakukan oleh pewawancara dengan membawa 

sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang di maksud dalam 
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interview tersetruktur18. Adapun yang menjadi informan peneliti adalah pegawai 

Dinas Pendidikan yang di bagian Bina Lingkungan. Penentuan jumlah di 

wawancara di tentukan berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciriyang mempunyai 

pengaruh terhadap objek yang di teliti. 

b. Metode Dokumentasi 

Sebagai objek yang di perhatikan dalam memperoleh informasi, kita 

mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place) dan 

kertas atau orang (people). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada 

tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal 

katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan 

metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seprti buku-buku, 

majalah, dokumen, dn peraturan-peraturan19. 

c. Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah di tentukan, 

maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah 

terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk di analisa. Data 

yang di peroleh di lapangan dianalisa dengan menggunakan teknik anlisis 

kualitatif. Teknik analisa kualitatif yaitu di gambarkan dengan kata-kata atau 
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kalimat,kemudian di pisah-pisahkan menurut kategori untuk di ambil suatu 

kesimpulan20. 

Dalam menarik kesimpulan akhir penulis mengunakan metode berfikir 

induktif. Berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

peritiwa yang konkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus 

itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

H. Tinjauan Pustaka 

Dalam kepustakaan yang membahas tentang implementasi bina 

lingkungan walikota dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di kota 

Bandar Lampung. 

1. Karya ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Program Bina Lingkungan 

dalam penerimaan Peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri 4 

Bandar Lampung karya Mellia Andriani Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung tahun 2014. Karyailmiah ini 

terfokus pada proses penerimaan peserta didik baru Bina lingkungan 

tingkat SMA di SMAN 4 Bandarlampung. 

2. Karya ilmiah yang berjudul evaluasi kebijakan penerimaan peserta 

didik baru jalur bina lingkungan Kota Bandar Lampung, karya Bunga 

Janati, FISIP Universitas Lampung tahun 2014. Karya ilmiah ini 

terfokus pada Proses Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik 

Baru jalur Bina Lingkungan Di Kota Bandar Lampung. 
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3. Karya ilmiah yang berjudul Pengawasan Program Bina Lingkungan 

Dalam menjaga Kualitas Pendidikan Kota Bandar Lampung, karya 

Amnesty Amalia Utami fakultas Hukum Universitas Lampung. Karya 

ilmiah ini terfokus kepada kinerja DPR Kota Bandar Lampung dalam 

mengawasi program pendidikan Bina Lingkungan. 

 
  



 

BAB II 
 

KOTA BANDAR LAMPUNG DAN DINAS PENDIDIKAN KOTA 

BANDAR LAMPUNG 

 

A. Kota Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu 

kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan 

Pelembang menurut jumlah penduduk. Secara geografis, kota ini menjadi pintu 

gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut 

Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas 

pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.  

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km2 yang 

terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 162 kelurahan dengan populasi penduduk 

1.167.101 jiwa kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km2 dan diprpyeksikan 

pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Saat ini kota 

Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di 

provinsi Lampung.21 

a. Zaman prakemerdekaan Indonesia 

Wilayah kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda 

termasuk wilayah Onder Afdeling Telokbetong yang di bentuk berdasarkan 

Staatbalat 1912 Nomor : 462 yang terdiri dari Ibukota Telokbetong sendiri dan 
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daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, Ibukota Telokbetong ini 

meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara kota 

Telok betong.  

Ibukota Onder Afdeling Teloknetong adalah Tanjungkarang, sementara 

kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai Ibukota keresidenan Lampung. 

Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam marga verband, melainkan berdiri 

sendiri dan di kepalai oleh seorang asisten demang yang tunduk kepada Hoof 

Vab Plaatsleyk Bestuur selaku kepala Onder Afdeling Telokbetong. Pada zaman 

jepang, kota Tanjungkarang-Telokbetong dijadikan shi (Kota) di bawah 

pimpinan seorang shicho (bangsa jepang) dan dibantu oleh seorang fukushicho 

(bangsa Indonesia).22 

b. Zaman pasca kemerdekaan Indonesia 

Sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, kota Tanjungkarang dan 

kota Telokbetong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan kedua 

kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan 

istilah penyebutan kota Tanjungkarang-Telukbetung. 

Secara gografis, Telukbetung berada di selatan Tanjungkarang, karena 

itu di marka jalan, Telukbetung yang dijadikan patokan batas jarak ibukota 

provinsi. Telikbetung, Tanjungkarang dan Panjang (serta kedaton) merupakan 

wilayah tahun 1984 digabung dalam satu kesatuan kota Bandar Lampung, 

mengingat ketiganya sudah tidak ada batas pemisahan yang jelas. 
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Pada perkembangan selanjutnya, status kota Tanjungkarang dan kota 

Telukbetung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada 

tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi 

Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1965), Kota 

Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Lampung. 

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah 

dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-

Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan walikota Bandar 

Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari 

“Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “ 

Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini.23 

c. Hari jadi kota Bandar Lampung 

Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah 

yang berhasil dikumpulkan, terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari 

Residen Banten William Craft kepda Gubernur Jenderal Cornelis yang 

didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) 

yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1982 antara lain berisikan: 
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“Lampong Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati 

Tamenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang”, (Deghregistor yang 

dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dan seterusnya), dan 

hasil simposium hari jadi kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 

November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 

Februari 1983 ditetapkan bahwa hari jadi kota Bandar Lampung adalah tanggal 

17 Juni 168224. 

d. Perubahan Jumlah Kecamatan 

Dengan Undang-Undang No 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah 

No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka kota Bandar Lampung 

diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 

kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. 

G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang pemekaran kelurahan di 

wilayah kota Bandar Lampung, maka kota Bandar Lampung terdiri dari 9 

kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. Lalu pada 

tanggal 17 september 2012 bertempat di kelurahan sukamaju, diresmikanlah 

kecamatan dan kelurahan baru diwilayah kota Bandar Lampung No. 04 tahun 

2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan. Kota Bandar 

Lampung menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan.25 Adapun 7 kecamatan 

baru hasil pemekaran terdiri dari :  

a) Kecamatan Labuhan Ratu pemekaran dari Kecamatan Kedaton. 
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b) Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian 

wilayah Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi 

suatu kecamatan. 

c) Kecamatan Langkapura merupakan penyesuaian dari sebagian 

wilayah Kecamatan Kemiling dan Tanjungkarang Barat yang 

dipisah menjadi suatu kecamatan. 

d) Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang 

Timur. 

e) Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang 

Timur. 

f) Kecamatan Telukbetung Timur pemekaran dari Kecamatan 

Telukbetung Barat. 

g) Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Telukbetung 

Selatan. 

e. Metropolitan Bandar Lampung 

Seiring perkembangannya, kecepatan pertumbuhan penduduk melonjak cukup 

tinggi sejak lima tahun terakhir. Pertumbuhan bahkan mencapai 1,1 persen per tahun, 

dengan penduduk Bandar Lampung yang membengkak dari 800.000 jiwa menjadi 1,2 

juta jiwa26, Hal itu mulai memicu pertumbuhan kota ini ke arah barat hingga Gedong 

Tataan; ke timur hingga Tanjung Bintang dan Bergen; serta ke utara hingga Kecamatan 

Natar. Pada tahun 1986-1989, Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum telah 

merancang konsep pengembangan Kota Bandar Lampung yang disebut Bandar Lampung 

                                                             
26 Kementerian PU Petakan Bandar Lampung dan Metro Kawasan Metropolitan. 



 

and Surrounding Area (Blasa). Konsep ini meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Natar, 

Tanjung Bintang, dan Katibung bagian utara.Di tahun 2015 ini Kota Bandar Lampung dan 

Kota Metro merupakan kawasan yang dipetakan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Kemenpupera) berpotensi sebagai area metropolitan, terkhusus 

dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis MerakBakauheni Bandar Lampung 

Palembang Tanjung Api Api (WPS MBBPT).27 

2. Pemerintahan Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung di pimpin oleh seorang Walikota, saat ini jabatan Walikota 

Bandar Lampung di jabatoleh Drs. H. Herman HN. MM dan jabatan wakil Walikota di 

jabat oleh Yusuf Kohar, wilayah Kota Bandar Lampung di bagi menjadi 20 Kecamatan 

dan 126 Kelurahan yaitu, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, 

Teluk Betung Timur, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, 

Tanjung Senang, Sukabumi, Sukarame, Kedaton, Labuhan Ratu, Bumi Waras, Enggal, 

Kedamaian, Kemiling, Kedaton, Langkapura, Panjang, Rajabasa, dan Wayhalim. 

Sejak berdirinya Kota Bandar Lampung dari tahun 1965 sampai saat ini, Walikota 

Bandar Lampung secara berturut-turut. 

 

 

 

 

                                                             
27 Sejarah Kota Bandar Lampung. 



 

 

 

Pemerintahan Kota Bandar Lampung merupakan pemerintahan kota yang terdiri 

atas Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan unrusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang di maksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemertintahan Kota Bandar Lampung mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan yang berdasarkan kriteria : 

                                                             
 28 Wajah Baru DPRD Bandar Lampung. 

Daftar Walikota Bandar Lampung dari priodekepriode28 

No Nama Periode 

1. Sumarsono 1956-1957 

2 H. Zainal Abidin Pagar Alam 1957-1963 

3. Alimuddin Umar, SH 1963-1969 

4.  Drs. H. M. Thabrani Daud 1969-1976 

5. Drs. M. Fauzi Saleh 1976-1981 

6. Drs. Zulkarnain Subing 1981-1986 

7. Drs. Nurdin Muhayat 1986-1995 

8. Drs. Suharto 1995-2005 

9. Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd 2005-2010 

10.   Drs. Herman H.N 2010-2015 

11. Drs. H. Herman H.N 2016-2021 



 

a. Eksternalitas 

b. Akuntabilitas 

c. Efisiensi 

Pengaturan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Bandar 

Lampungdi lakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan 

susunan pemerintahan. Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung terdiri atas urusan 

wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib tersebut meliputi:29 

a. Pendidikan 

b. Kesehatan 

c. Lingkungan Hidup 

d. Pekerjaan Umum 

e. Penataan Ruang 

f. Perencanaan Pembangunan 

g. Perumahan 

h. Kepemudaan dan Olahraga 

i. Penanaman Modal 

j. Aperasi dan usaha kecil menengah 

k. Kependudukan dan catatn sipil 

l. Ketenagakerjaan 

m. Ketahanan Pangan 

n. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak 
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Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung Bab III substansi Urusan Pemerintahan Kota Bandar 
Lampung Pasal 4 Ayat (2) 



 

o. Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana 

p. Perhubungan 

q. Komunikasi dan informatika 

r. Pertahanan 

s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 

t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian 

u. Pemberdayaan masyarakat dan desa 

v. Sosial 

w. Kebudayaan 

x. Statistik 

y. Kearsipan, dan 

z. Perpustakaan  

Pendidikan merupakan urusan yang wajib pertama yang harus di penuhi, oleh 

pemerintah Kota Bandar Lampung untuk seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. 

Dalam hal pelaksanaan urusan wajib di bidang pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan 

sebagai unsur pelaksana tugas Walikota mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintah Kota di bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pkok Dinas Pendidikan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum di 

bidang pendidikan 



 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota di bidang 

pendidikan 

e. Pelayanan administratif  

 

3. Kependudukan  

Berdasarkan sensus BPS, Kota Bandar Lampung memiliki populasi penduduk 

sebanyak 1.167.101 jiwa (sensus 2014)30, dengan luas wilayah sekitar 197,22 km2, maka 

Bandar Lampung memiliki kepadatan penduduk 8.316 jiwa/km² dan tingkat 

pertumbuhan penduduk 1,79 % per tahun. Berikut adalah tabel jumlah penduduk dari 

tahun ke tahun: 

Tahun 1971 1980 1990 2000 2008 2009 2010 2014 2030 

Jumlah 

Pendudu

k10 

198.

427 

284.275 636.418 743.109 822.880 833.51

7 

881.801 1.16

7.10

1 

2.400.000 

(perkiraan) 

 

4. Perekonomian  

  Dilihat dari segi ekonomi, total nilai PDRB menurut harga konstan yang 

dicapai daerah ini pada tahun 2006 sebesar 5.103.379 (dalam jutaan rupiah) dengan 

konstribusi terbesar datang dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran 19,12%, 

disusul kemudaian dari sektor bank/ keuangan 17,50%, dan dari sektor industri 

pengolahan 17,22%. Total nilai ekspor non migas yang dicapai Kota Bandar Lampung 

hingga tahun 2006 sebesar 4.581.640 ton, dengan konstribusi terbesar datang dari 

komoditi kopi (140.295 ton), karet (15.005 ton), dan kayu (1524 ton). 
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Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah (Harga Konstan) 

 
 

Sektor 

Tahun 

2010 2007 2006 2005 2004 

Rupiah 
(Juta) 

% Rupiah 
(Juta) 

% Rupiah 
(Juta) 

% Rupiah 
(Juta) 

% Rupiah 
(Juta) 

% 

Pertanian 257,527 3,94 236,085 5,33 234, 703 4,60 210,340 4,40 210,140 4,62 

Pertambangan 82,616 1,26 74,814 1,69 75,190 1,47 77,288 1,62 80,866 1,77 

Industri 
Pengolahan 

1,204,646 18,42 1,014,690 22,92 878,966 17,22 798,200 16,71 746,367 16,41 

Listrik dan 
Air Bersih 

40,636 0,62 36,402 0,82 37,017 0,73 41,241 0,86 40,631 0,89 

Bangunan 472,016 7,22 401,042 9,60 404,529 7,93 392,272 8,21 387,596 8,52 

Perdagangan/
Hotel/ 
Restoran 

1.097,399 16,78 997,962 22,54 975,939 19,12 968,952 20,28 948,289 20,84 

Bank / Keu / 
Perum 

1,462,350 22,36 1,007 0,02 893,092 17,50 725,942 15,19 634,984 13,96 

Angkutan 
Komunikasi 

1,015,910 15,53 862,362 19,48 818,550 16,40 790,381 16,54 738,202 16,23 

Jasa 907,602 13,88 802,404 18,13 735,393 15,39 773,600 16,19 762,595 16,76 

Total 6.540.702 100 4.426.768 100 5.103.379 100 4.778.189 100 4.549.463 100 

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di 

sektor perkebunan dengan komoditi utama yang dihasilkan berupa cengkeh, kakao, kopi 

robusta, kelapa dalam, kelapa hibrida. Kontributor utama perekonomian daerah ini 

adalah disektor industri pengolahan. Terdapat berbagai industri yang bahan bakunya 

berasal dari bahan tanaman dan perkebunan, industri tersebut sebagian besar 

merupakan industri rumah tangga yang mengolah kopi, pisang menjadi keripik pisang, 

dan lada. 

Hasil industri ini kemudian menjadi komoditi perdagangan dan ekspor. 

Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. 

Keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan 



 

para pedagang utuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun 

jasa31. 

Sebagai salah satu Kota terbesar di Sumatera, Bandar Lampung memainkan 

peranan penting dalam pengembangan dan kegiatan ekonomi di pulau Sumatera, dan 

sebagai Kota yang bergerak menuju kota metropolitan, Bandar Lampung menjadi pusat 

kegiatan perekonomian di daerah Lampung. Sebagian besar penduduknya bergerak 

dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Dewasa ini terdapat beberapa 

supermarket yang cukup besar. 

5. Kondisi Geografis 

Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berada antara 50º20’-

50º30’ LS dan 105º28’-105º37’ BT dengan luas wilayah 192.96 km2 dengan 

batas-batas sebagai berikut : 
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  Kota Bandar Lampung 
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Teluk Lampung 

Kabupate
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Lampung 
Selatan 

                                                             
31 Profil Kota Bandar Lampung. 



 

Kota Bandar Lampung berada di bagian selatan Propinsi Lampung 

(Teluk Lampung) dan ujung selatan Pulau Sumatera.32 

Topografi 

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai 

sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaanan tara 0 

sampai 500 m daerah dengan topografi perbukitan hinggga bergunung membentang 

dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat 

dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-

tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

 Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan 

pulau di bagian Selatan 

 Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame 

di bagian Utara 

 Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara 

 Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar 

Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, 

Sukadana Ham, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu 

Serampok di bagian Timur. 

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa 

merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-

kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan 

Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-
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masing hanya sekitar 2-5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling 

rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung. 

B.  Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 

Kantor Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung yang dahulu 

di sebut dengan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Karang Teluk 

Betung, yaitu pada tahun 1976. Dalam struktur organisasi pada saat itu, sesuai dengan 

surat keputusan (S.K) Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor : 

0173/01/1983 tanggal 14 Maret 1983 dan keputusan Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988 tentang 

perubahan keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 

0304/0/1984 yaitu pasal 82 butir 1433. 

Pada tahun 1983 kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung 

Karang Barat Teluk Betung di ubah menjadi kantor Departemen Pendidikan dan 

Kebudyaan Kota madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 1999 

kantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kota madya Daerah Tingkat II Bandar 

Lampung di ubah menjadi, kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandar 

Lampung. Dengan berlakunya UU.No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 

memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah dengan di dasarkan asas 

desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas. 
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Berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung No.5 tahun2008 tanggal 11 

Februari 2008, Dinas Pendidikan dan Perpustakaan berubah menjadi Kantor Dinas 

Pendidikan Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan berdasarkan Peraturan 

Walikota Bandar Lampung, Nomor 88 Tahun 2012 tanggal 11 September 2013, 

pemekaran UPT Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, dari 13 UPTD menjadi 20 UPTD 

Dinas Pendidikan Kecamatan34. 

2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, sebagai berikut: 

a. Visi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 

Terwujudnya pendidikan berkualitas, terjangkau dengan di landasi oleh 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Menguasai IPTEK dan 

berdaya saing. 

b. Misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 

        Mewujudkan perluasan akses dengan pemerataan pelayanan pendidikan, 

meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) yang menguasai IPTEK, unggul dan 

berstandar Nasional atau Internasional serta mengembangkan jumlah lembaga 

pendidikan formal dan non formal. 

3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 

Struktur organisasi didalam suatu lembaga ataupun kelompok merupakan 

hal yang penting adanya untuk menunjang pelaksanaan tugas suatu lembaga35. 

Susunan organisasi dan tugas Dinas Pendidikan terdiri dari : 
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1. Kepala Dinas 

Kepala dinas pendidikan mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan dan 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang di berikan 

olehWalikota. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang 

kesekretariatan, sekretariat mempunyai fungsi pengelolaan urusan penyusunan 

program, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan urusan admin umum dan 

kepegawaian dan pengelola urusan keuangan bidang. 

3. Pendidikan Dasar 

Bidang pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas 

di bidang pendidikan dasar meliputi, Taman kanak-kanak (TK), Sekoalah Dasar atau 

Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB/SLB), Sekolah Menengah 

Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan dasar. 

4. Bidang Pendidikan Menengah 

Bidang pendidikan menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas 

dinas di bidang pendidikan menengah, meliputi sekolah mennegah atas (SMA), sekolah 

menengah kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), pendidik dan tenaga kependidikan 

menengah. 



 

5. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal 

Bidang pendidikan nonformal dan informal mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugasdinas di bidang pendidikan nonformal dan informal meliputi, Pendidikan 

anak usia dini (PAUD), Pendidikan masyarakat (DIKMAS) dan kesetaraan. 

6. Bidang Gedung dan Perlengkapan 

Bidang gedung dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dinas meliputi sarana dan prasarana, administrasi, per sekolahan dan 

perlengkapan. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan dinas kependidikan mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan 

kebutuhan. 

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Pendidikan memiliki susunan organisasi 

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi; 

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi; 

1. Seksi Taman Kanak-Kanak (TK), SD/MI, SDLB/SLB 



 

2. Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs 

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar (DIKDAS) 

d. Bidang Pendidikan Menengah, mwembawahi; 

1. Seksi Menengah Atas (SMA)/ MA 

2. Seksi Menengah kejuruan (SMK) 

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah (DIKMEN) 

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi; 

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

2. Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) 

3. Seksi Kesetaraan 

f. Bidang Gedung dan Perlengkapan, membawahi; 

1. Seksi Perencanaan Teknis Gedung dan Perlengkapan 

2. Seksi Gedung 

3. Seksi Perlengkapan 

g. Unit Pelaksanaan Teknis 

h. Kelompok jabatan Fungsional 

4. Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah 

daerah di bidang pendidikan berdasarkan otonomi dan tugas 

5. Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal peraturan 

ini, Dinas pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut : 



 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan 

pelaksanaan tugas yang lain di berikan oleh walikota sesuai tugas 

dengan fungsi nya. 

 

6. Kondisi Geografis  

Nama lembaga dalam penenlitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota 

Bandar Lampung. Secara administratif, Dinas pendidikan Kota Bandar Lampung 

terletak di JL. Amir Hamzah , Gotong Royong, Tanjung KarangPusat, Kota 

Bandar lampung Provinsi Lampung, Tipologi Dinas Pendidikan kota Bandar 

Lampung sendiri merupakan pusat pendidikan dan pemerintahan di Provinsi 

Lampung. 

  



 

BAB III 

PROGRAM BINA LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN 

A. Bina Lingkungan  

1. Pengertian Bina Lingkungan  

  Berkaitan dengan upaya perluasan akses pendidikan di Kota Bandar 

Lampung, pemerintah merespon baik dan mengeluarkan berbagai program 

pembangunan di bidang pendidikan agar peserta didik mendapatkan kesempatan 

untuk mengenyam pendidikan di setiap jenjang pendidikan. agenda pembangunan 

di Kota Bandar Lampung upaya peningkatan akses pendidikan adalah salah satu 

cara melalaui program pengembang anak usia dini (PAUD), program wajib 

belajar pendidikan dasar 9 tahun, program pengembangan pendidikan menengah, 

program non formal dan Program pendidikan bina lingkungan. 

  Program bina lingkungan adalah sebuah bentuk kebijakan bidang 

pendidikan dari pemerintah kota Bandar Lampung dalam rangka memberikan 

perluasan akses pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu 

yang ada di Kota Bandar Lampung. Program bina lingkungan sudah ada dari 

tahun 2012 di peruntukan bagi peserta didik tingkat pendidikan Sekolah Dasar 

(SD) sampai Perguruan Tinggi Negeri ini merupakan program yang di keluarkan 

oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, yang bertujuan membantu meretas 

kemiskinan dan pemerataan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu di Kota 

Bandar Lampung dengan memberikan kesempatan warga kurang mampu 

mengenyam pendidikan di sekolah negeri yang sudah di siapkan oleh pemerintah 



 

Kota Bandar Lampung, agar kedepan peserta didik program bina lingkungan 

dapat melanjutkan cita-cita nya dan meraih masa depan yang lebih baik lagi. 

  Program bina lingkungan Kota Bandar Lampung memberikan akses 

pelayanan pendidikan bagi peserta didik, dari anak kandung pendidik, tenaga 

pendidik dan dari keluarga kurang mampu agar dapat masuk di sekolah negeri di 

Kota Bandar Lampung dengan kuota pada tahun ajaran 2012-2013 30%, tahun 

ajaran 2014-2015 mencapai 40%, tahun 2014-2015 mencapai 50% dan di tahun 

2015-2016 dari 50 % naik menjadi 70%. 

  Penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandar Lampung dan program bina 

lingkungan di atur dalam peraturan daerah (Perda) Kota Bandar Lampung, Nomor 

01 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penddikan pada bagian ke 4 mengenai 

hak dan kewajiban Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah pada pasal 32, “ 

Pemda berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan 

pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat”.36 

  Program bina lingkungan mendukung komitmen Pemerintah Kota Bandar 

Lampung untuk meningkatkan pembangunan pendidikan di Kota Bandar 

Lampung, wajib kita ketahui untuk di garis bawahi bahwa selain akses pendidikan 

yang juga tidak kalah penting adalah proses penerimaan peserta didik baru jalur 

binalingkungan, dukung sarana dan prasarana, dan biaya operasional juga di  

tingkatkan, sehinngga selain memberikan kesempatan bagi peserta didik yang 

berasal dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan di setiap jenjang 
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pendidikan, juga memberikan ruang bagi sekolah-sekolah untuk mencari cara agar 

perluasan pendidikan agar dapat juga diimbangi dengan mempertahankan cara 

mengurangi angka putus sekolah, karena ada dua jalur penerimaan peserta didik 

baru, selain jalur bina lingkungan yaitu jalur prestasi dan umum atau regular. 

  Melalui program pendidikan bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung ini di harapkan peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu 

di Kota Bandar Lampung, di berikan kesempatan untuk dapat terus bersekolah 

untuk melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya dan tidak putus sekolah 

sehingga dapat meraih masa depan yang lebih baik, dan dapat mengurangi jumlah 

usia putus sekolah. 

  Program bina lingkungan memberdayakan lembaga pendidikan sekolah 

negeri di Kota Bandar Lampung, sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap dan 

partisipasi keluarga dan masyarakat yang di dukung oleh sarana dan prasarana 

yang memadai. 

  Program bina lingkungan menjadi salah satu solusi untuk memberikan 

kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik yang berasal dari keluarga kurang 

mampu untuk masuk ke sekolah negeri di tiap tingkatan jenjang pendidikan, hal 

ini di lakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi persoalan 

akses pendidikan. 

 

 



 

2. Jenis Bina Lingkungan 

  Berdasar kan peraturanWalikota Bandar Lampung No. 49 tahun 2013 

tanggal 11 Juni 2013, tentang pedoman pelaksanaan penerimaan siswa peserta 

didik baru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) se-

derajat di Kota Bandar Lampung.37Pada BAB V tentang jalur dan system seleksi 

penerimaan peserta didik baru pasal 10 butir ke (3), jalur bina lingkungan di 

peruntukan untuk: 

1) Calon peserta didik baru dari keluarga belum mampu, secara ekonomi , 

yang berdomisili di sekitar sekolah negeri dan resmi sebagai warga Kota 

Bandar Lampung. 

a) Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus PPDB yang 

telah di tetapkan. 

b) Memiliki dan menyerahkan foto copy kartu jamkesmas atau jamkesda 

yang sah. 

c) Ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. 

d) Menyerahkan foto copy KTP orang tua dan Kartu Keluarga. 

e) Menyerahkan Kartu Keluarga asli untuk di serah kan dan akan di 

kembalikan pada saat pengumuman. 

f) Hanya di perkenankan memilih satu sekolah yang dekat dengan 

tempat tinggal. 

 
                                                             

37PeraturanWalikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 



 

2) Anak kandung pendidik dan tenaga kerja pada sekolah 

a) Menyerahkan foto copy KTP, KK, dan KP4 

b) Menyerahkan foto copy surat tugas dari satuan pendidikan 

c) Memenuhi persyaratan umum dan khusus. 

  Jika persyaratan yang di maksud pada angka satu dan angka 2 di atas 

terpenuhi maka dapat di terima di SMP/SMA/SMK Negeri tanpa mengikuti 

proses seleksi. 

  Apabila pendaftar melampaui kuota (50%) yang telah di tetapkan akan di 

adakan seleksi berdasarkan kemampuan akademik dan atau hasil verifikasi 

biodata (home visit) yang dilakukan oleh panitia. 

  Program penerimaan peserta didikbaru (PPDB) di Kota Bandar Lampung, 

tiap tahunnya memiliki 3 Tahap yaitu: jalur prestasi dan jalur prestasi akademik, 

jalurbinalingkungananak guru dan jalur bina lingkungan tidak mampu38. 

3. Tujuan Bina Lingkungan  

  Jalur bina lingkungan ini adalah salah satu jalur yang di tetapkan 

pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai salah satu jalur dalam Penerimaan 

Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung. Perlu di ketahui bahwa tujuan bina 

lingkungan Kota Bandar Lampung adalah memberikan kesempatan kepada warga 

Kota Bandar Lampung untuk memperoleh tempat layanan pendidikan yang 

berkualitas pada satuan pendidikan yang lebih tinggi, terwujudnya suasana aman, 

tertib lancar dan objektif dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai 
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dengan kemampuan daya tampung sekolah dan terlaksananya seleksi PPDB 

dengan ketentuan dan aturan yang ada, sehingga dapat di peroleh peserta didik 

baru yang benar-benar berkualitas sesuai dengan kriteria yang di harapkan. 

  Kembali kepada tujuan penerimaan peserta didik baru tersebut, pemerintah 

juga menetapkan asas-asa yang di gunakan dalam menyeleksi peserta didik baru, 

khusunya peserta didik baru yang masuk melalui jalur bina lingkungan yaitu 

dengan berpedoman secara objektif, tranparasi, akuntabilitas, dan tidak 

diskriminatif. 

  Jalur bina lingkungan ini perlu di apresiasi sebagai bentuk inovasi 

kebijakan di bidang pendidikan dengan harapan, setiap anak yang berusia sekolah 

tetap mendapatkan hak pendidikan nya, dan jalur bina lingkungan ini juga 

merupakan suatu bentuk langkah pemerintah Kota Bandar Lampung untuk 

menghapus diskriminasi serta mencegah adanya ketidakadilan di dunia 

pendidikan. 

  Menghadapi tuntunan globalisasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

yang pesat, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berpendidikan. Sekolah merupakan tempat yang menciptakan manusia yang 

berkualitas dan terdidik. Kebutuhan akan pendidikan merupakan kebutuhan yang 

penting di kalangan masyarakat. Sehubungan dengan kewajiban pemerintah 

daerah memberikan hak akan pendidikan kepada warga masyarakat Kota Bandar 

Lampung, khususnya kepada golongan masyarakat miskin dalam rangka 

mengurangi angka putus sekolah, maka pemerintah Kota Bandar Lampung 



 

mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan melalui Peraturan Daerah (Perda)  

Kota Bandar Lampung Nomor. 01 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan 

pendidikan, 

  Perda tersebut terdapat kebijakan mengenai program penerimaan peserta 

didik baru melalui jalur bina lingkungan. Adapun tujuan adanya jalur bina 

lingkungan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat 

Kota Bandar Lampung khusunya usia anak sekolah yang berasal dari keluarga 

tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas pada satuan 

pendidikan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan 

merupakan kebijakan yang strategis dan yang di jalankan oleh pemerintah Kota 

Bandar Lampung. 

  Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan di 

Kota Bandar Lampung, pemertintah Kota Bandar Lampung member fasilitas 

kepada siswa/i bina lingkungan berupa alat tulis, seragam, sepatu dan 

perlengkapan sekolah lainnya, dan pembebasan biaya spp setiap bulan. 

4. Prosedur Jalur Bina Lingkungan 

Prosedur pendaftaran calon peserta didik baru jalur bina limgkungan yaitu sebagai 

berikut : 

a) Calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan lengkap, 

langsung datang kesekolah pilihan yang dekat dengan lokasi rumah. 

b) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang telah di 

sediakan oleh panitia. 



 

c) Menyerahkan berkas seluruh persyaratan pendaftaran kepada panitia. 

d) Panitia memeriksa perlengkapan berkas calon peserta didik yang di 

terima. 

e) Panitia membuat dan menyerahkan tanda terima berkas pendaftaran. 

f) Panitia melakukan verivikasi data calon peserta dengan cara melakukan 

home visit ke alamat calon peserta. 

g) Pendaftaran dapat di lakukan oleh calon peserta didik yang 

bersangkutan, dan dapat di lakukan oleh orang tua/ guru calon peserta 

didik. 

h) Pendaftaran tidak dapat di lakukan secara kolektif. 

B. Kebijakan Pendidikan  

 Kebijakan pendidikan adalah kebijakan public di bidang pendidikan. 

Sebagaimana di kemukakan oleh Mark Olsen, John Chodd. Dan Anne Marrie 

O’Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci dari keungulan, bahkan eksistensi 

bagi negara, bangsa dan persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu 

mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi, dan kebijakan pendidikan 

sangat di perlukan, agar tujuan pendidikan nasional dapat di capai secara 

berkelanjutan, berkesinambungan dan berlangsung secara efektif dan efisien. 

  Kebijakan pendidikan di pahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu 

kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan 

harus selaras dengan kebijakan publik. Kebijakan pendidikan merupakan 

kebijakan pendidikan yang di tujukan untuk mencapai tujuan pembangunan 



 

negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan 

pembangunan bangsa secara keseluruhan. 

  Dalam perumusan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan 

ini haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan berpegang pada 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana yang 

terkandung pada fungsinya yaitu, bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai 

pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-

ketentuan perundangan yang bersifat sumir,samar dan tidak jelas. Kecuali itu 

sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara 

menggunakan Freiss Emerssen / melakukan kebijakan yang jauh menyimpang 

dari ketetntuan perundang-undangan (abus droit).39 

  Menurut Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun Macam-macam Asas-Asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah sebagai berikut : 

a. Asas kepaastian hukum (principle of legal security) 

b. Asas keseimbangan (principle of proportionality) 

c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality) 

d. Asas berindak cermat (principle of carefulness) 

e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation) 

f. Asas tidak mencapuradukkan kewenangan (principle of non missue of 

compotence) 

g. Asas permainan yang layak (principle of fairplay) 
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h. Asas keadilan dan kewajaran (principle of resonable or prohibit on of 

arbitrari ness) 

i. Asas kepercayaan dan menanggapi yang wajar (princple of meeting 

raised expectation) 

j. Asas menadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of 

undoing the qoncequences of an annulled decision) 

k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (principle 

of protecting the persenol may of life) 

l. Asas kebijaksanaan (sapientia) 

m.  Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public 

service).40 

1. Definisi Pendidikan 

 Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal 

dari kata dasar ”didik” (mendidik). Prof.Brodjonegoro dalam Suwarno (1982: 1-2) 

menyebutkan beberapa istilah pendidikan diantaranya : paedagogiek (ilmu 

menuntun anak), opvoeding (membesarkan), panggulawentah (mengubah) , 

educare (melatih dan mengajarkan), dan erzhicung (membangkitkan atau 

mengaktifkan). Berdasarkan istilah-istilah tersebut, kemudian Prof.Brodjonegoro 

menerjemahkan pendidikan sebagai tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai 

lahir sampai tercapai nya kedewasaan secara jasmani dan rohani agar dapat 

memenuhi sendiri tugas hidupnya. 
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Menurut Ki.Hajar Dewantara pendidikan sebagai upaya untuk menjauhkan 

perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), intelek (pikiran), dan jasmani anak-

anak. Maksud dari pernyataan ini adalah supaya kita dapat memajukan 

kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan 

alamnya dan masyarakat. 

2. Tujuan Pendidikan  

 Tujuan pendidikan nasional telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional 

berupaya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 Secara umum tujuan-tujuan pendidikan di Indonesia, baik tujuan-tujuan 

sekolah, perguruan tinggi, maupun tujuan nasional sudah mencakup kedalam 

perkembangan manusia, seperti tertulis dalam teori-teori pendidikan yaitu : 

Afeksi, Kognisi, dan Psikomotor.41 

C. Kebijakan Publik 

  Kebijakan publik adalah keputusan yang di buat oleh Negara, khususnya 

Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang 

bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada 
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masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada 

masyarakat yang di cita-citakan. 

  Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis atau 

ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan public sudah 

terangkum prefensi-prefensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses 

kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai suatu strategi, kebijakan 

publik tidak saja bersifat positif, namun juga negative, dalam arti pilihan 

keputusan juga selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.42 
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BAB IV 
 
 

IMPLEMENTASI BINA LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN 
 

 

A. Implementasi Bina Lingkungan Walikota dalam Bidang Pendidikan 

Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999, 

memberikan peran nyata pada Kabupaten/Kota untuk mengatur daerahnya di 

berbagai bidang, termasuk diantaranya bidang pendidikan dan diperkuat dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada 

pasal 81 Ayat (1) tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam 

APBD untuk sektor pendidikan setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya di 

alokasikan 20% dari belanja daerah. Kewenangan ini diperkuat lagi denganadanya 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang standar 

pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah. Peraturan ini membahas berbagai 

standar pengelolaan dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja 

bidang pendidikan sampai pengawasan dan evaluasi yang didalamnya terdapat 

program peningkatan angka partisipasi pendidikan. 

Bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota 

Bandar Lampung yang fokus pembangunannya diarahkan untuk (1) peningkatan 

akses pendidikan (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan (3) peningkatan 

manajemen pendidikan. Pencapaian kinerja dalam upaya peningkatan akses 

pendidikan dari pelaksanaan program dari tahun 2010-2014 terhadap sasaran yang 



 

ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung tahun 

2010 – 2015 yaitu : 

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan 

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)  

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah 

seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh 

anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan di Kota Bandar Lampung, dengan 

target APK SD/MI 115%, APK SMP/MTS 110%, APK SMA, SMK, MA 80% 

capaiannya sampai dengan tahun 2014 secara umum sudah melampaui target yaitu 

SD/MI 125,06%, APK SMP/MTS 106,28%, APK SMA/SMK/MA 84,22% 

(sumber data Profil Pendidikan Kota Bandar Lampung Tahun 2014) 

b. Angka Partisipasi Murni (APM) 

Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi anak sekolah pada 

kelompok umur tertentu sesuai jenjang pendidikan pada kelompok umurnya 

dengan target APM SD/MI 100%, APK SMP/MTS 80%, APK SMA/SMK/MA 

60 %, capaiannya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 

secara umum sudah mencapai target tersebut, yaitu SD/MI 109,25%, APK 

SMP/MTS 87,15%, APK SMA/SMK/MA 61,44%. Perkembangan capaian APK 

dan APM Kota Bandar Lampung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pada 

setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 



 

Tabel 1.2.1 Capaian APK dan APM Kota Bandar Lampung Tahun 2010-
2014 

. 
NO URAIAN TAHUN 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 APK SD/MI 123,17 123,17 113,98 114,44 125,08 

2 APKSMP/MTs 96,78 97,81 105,01 102,15 106,28 

3 APK 
SMA/SMK/MA 

74,66 74,76 77,54 82,38 84,22 

4 APM SD/MI 99,72 99,72 97,62 97,03 109,52 

5 APM SMP/MTs 71,88 72,80 78,01 79,14 87,15 

6 APM 
SMA/SMK/MA 

46,22 46,27 54,53 61,32 61,44 

 

Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung 
 
 

2. Meningkatnya jumlah SMK (+2) 

Perkembangan jumlah SMK di Kota Bandar lampung dalam kurun waktu 

2010 -2014 dengan capaian kinerja sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan 

dalam rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung 

sebanyak 2SMK , dengan rincian yaitu tahun 2010 sebanyak 6 SMK, tahun 2011 

sebanyak 7 SMK dan tahun 2014 sebanyak 8 SMK. 

Data di atas menunjukkan peningkatan angka partisipasi anak usia sekolah 

yang bersekolah pada tiap jenjang pendidikan, namun masih terdapat penurunan 

angka partisipasi pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di 

Kota Bandar Lampung. Berkaitan dengan upaya perluasan akses pendidikan di 

Kota Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung merespon dengan 



 

meluncurkan berbagai program pembangunan di bidang pendidikan agar peserta 

didik mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di setiap jenjang 

pendidikan, agenda pembangunan di Kota Bandar Lampung upaya peningkatan 

akses pendidikan salah satunya melalui program pengembangan anak usia dini 

(PAUD), program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, program 

pengembangan pendidikan menengah, program pendidikan non formal dan 

program pendidikan bina lingkungan. 

Program pendidikan bina lingkungan adalah sebuah bentuk kebijakan 

bidang pendidikan dari pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka 

memberikan perluasan akses pendidikan kepada peserta didik dari keluarga 

kurang mampu di Kota Bandar Lampung. Program bina lingkungan yang dimulai 

di tahun 2012 di peruntukkan bagi peserta didik SD, SMP, dan SMA sederajat dan 

Perguruan Tinggi ini merupakan program pemerintah Kota Bandar Lampung yang 

bertujuan membantu meretas kemiskinan dan pemerataan pendidikan bagi peserta 

didik miskin di Kota Bandar Lampung dengan memberikan kesempatan warga 

kurang mampu mengenyam pendidikan di sekolah negeri, agar kedepan peserta 

didik program pendidikan bina lingkungan dapat meraih masa depan yang lebih 

baik. 

Program bina lingkungan menjadi salah satu solusi untuk memberikan 

kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik yang berasal dari keluarga yang 

belum mampu untuk masuk ke sekolah negeri di tiap tingkatan jenjang 

pendidikan, hal ini dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi 

persoalan akses pendidikan, karena data pada APK dan APM Tahun 2010-2014, 



 

akses peserta didik sekolah dasar (SD) lebih luas dari Sekolah Menengah Atas 

(SMA/sederajat). Pada satu sisi kehadiran program bina lingkungan menjadi 

jembatan bagi keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, namun 

di sisi lain perlu disikapi beberapa kemungkinan muncul persoalan pendidikan 

seperti motivasi belajar menjadi rendah/tidak terlalu kuat karena tidak ada 

kompetisi, aspek psikologis dari peserta didik jalur bina lingkungan merasa 

termajinalkan ataukah merasa super power, pengaruh terhadap peserta didik 

lainyang berasal dari jalur prestasi atau jalur umum yang masuk berdasarkan nilai 

karena mereka terbiasa untuk berkompetisi dalam memperoleh nilai. 

Program pendidikan bina lingkungan memberikan akses pelayanan 

pendidikan bagi peserta didik dari anak kandung pendidik dan tenaga pendidik 

dan keluarga yang kurang mampu agar dapat masuk di sekolah negeri di Kota 

Bandar Lampungdengan kuota sebesar 30 % dari jumlah peserta didik yang 

diterima di sekolah negeri tingkat SMP, SMA, SMK di Kota Bandar Lampung 

pada Tahun Ajaran 2012/2013. Tahun Ajaran 2013/2014 sebesar 40% sedangkan 

pada Tahun Ajaran 2014/2015 pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan 

jumlah kuotapenerimaan sebesar 50% dan di Tahun Ajaran 2015/ 2016 dari kuota 

50 % naik menjadi 70%. 

Program Penerimaan Didik Baru (PPDB) di Kota Bandar Lampung tiap 

tahunnya melalui tiga jalur penerimaan, yaitu jalur prestasi akademik dan prestasi, 

jalur bina lingkungan keluarga kurang mampu, jalur bina lingkungan anak guru, 



 

melalui jalur umum bagi peserta didik baru yang masuk dan melalui penerimaan 

peserta didik baru dari jalur reguler43. 

 
Pada ja lur penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan 

terdapat perbedaan dalam pola rekruitmen dan perbedaan jumlah penerimaaan 

dari kuota yang telah ditetapkan pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagai 

contoh di SMPN 29 Bandar Lampung, pada proses penerimaan peserta didik baru 

Tahun Ajaran 2014/2015 melalui jalur bina lingkungan kurang dari kuota 50% 

yang ditetapkan pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga untuk memenuhi 

kuota 50 % SMPN 29 Bandar Lampung, menjadi sub rayon dari SMPN 21 Bandar 

Lampung dan SMPN 24 Bandar Lampung, karena peminat SMPN 29 Bandar 

Lampung sangat Banyak, sehingga kuota peserta didik baru lebih dari 50% 

sehingga sisa nya di bagi ke SMPN 21 Bandar Lampung dan SMPN 24 Bandar 

Lampung, sedangkan di Tahun Ajaran 2015/2016 penerimaan jalur bina 

lingkungan ditambah kuota penerimaannya menjadi 70 % dan sebanyak 30% 

melalui jalur umum dan reguler sehingga masing-masing sekolah menerapkan 

sistem dan strategi yang berbeda saat proses penerimaan peserta didik baru untuk 

diterima di sekolah masing-masing. 

Disamping strategi penerimaan peserta didik terdapat perbedaan pada pola 

rekruitmen dan penempatan kelas, di SMPN 29 Bandar Lampung misalnya 

:setelah diterima calon peserta didik diberikan tes tertulis lalu diurutkan 

berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah, kepada peserta didik bina lingkungan 

yang nilainya tinggi diberikan kesempatan untuk masuk di kelas unggulan 

                                                             
43 Buku Bappeda Kota Bandar Lampung, halaman 7. 



 

bersama peserta didik dari jalur prestasi dan reguler yang memiliki nilai sesuai 

standar nilai yang ditetapkan sekolah, sementara di SMPN 29 Bandar Lampung, 

peserta didik baru dari jalur reguler dan jalur bina lingkungan diberikan tes, nilai 

yang tinggi dimasukkan ke kelas unggulan namun menyesuaikan dengan 

kebutuhan jumlah peserta didik pada kelas unggulan, peserta didik jalur bina 

lingkungan yang lain disebar diseluruh kelas. Penambahan kuota calon peserta 

didik baru yang masuk ke sekolah negeri pada setiap tingkatan jenjang pendidikan 

setiap tahunnya tentunya mempengaruhi proses kegiatan pembelajaran dan materi 

pembelajaran yang diberikan guru mata pelajaran di kelas. 

Berkaitan dengan berbagai hal tersebut, menjadi salah satu alasan penulis 

melakukan penelitian untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan 

penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan guna memberikan masukan 

bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dan sekolah agar tujuan dari program bina 

lingkungan agar akses pendidikan bagi peserta didik kurang mampu dapat tercapai 

dan mutu sekolah dapat di pertahankan. 

SMPN 29 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah unggulan di 

Kota Bandar Lampung yang pernah dijadikan sebagai salah satu Sekolah 

Berstandar Nasional (RSBN), dalam penerimaan peserta didik baru program bina 

lingkungan yang digulirkan pemerintah Kota Bandar Lampung, sekolah ini baru 

tahun ajaran 2013/2014 melaksanakan program pendidikan bina lingkungan 

karena sebelumnya menjalankan program penerimaan sistem Reguler. SMPN 29 

Bandar Lampung memiliki pola penerimaan peserta didik baru jalur bina 

lingkungan dengan seleksi berkas dan nilai calon siswa. Seluruh peserta didik 



 

pada jalur ini diterima namun tetap memiliki standar nilai agar peserta didik bina 

lingkungan yang memiliki nilai yang baik diberikan kesempatan untuk masuk di 

kelas unggulan bersama peserta didik dari jalur penerimaan prestasi dan reguler 

yang memiliki standar nilai yang ditetapkan sekolah, pada tahun ajaran2015/2016 

sekolah memiliki strategi pada proses penerimaan peserta didik jalur bina 

lingkungan yaitu tidak lagi menerima peserta didik limpahan dari SMPN 21 

Bandar Lampung karena peserta didik bina lingkungan anak kandung tenaga 

pendidik banyak yang mendaftar di sekolah ini. Pemilihan lokasi penelitian 

dilakukan secara purposive (sengaja dan langsung ketujuan) dengan pertimbangan 

sekolah tersebut sudah melaksanakan program pemerintah Kota Bandar Lampung, 

lokasi yang berada di satu sub rayon namun memiliki strategi masing-masing 

dalam proses penerimaan peserta didik, strategi penempatan kelas, proses 

pembelajaran dan pelayanan kepada peserta didik dan telah meluluskan peserta 

didik. 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Program 

Bina Lingkungan 

1. Faktor Pendukung 

Faktor Pendukung dari pelaksanaan program bina lingkungan di SMPN 29 

Bandar Lampung yaitu, komunikasi yang baik dan hubungan emosional yang erat 

antara guru dan peserta didik harus lebih dibangun, guru di SMPN 29 Bandar 

Lampung selalu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di kelas yang 

di dalamnya di dominasi oleh peserta didik bina lingkungan, lebih menekankan 

pada sikap guru yang mampu menjaga dan meningkatkan komunikasi serta 



 

hubungan emosional yang erat dengan peserta didik bina lingkungan di perlukan 

agar peserta didik bina lingkungan dapat menyesuaikan diri dengan peserta didik 

dari jalur reguler dan jalur prestasi. 

Samijo, salah satu responden mengatakan : 

“Program bina lingkungan ini sangat membantu untuk perkembangan 
pendidikan di Kota Bandar lampung, karena dengan adanya program dari 
pemerintah kota Bandar lampung, tidak ada alas an anak usia sekolah 
untuk tidak sekolah.”.44 

Dalam Perkembangan dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung pada 

saat ini, sudah sangat baik dari sebelum nya, dengan adanya program bina 

lingkungan yang di keluarkan oleh pemerintahan Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2012 lalu sangat membantu masyarakan klurang mampu dalam memperoleh 

pendidikan yang lebih baik lagi. 

Program bina lingkungan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi 

persoalan memberantas usia putus sekolah di Kota Bandar Lampung, dengan cara 

memberikan kesempatan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu yang 

ada di sekitar sekolah negeri yang ada di Kota Bandar Lampung tanpa ada 

deskriminasi dalam pelaksanaannya.  

Ari Dwi Anggara, siswa SMPN 29 Bandar Lampung, salah satu responden 

mengatakan:  

“saya sebagai siswa kelas 7 di SMPN 29 Bandar Lampung, merasa dengan 
adanya program bina lingkungan di bidang pendidikan dari Walikota 
Bandar Lampung, saya sangat berterimakasih, karena saya bisa 
melanjutkan sekolah kejenjang SMP.”45 
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Irawati, salah satu responden mengatakan: 

“program bina lingkungan yang di keluarkan Walikota sangat membantu 
saya untuk menyekolahkan anak saya kejenjang lebih tinggi lagi, karena 
keterbatasan penghasilan saya dan suami yang bekerja sebagai buruh 
bangunan lepas, dan saya berharap kepada pemerintah selanjutnya, agar 
program ini di lanjutkan, agar usia putus sekolah di Kota Bandar 
Lampung berkurang”.46 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dilapangan, kontribusi 

yang dilakukan pengurus Kepala sekolah SMPN 29 Bandar Lampung dengan 

guru dan siswa/i SMPN 29 Bandar Lampung, berharap kepada masyarakat sekitar 

sekolah tidak memanfaatkan program ini, supaya program ini jatuh kepada yang 

membutuhkan. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan program kelas bina 

lingkungan di SMP Negeri 29 Bandar Lampung adalah pada saat pendaftaran 

pada pendidik syarat keterangan tidak mampu dimiliki oleh semua calon pendaftar 

dari jalur bina lingkungan belum ada kriteria standar dan hal ini menyebabkan 

sekolah kurang dapat menyeleksi secara objektif karena syarat telah terpenuhi 

pada anak didik sulitnya adaptasi terhadap lingkungan membuat peserta didik bina 

lingkungan kesulitan menyesuaikan diri dengan peserta didik dari jalur umum dan 

reguler yang masuk ke sekolah biasa bersaing dalam memperoleh nilai, hal ini 

dirasakan oleh guru bidang studi yang mengajar di kelas bina lingkungan. Masih 

kurangnya minat belajar dan keinginan peserta didik bina lingkungan dalam 

menerima materi yang diberikan guru mata pelajaran di kelas kadang kala 
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menyulitkan guru yang mengajar di kelas. Di butuhkan kesabaran saat 

menyampaikan materi ajar dan mengubah cara menyampaikan bahan ajar menjadi 

suatu keharusan bagi guru, hal ini menjadi penting dilakukan agar peserta didik 

bina lingkungan dapat lebih menyerap materi pelajaran dan meningkatkan 

semangat belajar. 

 

 

  



 

BAB V 

 PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

A. Pelaksanaan kebijakan yang di keluarkan oleh Walikota Bandar Lampung 

di bidang Pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan 

mengurangi angka putus sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung. 

Karena kebijakan pendidikan sangat di perlukan agar tujuan pendidikan 

nasional dapat di capai secara berkelanjutan, dan upaya Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dalam mengembangkan program kebijakan di bidang 

pendidikan seperti mengeluarkan program Bina Lingkungan agar 

membantu peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengenyam 

pendidikan ke jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi.  

B. Faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan program kelas bina 

lingkungandi SMP Negeri 29 Bandar Lampung adalah pada saat 

pendaftaran pada pendidik syarat keterangan tidak mampu dimiliki oleh 

semua calon pendaftar dari jalur bina lingkungan belum ada kriteria 

standar dan hal ini menyebabkan sekolah kurang dapat menyeleksi secara 

objektif karena syarat telah terpenuhi Pada anak didik sulitnya adaptasi 

terhadap lingkungan membuat peserta didik bina lingkungan kesulitan 

menyesuaikan diri dengan peserta didik dari jalur umum dan reguler yang 



 

masuk ke sekolah biasa bersaing dalam memperoleh nilai, hal ini 

dirasakan oleh guru bidang studi yang mengajar di kelas bina lingkungan. 

Masih kurangnya minat belajar dan keinginan peserta didik bina 

lingkungan dalam menerima materi yang diberikan guru mata pelajaran di 

kelas kadangkala menyulitkan guru yang mengajar di kelas. Dibutuhkan 

kesabaran saat menyampaikan materi ajar dan mengubah cara 

menyampaikan bahan ajar menjadisuatu keharusan bagi guru, hal ini 

menjadi penting dilakukan agar peserta didik bina lingkungan dapat lebih 

menyerap materi pelajaran dan meningkatkan semangat belajar dan pada 

saat pendaftaran pada pendidik, syarat keterangan tidak mampu dimiliki 

oleh semua calon pendaftar dari jalur bina lingkungan belum ada kriteria 

standar dan hal ini menyebabkan sekolah kurang dapat menyeleksi secara 

objektif karena syarat telah terpenuhi dan faktor pendukung dalam 

pelaksanaan program bina lingkungan, antara lain koordinasi antara guru 

mata pelajaran dengan wali kelas dan guru bimbingan konseling berjalan 

dengan baik sehingga permasalahan yang seringkali timbul dalam kelas 

dapat ditangani. Program pendidikan jalur bina lingkungan Pemerintah 

Kota Bandar Lampung berhasil memperluas akses pendidikan di sekolah 

negeri, perlu dikaji lebih lanjut kaitan antara kebijakan pemerataan 

pendidikan dengan mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung. 

 

 

 



 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuaraikan diatas, sebagai penutup 

dalam skrispsi ini diajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah (Walikota Bandar Lampung) 

Kriteria peserta didik dari keluarga kurang mampu berdasarkan surat 

keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan harus lebih 

selektif, seperti apa kategori keluarga kurang mampu dalam sebuah 

lingkungan yang layak untuk diterima dan di bantu oleh Pemerintah 

Kota Bandar Lampung, sehingga sekolah tidak lagi dipusingkan 

masalah mampu atau kurang mampu calon peserta didik tersebut dan 

memiliki kemauan dan kemampuan sehingga lebih terkonsep serta 

tepat sasaran, ada badan khusus yang dibentuk Pemerintah Kota 

Bandar Lampung yang independen dan dilakukan oleh profesional 

yang berintegritas dan bertanggung jawab selain data dari Ketua RT 

setempat, sehingga dapat mendataakurat dalam merekomendasikan 

peserta didik keluarga kurang mampu sesuai dengan kondisi nyata 

calon peserta didik, disamping itu dengan dukungan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung peserta didik bina lingkungan bisa lebih 

mengembangkan kemampuannya dengan lengkapnya fasilitas-fasilitas 

pendukung seperti penambahan ruang belajar di tiap jenjang 

pendidikan sehingga peserta didik nyaman ketika belajar dikelas. 

 

 



 

2. Bagi Sekolah 

Berkaitan dengan perencanaan program bina lingkungan perlu 

ditingkatkan lagi agar perencanaan menjadi lebih terprogram, dan 

perencanaaan program ini mendapatkan perhatian dari pihak Dinas 

Pendidikan agar nantinya pada pelaksanaan tidak terjadi kesalahan, 

salah satunya syarat kriteria calon peserta didik bina lingkungan yang 

dapat diterima di sekolah. Pelaksanaan program bina lingkungan 

sebagai bentuk pelayanan pendidikan bagi peserta didik kurang 

mampu dikelola secara lebih efektif terutama dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. Mencari konsep strategi mulai dari tes, penempatan 

guru yang mengajar di kelas bina lingkungan dan koordinasi dan 

komunikasi yang baik bersama komite sekolah menjadi suatu 

keharusan agar komite sekolah dapat membantu sekolah dalam 

mengembangkan sekolah dan menjalankan fungsi, dan konsep 

mengajar melayani dengan hati adalah salah satu strategi yang dapat 

ditanamkan pihak sekolah kepada seluruh guru yang ada di sekolah. 

Sebagai pendidik dari peserta didik bina lingkungan yang mayoritas 

motivasi belajar rendah, selayaknya semua tenaga pendidik dan tenaga 

pendidikan di sekolah melakukan proses pembelajaran dengan sabar 

dalam membimbing siswa/i. Program pendidikan bina lingkungan 

merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang harus 

diterima sekolah negeri di Kota Bandar Lampung sebagai upaya 

memperluas akses pendidikan terutama bagi peserta didik dari 



 

keluarga kurang mampu sehingga guru harus memperbaiki kualitas 

personal (kompetensi, profesionalitas, efektivitas maupun leadership), 

kualifikasi pendidikan serta relevansi pendidikannya agar dapat 

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan dan 

membantu sekolah dalam mempertahankan mutu sekolah negeri di 

Kota Bandar Lampung. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan di 

sekolah perlu mempertimbangkan teori pembelajaran yang dapat 

membuat proses belajar tidak lagi merupakan suatu yang menakutkan. 

Tetapi dapat menjadi syarat untuk mewujudkan perilaku yang kreatif 

dan perasaan bebas, karena orang yang berfikir bebas pada umumnya 

akan mampu menemukan kemungkinan–kemungkinan yang dapat 

digunakan sebagailangkah untuk menemukan solusi dalam 

menyelesaikan suatu masalah. 

3. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat pemerhati dan peneliti dunia pendidikan dapat 

memberikanmasukan dan saran tentang program bina lingkungan 

dalam peningkatkan mutupelayanan pendidikan dan perluasan akses 

pendidikan di Kota Bandar Lampungagar kebijakan pemerintah Kota 

Bandar Lampung tepat guna dan tepat sasaran. Bagi siswa/i bina 

lingkungan, dengan di keluarkan kebijakan ini, pemerintah kota 

berharap dapat di manfaatkan sebaik mungkin. Karena tak ada yang 

membedakan siswa/i bina lingkungan dengan siswa/i reguler. 

 



 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Berkaitan dengan hasil karya ilmiah yang sudah di teliti oleh peneliti 

yang berjudul tentang Implemestasi Bina Lingkungan Walikota Dalam 

Bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung, kedepannya bagi 

peneliti agar dapat meneliti bagaimana semangat belajar dan prestasi 

peserta didik bina lingkungan di Kota Bandar Lampung. 
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