
 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Program Lampung Mengajar  

4.1.1 Profil Lampung Mengajar 

SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. 

Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan  

Kegiatan : Lampung Mengajar. 

Sasaran : Tersedianya 100 orang sarjana terbaik dari berbagai disiplin 

ilmu, yang akan dididik secara intensif sehingga layak untuk 

melaksanakan tugas mengajar pada Pendidikan Dasar. Mereka 

ini selanjutnya disebut “Pengajar Muda” yang diharapkan 

mampu menebar inspirasi di tempat tugas 

4.1.2 Latar Belakang Terbentuknya Program Lampung Mengajar 

Dalam rangka  meminimalisir disparitas (kesenjangan) layanan mutu pendidikan 

antaradaerah perkotaan dengan daerah terpencil, terisolir, tertinggal, terluar, atau 

daerah yang secara geografis sulit dijangkau, maka sejak tahun 2014, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah menentapkan kebijakan 

strategis melalui kegiatan “Lampung Mengajar”.  “Lampung Mengajar” adalah  
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suatu kegiatan pengadaan para  sarjana terbaik dari berbagai disiplin ilmu yang 

akan dididik secara intensif, sehingga dinilai layak untuk melaksanakan tugas 

profesi guru untuk diperbantukan sebagai tenaga pengajar pada pendidikan dasar 

di daerah terpencil /terisolir/tertinggal/terluar atau daerah yang secara geografis 

sulit dijangkau. Mereka ini selanjutnya disebut “Pengajar Muda” yang diharapkan 

mampu menebar inspirasi di tempat tugas. Selain memenuhi  syarat  kelayakan 

untuk melaksanakan tugas profesi guru, mereka juga harus memiliki kepedulian 

sosial, jiwa kepemimpinan, semangat juang, kemampuan adaptasi yang tinggi, 

menyukai tantangan dan kemampuan problem solving serta menghargai dan 

berempati terhadap orang lain.  

4.1.3 Maksud dan Tujuan 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya  pemberdayaan potensi 

masyarakat untuk berpartispasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Provinsi 

Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk  

a. meminimalisir disparitas layanan mutu pendidikan antar wilayah perkotaan 

dengan daerah terpencil/ terisolir/tertinggal/ terluar, atau daerah yang sulit 

dijangkau 

b. mengatasi kekurangan guru pendidikan dasar yang bermutu di daerah tersebut 

c. mendorong terjadinya perubahan prilaku masyarakat kearah yang lebih baik 

sacara berkelanjutan  

d. membangun gerakan sosial pendidikan menuju Lampung yang maju dan 

sejahtera. 
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4.1.4 Dasar Hukum 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga 

negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. 

Selanjutnya Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan 

dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. 

4.1.5 Alasan Kegiatan Dilaksanakan  

1) Tingginya disparitas layananan mutu pendidikan antar wilayah perkotaan 

dengan daerah terpencil, terisolir, tertinggal, terluar, atau daerah yang sulit 

dijangkau. 

2) Distribusi guru yang tidak merata dan cenderung menumpuk di daerah 

perkotaan. 

3) Terbatasnya ketersediaan guru pendidikan dasar yang bermutu di daerah 

terpencil/terisolir/tertinggal/terluar, atau daeraah yang secara geografis 

termasuk sulit dijangkau, sehingga diperlukan Pengajar Muda yang 

diharapkan mampu memberikan kontribusi guna mengatasi permasalahan 

tersebut, sekaligus dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi 

Lampung.  

4.1.6 Indikator keberhasilan  

Program ini dinyatakan berhasil jika dapat menugaskan 100 orang Pengajar Muda 

yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinnya sebagai peserta kegiatan 

Lampung Mengajar tahun 2015. 
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4.1.7 Pembiayaan, Pelaksana dan Penanggungjawab Program 

a. Pembiayaan 

Kegiatan Lampung Menagajar ini dibiaya melalui APBD yang tertuang 

dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 

Anggaran 2015. 

b. Jadwal Kegiatan 

Proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari 2015. 

Secara rinci dapat dilihat pada matrik rencana pelaksanaan kegiatan Program 

Lampung Mengajar tahun 2015.  

c. Penanggung jawab 

Secara rinci tentang Pengelola dan Penanggungjawab kegiatan ini ditetapkan 

berdasarkan Surat keputuasn Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Lampung. 

4.2 Pengajar Muda 

Pengajar muda adalah sebutan bagi tenaga pengajar yang terdaftar dalam program 

Lampung Mengajar. Pengajar muda merupakan sarjana terbaik dari berbagai 

disiplin ilmu, yang akan dididik secara intensif sehingga layak untuk 

melaksanakan tugas mengajar pada pendidikan dasar dan diharapkan mampu 

menebar inspirasi ditempat tugasnya di setiap  Kabupaten di Provinsi Lampung. 

4.2.1 Persyaratan Umum untuk Menjadi Pengajar Muda adalah : 

1. Warga Negara Indonesia dan belum menikah. 

2. Memiliki Kualifikasi Akademik minimal S1 semua jurusan. 

3. Berbadan sehat secara fisik maupun mental dan berusia maksimal 27 tahun. 
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4. Bersedia ditempatkan di daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau di 

Provinsi Lampung. 

5. Memiliki semagat juang, kemampuan adaptasi yang tinggi, menyukai tantangan 

dan kemampuan problem solving serta memiliki kompetensi kepribadian dan 

sosial yang memadai. 

6. Lulus pada tahap seleksi yang diadakan langsung oleh dinas kebudayaan dan 

pendidikan Provinsi Lampung. 

4.2.2 Tahapan Setelah Dinyatakan Lulus Menjadi Pengajar muda 

Setelah dinyatakan lulus dan diterima sebagai pengajar muda maka tahap 

selanjutnya para pengajar muda akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) 

secara intensif selama 35 hari. Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan bekal 

kepada para peserta agar benar-benar memiliki komptensi yang memadai untuk 

melaksanaka tugasnya sebagai Pengajar Muda. Materi pelatihan ini mencakup 

komptensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional serta implementasinya dalam proses dan pelaksanaan 

pembelajaran. Selain itu, juga mencakup hard and soft skill pendukung seperti; 

keterampilan fisik, belajar kreatif, leadership skill, problem solving, adaptasi 

masyarakat, advokasi, health and safety dan pengenalan lapangan. 

Guna memenuhi prinsip pelatihan berbasis kebutuhan dan kinerja, maka peserta 

diberi kesempatan untuk menggali permasalahan dan potensi yang harus 

dikembangkan di tempat tugas, untuk selanjutnya dibahas tuntas selama masa 

pelatihan. Tindak lanjutnya, peserta wajib menyusun program dan rencana kerja 

sebelum beragkat ke tempat tugas. Hasil akhir dari pendidikan dan pelatihan ini, 
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menjadi penentu apakah calon peserta dapat ditetapkan sebagai peserta kegiatan 

Lampung Mengajara 2015 atau dinyatakan gugur. 

4.2.3 Penempatan dan Penugasan Pengajar Muda 

1. Pasca pendidikan dan pelatuihan, para pengajar muda peserta Lampung 

Mengajar 2015 segera diberangkatkan ke tempat tugas. 

2. Jumlah Pengajar Muda yang akan ditempatkan pada masing-masing sekolah 

sasaran ditetapkan berdasarkan hasil survey dan analisis kebutuhan. Secara 

umum, lokasi penempatan Pengajar Muda direncanakan akan ditempatkan di 

41SD, 2SMP, 22 Kecamatan di 12 Kabupaten di Lampung. 

3. Mereka akan ditugaskan selama satu tahun pelajaran terhitung sejaktanggal 1 

Juli 2015 sampai dengan 30 Juli 2016 dan akan tinggal dirumah-rumah 

penduduk berbaur dengan masyarakat setempat. 

4. Pemberangkatan Pengajar muda ketempat tugasnya masing-masing dilakukan 

secara mandiri. Teknis pemberangkatan diatur kemudian. 

5. Terdapat 4 (empat) katagorisasi tugas yang harus dilaksanakan oleh peserta 

Lampung Mengajar tahun 2015 yaitu : 

a. Kegiatan kurikuler, merupakan komponen pokok program, yaitu mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mengevaluasi, menilai, dan 

melaporkan hasil belajar peserta didik; 

 b. Kegiatan ekstrakurikuler disekolah; 

c. Kegiatan pembelajaran masyarakat, yaitu segala kegiatan belajar bersama 

masyarakat; 
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d. Kegiatan jaringan dan advokasi pendidikan, yaitu segala kegiatan untuk 

membangun, memelihara dan menjalin komunikasi dengan pemangku 

kepentingan dibidang pendidikan wilayah tersebut. 

6. Selain melaksanakan tugas pokoknya, peserta Lampung Mengajar  tahun 2015 

juga harus aktif berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Melalui interaksi 

tersebut diharapkan mereka dapat memahami dan mengambil pelajaran secara 

langsung mengenai kearifan serta kehidupan masyarakat lokal. 

7. Para Pengajar muda diminta untuk mengambil inisiatif dalam melakukan revisi 

program sesuai kondisi dan tuntutan perubahan lokal, regional, dan nasional 

serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mengkomunikasikan 

dengan pihak terkait lain, menggalan dukungan komunitas serta melaksanakan 

kegiatan dengan sumber daya yang terbatas. 

8. Para Pengajar muda dibentuk dalam tim-tim tertentu sebagai kelompok untuk 

saling mendukung dan berkoordinasi antara sesama. Selain itu, Pengajar Muda 

juga melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala terkait dengan tugas  

mereka di daerah penempatan. Secara umum, fasilitas seperti listrik dan sinyal 

komunikasi terbatas. Dalam beberapa kasus, wilayah tertentu dengan lokasi 

yang cukup jauh, sulit dijangkau serta tidak ada listrik dan sinyal. Semua 

keterbatasan ini perlu diantisipasi dan ditanggulangi. 

9. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dilapangan, Pengajar 

muda wajib untuk menyampaikan laporan kinerja setiap bulan, yang 

menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara 

jelas dan terukur. 
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4.3 SDN 01 Legundi 

 

 

Gambar 4.1 SDN 01 Legundi 

4.3.1 Profil Sekolah 

Nama Sekolah : SDN 01 Legundi 

N.I.S  : 100160 

N.S.S  : 101120116079 

Provinsi  : Lampung 

Kecamatan : Punduh Pedada 

Desa/Kelurahan : Pulau Legundi 

Kode Pos : 35451 

Lokasi  : Selesung Pulau Legundi 

4.3.2 VISI SDN 01 Legundi 

Memperisapkan siswa berprestasi dalam mengembangkan kepribadian berbudi 

luhur, mandiri, serta dapat menguasai IMTAQ dan IPTEK 

4.3.3 MISI SDN 01 Legundi 

1. Disiplin waktu dan administrasi 

2. Meningkatkan KBM melalui pendekatan ketrampilan proses 
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3. Mengembangkan motivasi dan rasa senang belajar 

4. Mengoptimalkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan ko kurikuler 

5. Memantapkan siswa dalam ketaqwaan terhadap Allah SWT 

4.3.4 STRATEGI SDN 01 Legundi 

1. Melaksanakan tata tertib, jadwal pelajaran yang telah disusun sesuai 

dengan kurikulum 

2. Mengadakan serta mengajarkan administrasi sekolah,kelas dengan benar 

dan sesuai dengan kebutuhan 

3. Memprogramkan kegiatan sekolah, kelas dalam kurun waktu jangka 

pendek, menengah dan panjang. 

4. Memperdayakan kegiatan KKG dan KKKS 

5. Mengadakan studi banding dalam kegiatan ektrakurikuler dengan sekolah 

yang lebih maju 

6. Mempersiapkan materi bahasa untuk dijadikan tugas siswa dalam kegiatan 

kurikuler 

7. Memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi 

8. Meningkatkan kesejahteraan bagi pengabdi pendidikan 

9. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara sekolah, masyarakat dan 

pemerintah setempat 

10. Menciptakan kekeluargaan yang nampak di lingkungan tempat kedinasan 

11. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan asri 

12. Melaksanakan norma-norma susila dan akhlaqul karimah dalam 

memantapkan ketaqwaan terhadap Allah SWT 
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3.3 Struktur Organisasi Sekolah 

BAGAN STURKTUR ORGANISASI DEWAN SEKOLAH 

 

 

LURAH

A.ZULKHHOIDIR

KEPALA SEKOLAH

HARPIYAH 
A.Ma.Pd

SEKRETARIS

FAKHRUJI

BENDAHARA

JAINUDIN

KEPALA SEKOLAH

SANTIRI


