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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)

Oleh

SU’ADA

Pendidikan merupakan kunci pengembangan bagi suatu bangsa untuk dapat
unggul dalam persaingan global. Melakukan pembangunan di bidang pendidikan
merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengembangan di Indonesia. Untuk
meningkatkan dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan maka dari
itu pemerintah Kota Bandar Lampung membuat suatu kebijakan untuk
memberikan sekolah gratis bagi masyarakt tidak mampu melalui program bina
lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan hambatan yang
ditemui dalam Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur
bina lingkungan dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat
miskin di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif, dengan menggunakan model analisis Grindell. Tekhnik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan
observasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa implementasi program bina
lingkungan di Kota Bandar Lampung masih belum sempurna atau kurang baik,
hal ini disebabkan karena banyak sekali kepentingan yang termuat kebijakan ini,
manfaat dari kebijakan ini belum seluruhnya dapat dirasakan oleh target dan
sasaran, perubahan yang di ingin masih jauh dari harapan, pelaksana dan
sumberdaya manusia yang kurang maksimal dalam menjalankan kebijakan serta
kepatuhan dan daya tanggap pelaksana yang masih rendah. Dari hasil penelitin ini
dapat disimpulkan bahwa implementasi program bina lingkungan dikatakan
belum optimal dikarenakan masih ada penyimpangan dalam menjalankan program
ini dan manfaat program ini belum sepenuhnya dirasakan oleh target dan sasaran.
Kemudian hambatan yang ditemui adalah perlunya peranan seluruh pihak untuk
mendukung keberhasilan dari program bina lingkungan ini. Untuk itu, pemerintah
Kota Bandar Lampung beserta seluruh pihak yang terkait dapat meningkatkan
kinerjanya agar program bina lingkungan ini dapat mencapai keberhasilan.
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