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Tujuan dari penelitian untuk mendapatkan kondisi pelayanan publik sektor
pendidikan di Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif, dan
pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.
Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian: Penerapan prinsip transparansi, dalam pelakasanaan pelayanan
publik bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung bahwa Sekolah SDN 2 Labuhan
Ratu dan SDN  3 Gunung Terang sudah lebih transparan dalam menyampaikan
kebijakan sesuai  aturan-aturan,  ketentuan-ketentuan yang berlaku  yang berkaitan
dengan pelaksanaan pendidikan di Kota Bandar Lampung. Adanya komitmen untuk
meningkatkan derajat pendidikan masyarakat yang di dasarkan pada prinsip
partisipasi masyarakat dalam pelakasanaan pelayanan publik bidang pendidikan
bahwa SDN 2 Labuhan Ratu dan SDN  3 Gunung Terang memberikan dan membuka
kesempatan kepada orang tua murid untuk dapat memberikan partisipasi dalam
pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan
pendidikan. Pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terdapat dua sumber
anggaran kegiatan, yaitu Anggaran Dekonsentrasi dari dana APBN dan Anggaran
yang berasal dari APBD yang di wujudkan dalam bentuk akuntabilitas pada Dinas
Pendidikan Kota Bandar Lampung melalui mekanisme administratif, keuangan, dan
ekstra administratif.

Rekomendasi: Kebijakan atau Program Dana BOS perlu untuk dilanjutkan dalam
rangka menyukseskan pemerataan pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
tahun di Indonesia dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan program dana BOS
disertai dengan pengawasan yang efektif dan efisien dengan melibatkan partisipasi
publik melalui suatu pembentukan komite sekolah dan pelaksanaan program dana
BOS harus memperhitungkan dana berkeadilan. Para pelaku pendidikan atau pihak
lembaga pendidikan untuk bisa kooperatif dan terbuka, asas tranparansi dan
akuntabilitas harus dijadikan patokan dalam pengelolaan dana BOS. Kepada
pemangku kebijakan untuk tetap mengkaji dan mengevaluasi kbijakan yang
dikeluarkan, termasuk efektifitas pengelolaan dana BOS.
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