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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Implementasi

Program Bina Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Akses Pendidikan

Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung Tahun 2014 (Studi Pada

Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Penerimaan Peserta Didik Baru) dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepentingan-kepentingan yang dalam program bina lingkungan sangat

beragam, segala aspek yang ada dalam kebijakan atau program ini

memiliki kepentingan masing-masing. Dapat dilihat bahwa dari

implementor dan masyarakat sebagai target dan sasaran semua memiliki

kepentingan masing-masing dan tetap mendukung jalannya program ini

yang tidak lain dikarenakan ada intervensi dari pihak yang memiliki

wewenang tertinggi yaitu walikota.
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2. Manfaat program bina lingkungan Kota Bandar Lampung ini memiliki

manfaat yang sangat baik bagi masyarakat, namun ada dua hal manfaat

yang dirasakan dari program bina lingkungan, pertama manfaat yang

baik dan sangat positif dimana masyarakat yang kurang mampu secara

ekonomi dapat memperoleh pendidikan secara gratis, kedua manfaat

yang kurang baik adalah dari segi penerimaan karena masih ada

penyimpangan yang terjadi dari segi administrasi dan seleksi yang tidak

dilakukan secara mendalam sehingga manfaat ini masih bisa dirasakan

oleh kalangan yang mampu.

3. Perubahan yang diinginkan dalam program bina lingkungan ini belum

tercapai, hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku serta kemampuan

anak-anak bina lingkungan ini. Perubahan-perubahan ini tidak serta

merta dapat dilakukan secara cepat dan singkat karena semua ini

membutuhkan proses.

4. Kedudukan pembuat kebijakan dalam hal ini Walikota Bandar

Lampung yang secara tegas dan berwenang dalam kebijakan ini

sehingga proses implementasi berjalan melalui Dinas Pendidikan Kota

Bandar Lampung beserta sekolah-sekolah negeri yang berada di Kota

Bandar Lampung.

5. Pelaksana program bina lingkungan di Kota Bandar Lampung dapat

dikatakan belum sempurna dalam pelaksanaanya karena masih ada

penyimpangan dalam implementasi program ini karena karakter

individu pelaksana sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program.
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6. Dari segi sumberdaya belum memadai, dalam hal sumberdaya manusia

belum memadai karena dari segi kualitas sumberdaya manusia dsini

belum bisa bekerja secara profesional, tulus dan iklas karena tingkat

pendidikan tidak menjamin seseorang untuk bertindak secara kompeten.

Sedangkan dari sumberdaya keuangan masih kurang dalam memenuhi

kebutuhan yang ada dan masih sering terjadi keterlambatan dalam

peyaluran.

7. Dari segi kepentingan, kekuasan dan strategi aktor dalam implementasi

kebijakan program bina lingkungan ini bahwa berbagai pihak memiliki

bagian-bagian yang berbeda dalam hal kekuasaan dan kepentingan

namun semua memiliki satu tujuan untuk menjalankan program bina

lingkungan di Kota Bandar Lampung. Strategi yang digunakan untuk

mensukseskan program bina lingkungan dapat dilihat dari sosialisasi

kepada masyarakat, koordinasi dan komunikasi antara lembaga.

Sehingga hal tersebut dapat menunjang keberhasilan implementasi

program bina lingkungan di Bandar Lampung.

8. Karakteristik lembaga dan penguasa pada implementasi program bina

lingkungan dapat disimpulkan bersifat fleksibel dan kooperatif hal ini

dapat dilihat dari penerimaan informasi terkait program ini dari

pemerintah kota ke dinas pendidikan sampai ke sekolah-sekolah di

bandar lampung yang saling berkordinasi dalam menjalankan program

bina lingkungan ini di kota Bandar Lampung. Hal ini dapat menunjang

keberhasilan implementasi program bina lingkungan.
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9. Dan untuk kepatuhan dan daya tanggap pada program bina lingkungan

dapat disimpulkan bahwa pelaksana program menjalankan sesuai

dengan perintah yang diberikan namun masih memiliki kekurangan

yaitu rasa ketidakperdulian terhadap jalannya program ini.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program bina

lingkungan dalam rangka meningkan akses pendidikan bagi masyarakat

miskin di Kota Bandar Lampung Tahun 2014, saran-saran yang ingin

penulis berikan antara lain:

1. Hendaknya segala pihak yang terkait dengan kebijakan bina lingkungan

ini dapat lebih mengutamakan apa yang menjadi kepentingan bersama

daripada mementingkan kepentingan pribadi demi suksesnya program

ini.

2. Pihak sekolah sebagai implementor diharapkan dapat menjalankan

program ini dengan baik terutama dalam proses administrsi diharapkan

dapat lebih selektif agar manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan

oleh masyarakat tidak mampu.

3. Demi perubahan yang kita harapkan pemerataan pendidikan,

mengentasakan buta aksara dan mencapai kehidupan yang lebih baik

maka berbagai pihak diharapkan konsisten dan menjalankan seluruh

kebijakan ini sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang ada.
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4. Kedudukan pembuat kebijakan dalam hal ini Walikota Bandar

Lampung untuk lebih dapat ditingkatkan dalam pengawasan dan

pemberian sanksi tegas bagi setiap oknum yang bermain.

5. Pelaksana program bina lingkungan diharapkan dapat lebih serius

dalam menjalankan kebijakan ini dengan bersikap professional tanpa

memikirkan kepentingan pribadi.

6. Dalam hal sumberdaya manusia sudah sangat baik dimana pendidikan

tenaga pendidik rata-rata telah S1, dalam hal sumberdaya keuangan

diharapkan dapat lebih transparan dalam menggunaan dana sehingga

seluruh lapisan masyarakat dapat sama-sama mengawal dan

mensukseskan tujuan kebijakan ini.

7. Berbagai pihak terkait kebijakan ini telah melakukan komunikasi dan

kordinasi dengan baik.

8. Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya memberikan batasan

serta kriteria yang lebih jelas seperti apa yang berhak menerima

program bina lingkungan ini, kemudian diinformasikan kepada sekolah-

sekolah sehingga terjadi pemerataan informasi dan kriteria.

9. Dalam penerimaan calon siswa bina lingkungan hendaknya tidak hanya

menseleksi dengan kriteria tidak mampu secara ekonomi saja namun

juga harus diseleksi secara akademis seperti tes akademik, tes bakat

skolastik dan lain sebagainya yang menunjang dalam penerimaan siswa

baru sehingga program ini dapat berjalan secara maksimal. Kemudian,

seluruh pihak sekolah hendaknya benar-benar menseleksi dan
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investigasi apa yang menjadi syarat kelayakkan diterimanya calon siswa

bina lingkungan.

10. Selain itu, diharapkan agar dapat memberikan kuota terbesar pada

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena disekolah ini setiap siswa

dibekali kemampuan sehingga dapat langsung terjun untuk

mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan diharapkan agar

pemerintah dapat membangun sebuah sekolah kemampuan agar anak-

anak yang tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan akademis

dapat dilatih dan diarahkan sehingga memiliki bekal kemampuan bakat

sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.


