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ABSTRAK 

 

“IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C 

(SETARA SMA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus: PKBM Indah 

Kusuma Bangsa Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)” 

 

 

Oleh 

 

 

DISTIANT BALFAS 

 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan dalam tiga jalur, yaitu pendidikan formal, 

non formal dan informal. Dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi 

masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, pemerintah dalam hal ini 

Departemen Pendidikan Nasional membuka program pendidikan Nonformal berupa 

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMA/MA. Meskipun begitu, sangat 

disayangkan pada saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum tuntas wajib 

belajar dua belas tahun. PKBM merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan 

nonformal dan informal yang dapat melaksanakan Program Pendidikan Kesetaraan 

Paket C dan salah satu PKBM yang menyelenggarakan program tersebut adalah 

PKBM Indah Kusuma Bangsa Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di Kota Bandar Lampung 

dianalisis melalui empat indikator yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber-sumber, (3) 

Kecenderungan-kecenderungan dan (4) Struktur Birokrasi.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan 

Paket C di PKBM Indah Kusuma Bangsa sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari keempat elemen yang dikemukakan oleh George Edward III  

semuanya berada pada kategori baik (berkualitas),  komunikasi berjalan dengan baik, 

sumber-sumber yang ada sudah cukup memadai mulai dari SDM dan sarana 

prasarana cukup lengkap, kecenderungan-kecenderungan telah terlaksana dengan 



baik, struktur birokrasi SOP yang digunakan adalah petunjuk teknis yang dikeluarkan 

oleh pemerintah dan fragmentasi yang terjadi memberi dampak positif bagi 

pelaksanaan program. 

 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan 

Paket C yang dilaksanakan oleh PKBM Indah kusuma Bangsa Kec. Kemiling Kota 

Bandar Lampung telah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa 

indikator yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan 

struktur birokrasi. Komunikasi yang terjalin cukup baik, sumber-sumber yang ada 

sudah cukup memadai, kecenderungan-kecenderungan yang ada kearah positif yaitu 

dengan adanya komitmen dan dukungan yang ada dari pemerintah, para pembuat 

kebijakan dan para implementor kebijakan, didalam struktur birokrasi SOP yang 

digunakan adalah petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat yang sudah pasti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan fragmentasi atau pembagian tugas 

yang ada dalam struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik dengan 

menyesuaikan antara tugas dan tanggung jawabnya serta dalam pelaksanaannya 

dilakukan dengan koordinasi yang baik. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

 

 

Sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar minimal.  

Menurut Lembaga The Learning Curve untuk pemetaan kualitas pendidikan, uji 

kompetensi guru yang diharapkan memiliki standar minimal 70, masuk dalam 

peringkat 40. Sedangkan dalam pemetaan di bidang pendidikan tinggi, Indonesia 

berada di peringkat 49 dari 50 negara yang diteliti. Menurut Lembaga Programme 

for International Study Assessment (PISA), tren kinerja pendidikan Indonesia pada 

tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012, cenderung stagnan, sehingga 

menempatkan pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64 dari 65 negara. 

Sedangkan minat membaca di Indonesia hanya 0,001 persen menurut data United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 

2012. 

 

Angka melek huruf selama 2011-2013 di Lampung semakin meningkat. Pada 

tahun 2013, masyarakat Lampung relatif memiliki kemampuan membaca dan 

menulis yang lebih baik. Selama dua tahun terakhir angka buta huruf mampu 

dikurangi 0,78 persen. Namun demikian di tahun 2013 masih terdapat 3,66 persen 

penduduk Lampung yang buta aksara, dan ini perlu perhatian dari pemerintah 

bagaimana mengatasinya. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa kemampuan 



2 
 

baca tulis penduduk laki-laki relatif lebih baik dari perempuan. Akses penduduk 

laki-laki untuk bisa mengecap pendidikan lebih besar, terlihat dari lebih 

banyaknya perempuan yang tidak bersekolah, atau bersekolah namun tidak 

sampai tamat. Rata-rata pendidikan penduduk Lampung berusia 10 tahun ke atas 

baru sampai kelas 1 SLTP (kelas VII). Angka partisipasi sekolah tinggi pada 

jenjang SD (99,03 persen), namun semakin tinggi jenjang pendidikan angka 

partisipasi sekolah cenderung menurun 

(http://lampung.bps.go.id/publikasi/buku/2014/10_statda2014/files/assets/basic-

html/page18.html diakses 20 Februari 2015). 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan dalam tiga jalur, yaitu pendidikan 

formal, non formal dan informal.  Berdasarkan UU Sisdiknas disebutkan bahwa 

satuan Pendidikan Non Formal adalah lembaga pendidikan yang terdiri atas 

lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat, Majelis Taklim, serta satuan pendidikan yang sejenisnya. (Buku 

Direktori/Profil Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Masyarakat, 2009 

Hal: V) 

 

Lembaga penyelenggara program pendidikan masyarakat mulai bermunculan 

mulai awal tahun 1998 dan kini lembaga penyelenggara program pendidikan 

masyarakat hadir dalam setiap bidang kehidupan dan dalam beberapa kasus 

menjadi penggerak utama perubahan didalamnya. Peranan Lembaga 

penyelenggara program pendidikan masyarakat tersebut adalah melakukan apa 

yang tidak dilakukan oleh pemerintah, yang selama ini menjadi pengendali 

http://lampung.bps.go.id/publikasi/buku/2014/10_statda2014/files/assets/basic-html/page18.html%20diakses%2020%20Februari%202015
http://lampung.bps.go.id/publikasi/buku/2014/10_statda2014/files/assets/basic-html/page18.html%20diakses%2020%20Februari%202015
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perubahan dalam skala besar, atau melakukan hal yang sama dengan pemerintah 

tetapi dengan cara yang berbeda. Namun demikian, terlepas dari apapun peran 

dari lembaga-lembaga tersebut dalam dekade ini telah banyak bermunculan 

lembaga penyelenggara program pendidikan masyarakat yang salah satunya 

adalah lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang 

menyelenggarakan pendidikan nonformal dan informal. Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan/program disektor pendidikan non formal dan informal kemudian PKBM 

menjalankan program tersebut. Dalam hal ini pemerintah bersama PKBM 

berupaya mengimplementasikan kebijakan/program agar dapat terlaksana dengan 

baik. Pemerintah sebagai pengawas dan penyedia anggaran sedangkan PKBM 

sebagai pelaksana teknis di lapangan. 

 

PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal dan informal yang dapat 

melaksanakan kegiatannya sendiri dan menggambil kebijakannya sendiri dalam 

mengelola dan melaksanakan kegiatan lembaganya. PKBM dapat dikatakan 

bukanlah sebuah lembaga yang besar tetapi memiliki peran yang besar dalam 

meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatannya 

PKBM terkesan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan 

formal yang ada saat ini, hal ini dapat dilihat dari kemampuan PKBM untuk 

menjangkau daerah pelosok tertinggal yang jauh dari lembaga-lembaga 

pendidikan formal. PKBM tidak sungkan untuk menerapkan teori jemput bola 

yaitu dengan mendatangi langsung daerah-daerah yang jauh dari fasilitas 

pendidikan formal pemerintah kemudian melaksanakan program-programnya di 

daerah tersebut dan dalam pelaksanaan kegiatannya tidak harus di dalam ruangan 
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khusus tetapi dapat dilakukan di balai desa, rumah warga bahkan outdoor 

sekalipun. 

 

Dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat 

mengikuti pendidikan formal, pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Nasional membuka program pendidikan Nonformal berupa Program Pendidikan 

Kesetaraan Paket C pada jalur pendidikan nonformal setara SMA/MA bagi 

siapapun yang terkendala ke pendidikan formal seperti ketidaksesuaian karena 

umur, keterbatasan sosial ekonomi, waktu, kesempatan, kondisi geografi dan 

lainnya.  

 

Sejak reformasi telah terjadi perubahan cara pandang terhadap pendidikan 

kesetaraan. Semula pendidikan kesetaraan ditujukan kepada warga masyarakat 

yang kurang mampu secara ekonomi, namun saat ini Program Pendidikan 

Kesetaraan Paket C ditujukan untuk melayani seluruh warga masyarakat tidak 

membedakan kemampuan ekonomi. Sehingga peminat yang mengikuti 

pendidikan kesetaraan di semua jenjang makin terus bertambah jumlahnya, 

apalagi adanya pengakuan dari pemerintah bahwa lulusan program kesetaraan bisa 

melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.  

 

Ujian Nasional Paket C dilaksanakan untuk menjamin kesetaraan mutu  lulusan 

pendidikan nonformal dengan lulusan pendidikan formal dengan mengacu pada 

Standar Kompetensi Lulus (SKL) yang diikeluarkan oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) merupakan acuan untuk menentukan kelulusan peserta didik 

dalam  Program Pendidikan Kesetaraan Paket C (Buku Prosedur Operasi Standar 
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Ujian Nasional Paket A, B, dan C oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan oleh 

Burhanuddin Tola, Ph.D.). 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menegaskan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil 

program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh 

lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu 

pada standar nasional pendidikan. Bahkan untuk lulusan kesetaraan program paket 

C bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Meskipun 

begitu, sangat disayangkan pada saat ini masih banyak warga masyarakat yang 

belum tuntas wajib belajar dua belas tahun. Oleh karena itu peneliti merasa perlu 

untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap program Paket C yang 

diimplementasikan oleh PKBM. Database Nomor Induk Lembaga (NILEM) 

PKBM menunjukan di Provinsi Lampung sendiri terdapat 225 PKBM di seluruh 

kabupaten dan kota. Dari data tersebut peneliti hanya akan meneliti 1 (satu) 

PKBM yaitu PKBM Indah Kusuma Bangsa yang beralamat di Jl. Beringin 3 Blok 

A.4 No.18A LK. 02 Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 

 

Berdasarkan permasalahan pada uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Pendidikan 

Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan oleh PKBM Indah Kusuma Bangsa di 

Kota Bandar Lampung”. 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

 

 

Dari permasalahan yang diajukan oleh peneliti maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: Mendapatkan gambaran Implementasi Program Pendidikan 

Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan oleh PKBM Indah Kusuma Bangsa di 

Kota Bandar Lampung. 

 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN ATAU MANFAAT PENELITIAN 

 

 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Secara teoritis, dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan masukan 

pada studi Ilmu Administrasi Negara serta dapat menjadi referensi bagi 

penelitian lanjutan, khususnya dalam bidang manajemen organisasi dan 

sumberdaya manusia. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi para pengelola lembaga PKBM untuk memaksimalkan perannya terutama 

dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket Csehingga 

tujuan-tujuan dari diadakannya program tersebut dapat tercapai secara 

optimal. 



 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK 

 

Menurut Cleaves (Waluyo, 2007: 49) implementasi kebijakan dianggap sebagai 

suatu proses tindakan administrasi dan politik (a proces of moving to ward a 

policy objective by mean administrative and political steps).  Grindle (Solichin, 

2001: 59) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah 

sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan 

politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, 

melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa 

yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. 

 

Kemudian Mazmanian dan Sabatier (Solichin, 2001: 68) menyebutkan bahwa 

implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, 

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan 

secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk 

menstruktur atau mengatur proses implementasinya. 

 

Lebih lanjut dalam model pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan George C. 

Edwards.  Menurut Edwards (Winarno, 2014: 177), studi implementasi kebijakan 
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adalah krusial bagi public administration dan public policy.  Implementasi 

kebijakan adalah slah satu tahap kebijakan publik, antara pembentuk kebijakan 

dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.  

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang 

merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami 

kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.  

Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, 

mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang 

diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. 

 

Model implementasi kebijakan menurut Edwards (Winarno, 2014: 177), ada 

empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-

faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, 

kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. 

 

Penelitian ini akan menggunakan variable-variabel krusial Edwards sebagai 

indikator untuk mengukur implementasi kebijakan/program pendidikan kesetaraan 

Paket C di PKBM Indah Kusuma Bangsa, Bandar Lampung.  Alasan peneliti 

memilih model implementasi kebijakan menurut Edwards adalah karena model ini 

sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam implementasi kebijakan/program 

pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Indah Kusuma Bangsa, Bandar 

Lampung, yaitu terutama faktor/variabel komunikasi dan sumber-sumber 

pendukung pada saat kebijakan/program di implementasikan. Dan dengan 

menggunakan keempat faktor/variabel tersebut akan diketahui permasalahan-

permasalah apa saja yang terjadi dalam penyelenggaraan program pendidikan 
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kesetaraan Paket C yang mengakibatkan masih adanya warga belajar yang tidak 

lulus dalam Ujian Nasional Paket C.  Model implementasi kebijakan menurut 

Edwards (Winarno, 2014: 178), yaitu: 

 

1. Komunikasi 

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi 

kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity).  Menurut 

Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif 

adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa 

yang harus mereka lakukan.  Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-

perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-

keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-

komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para 

pelaksana.  Akan tetapi, banyak hambatan-hambatan yang menghadang 

transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan-hambatan ini 

mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan.  Jika kebijakan-kebijakan ingin 

diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk-petunjuk itu 

juga harus jelas.   

  

a. Transmisi 

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah 

transmisi.  Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, 

ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah 

untuk melaksanakannya telah dikeluarkan.  Hal ini tidak selalu merupakan 
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proses yang langsung sebagaimana nampaknya.  Banyak sekali ditemukan 

keputusan-keputusan tersebut diabaikan, atau jika tidak demikian, 

seringkali terjadi kesalah pahaman terhadap keputusan-keputusan yang 

dikeluarkan.  

 

Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-

perintah implementasi.  Pertama, pertentangan pendapat antara para 

pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan.  

Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak 

dapat mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan 

perintah-perintah umum.  Kedua, informasi melewati berlapis-lapis 

hierarki birokrasi.  Seperti kita ketahui birokrasi mempunyai struktur yang 

ketat dan cenderung sangat hirearkhis.  Kondisi ini sangat mempengaruhi 

tingkat efektifitas komunikasi kebijakan yang dijalankan.   

 

Penggunaan sarana informasi yang tidak langsung dan tidak adanya 

saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan 

perintah-perintah pelaksana.  Ketiga pada akhirnya penangkapan 

komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan 

ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan 

suatu kebijakan.  Kadang-kadang para pelaksana mengabaikan apa yang 

sudah jelas dan mencoba menduga-duga makna komunikasi-komunikasi 

yang “sebenarnya”.  Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan 

publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran 

dan pihak yang terkait dengan kebijakan.   
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b. Kejelasan 

Faktor kedua yang dikemukakan Edwards (Winarno, 2014: 180).  Jika 

kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, 

maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para 

pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi tersebut harus jelas. 

Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan 

implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah 

bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.  Namun 

demikian, ketidak jelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu 

menghalangi implementasi.  Pada tataran tertentu, para pelaksana 

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.   

 

Edwards (Winarno, 2014: 180), mengidentifikasi enam faktor yang 

mendorong ketidakjelasan komunikasi kebijakan.  Faktor tersebut adalah 

kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu 

kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-

tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, 

menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan 

kebijakan pengadilan.  

 

c. Konsistensi 

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-

perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.  Walaupun perintah-

perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai 
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unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah 

tersebut akan menyulitkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya 

dengan baik.   

 

Di sisi yang lain perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak 

konsisten dapat mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang 

sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.  

Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan 

implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar 

kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan 

kebijakan.   

 

 

Jadi dapat disimpulkan dengan adanya komunikasi yang baik dengan 

memperhatikan hal-hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu 

transmisi, konsistensi dan kejelasan.  Komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan implementasi yang baik, oleh karena itu komunikasi yang baik 

haruslah dibangun oleh para implementor kebijakan sehingga implementasi 

kebijakan dapat terlaksana dengan optimal dan kegagalan dalam implementasi 

kebijakan dapat diminimalkan. 

 

2. Sumber-sumber 

Winarno (2014: 184), perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan 

secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan 

sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, 

maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.  Dengan demikian, 
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sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan 

kebijakan publik.  Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai 

serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang 

dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas 

kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.   

 

a. Staf 

Barangkali sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan 

adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak 

selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan.  Hal ini 

berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong 

implementasi yang berhasil.  Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf. 

 

b. Informasi 

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi 

kebijakan.  Informasi mempunyai dua bentuk.  Pertama, informasi 

mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan.  Pelaksana-pelaksana 

perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus 

melakukannnya.  Bentuk kedua dari informasi data tentang ketaatan 

personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.   

 

c. Wewenang 

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang.  

Wewenang ini akan berbeda-beda dari suatu program ke program yang 
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lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda.  Namun demikian 

dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau 

kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat.  

Bila wewenang formal tidak ada, atau sering disebut wewenang diatas 

kertas, seringkali disalahmengerti oleh para pengamat dengan wewenang 

yang efektif.  Padahal keduanya mempunyai perbedaan yang substansial.  

Wewenang diatas kertas atau wewenang formal adalah suatu hal, 

sedangkan apakah wewenang tersebut digunakan secara efektif adalah hal 

lain.   

 

d. Fasilitas 

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam 

implementasi.  Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang 

memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan dan mungkin 

mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan 

kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, 

maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan 

berhasil.   

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber implementasi kebijakan 

sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber-

sumber, kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas tidak akan terlaksana 

secara efektif, tau mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah 

ada realisasinya. 
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3. Kecenderungan-kecenderungan 

Winarno (2014: 197), kecenderungan dari para pelaksana kebijakan 

merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting 

bagi implementasi kebijakan yang efektif.  Jika para pelaksana kebijakan 

berlaku baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya 

dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana 

yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.  Demikian pula 

sebaliknya bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para 

pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan 

suatu kebijakan menjadi semakin sulit. 

 

Dampak dari kecenderungan-kecenderungan menurut Edwards, banyak 

kebijakan masuk ke dalam “zona ketidakacuhan”.  Ada kebijakan yang 

dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana 

kebijakan, namun kebjakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara 

langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau 

kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.  Dalam 

kasus-kasus seperti ini, para pelaksana kebijakan akan menggunakan 

keleluasaan dan kadang-kadang dengan cara-cara halus untuk menghambat 

implementasi. 

 

Beberapa kebijakan dapat digolongkan ke dalam “zona ketidakacuhan” para 

administrator.  Kebijakan-kebijakan yang masuk ke dalam “zona 

ketidakacuhan” ini mungkin bertentangan dengan pandangan-pandangan 

kebijakan substantif para pelaksana atau kepentingan-kepentingan pribadi atau 
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organisasi mereka.  Hal inilah yang menjadikan kecenderungan-

kecenderungan menjadi penghambat bagi implementasi suatu kebijakan.  Jadi 

adanya kesediaaan dan komitmen dari para pelaksana kebijakan merupakan 

faktor penentu implementasi kebijakan yang efektif. 

 

Dari faktor kecenderungan dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan 

mempunyai keleluasaan yang besar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan.  

Komunikasi-komunikasi dari pejabat ditingkat atas seringkali tidak jelas atau 

tidak konsisten dan sebagian besar pelaksana menyukai kebebasan yang besar 

dari para pejabat diatasnya.   

 

4. Struktur Birokrasi  

Menurut Winarno (2014: 205), birokrasi merupakan salah satu badan yang 

paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.  

Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi 

untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah 

sosial dalam kehidupan modern.   

 

Menurut Edwards (Winarno, 2014:206), ada dua karakteristik utama dari 

birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering 

disebut sebagai Standart Operating Proceedures (SOP) dan fragmentasi.  

Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang 

terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk 

keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan 

tersebar luas.  Yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan diluar unit-
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unit birokrasi, seperti komite-komite legislative, kelompok-kelompok 

kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan 

yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah. 

 

a. Standart Operating Procedures (SOP) 

Menurut Winarno (2014: 207), struktur organisasi yang melaksanakan 

kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi.  Salah satu dari 

aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-

prosedur kerja ukuran dasarnya (Standart Operating Procedures, SOP).  

Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum 

digunakan dalam organisasi publik dan swasta.   

 

SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru 

yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan.  Disamping itu, semakin besar 

kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam 

suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat 

implementasi.  Namun demikian, disamping menghambat implementasi 

kebijakan SOP juga mempunyai manfaat.  Organisasi-organisasi dengan 

prosedur-prosedur perencanaan yang luwes mungkin lebih dapat 

menyesuaikan tanggung jawab yang baru ketimbang birokrasi-birokrasi 

dengan ciri-ciri seperti ini. 

 

b. Fragmentasi 

Menurut Winarno (2014: 209), Sifat kedua dari struktur birokrasi yang 

berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi.  
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Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara 

beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan 

tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan.  

Sifat multi dimensi dari banyak kebijakan juga ikut mendorong 

fragmentasi. 

 

Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha 

untuk menghambat koordinasi.  Para birokrat karena alasan-alasan 

prioritas dari badan-badan yang berbeda, mendorong para birokrat ini 

untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain.  Padahal, 

penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan 

kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.  Hambatan 

ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah. 

 

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari 

banyak lembaga birokrasi.  Hal ini kan menimbulkan dua konsekuensi 

pokok yang merugikan bagi implementasi yang berhasil.  Pertama, tidak 

ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan 

melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu 

bidang kebijakan terpecah-pecah.   

 

Di samping itu, karena masing-masing badan mempunyai yuridiksi yang 

terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan 

terdampar antara retak-retak struktur organisasi.  Kedua, pandangan-

pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat 

perubahan.  Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam 
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misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya 

dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang 

membutuhkan perubahan. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam karakteristik birokrasi 

terdapat permasalahan yang dapat menghambat implementasi kebijakan, 

masalah yang ada pada karakteristik birokrasi yang pertama yaitu SOP. 

Kebanyakan organisasi kesulitan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang 

terjadi karena implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara 

kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan.  Dalam hal ini organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur 

perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang 

luwes akan lebih mudah menyesuaikan dengan SOP yang baru. 

 

B. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM) 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Fathoni (2006: 1-6), 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara maju maupun negara 

berkembang sangat ditentukan oleh perkembangan MSDM, sering disebut Human 

Resource Management yang merupakan faktor dominan di segala bidang.  

Hakikat manajemen adalah merupakan proses pemberian bimbingan, pimpinan, 

pengaturan, pengendalian, dan pemberian fasilitas lainnya.   

 

Pengertian manajemen dapat disebut pembinaan, pengendalian pengelolaan, 

kepemimpinan, ketatalaksanaan yang merupakan proses kegairahan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  SDM mempunyai wawasan 
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masa depan memperhitungkan kemampuan yang ada, untuk mencapai daya guna 

dan hasil guna yang lebih baik dimasa yang akan datang.  Koordinasi antar 

manusia yang dikendalikan untuk mencapai tujuan merupakan salah satu proses 

manajemen. Ada lima elemen dasar MSDM, yaitu: 

1. Kegiatan sumber daya untuk mencapai tujuan. 

2. Proses dilakukan secara rasional. 

3. Melalui manusia lain. 

4. Menggunakan metode dan teknik tertentu.  

5. Dalam lingkungan organisasi tertentu. 

 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Menurut Flippo dalam Notoatmodjo  (2009: 85), MSDM (personalia) adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-

kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pelepasan SDM agar tercapai berbagai tujuan individu, 

organisasi dan masyarakat. 

 

Menurut French dalam Notoatmodjo (2009: 86), MSDM adalah sebagai 

penarikan (rekruitmen), seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengunaan 

SDM untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi. 

 

Sedangkan menurut Fathoni (2006: 8), MSDM terdiri dari empat suku kata 

yaitu manajemen, sumber, daya, dan manusia, keempat suku kata terbukti 

tidak sulit untuk dipahami artinya.  Dimaksudkan dengan MSDM adalah 

proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang 

bersumber dari manusia.  Seperti ditulis oleh Michael Amstrong dalam 
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Fathoni (2006: 9), MSDM dari hasil kerja Peter Drucker dan Douglas 

McGregor di tahun 1950-an.  

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Drucker dalam Fathoni (2006: 9), merintis 

jalan ke arah falsafah MSDM harus dimasukkan sebagai sasaran dan rencana 

stategis dari perusahaan. Lima pendekatan terhadap MSDM, yaitu:  

 

a. Sumber daya manusia adalah merupakan kekayaan yang paling penting, 

yang dimiliki oleh organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah 

kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. 

b. Keberhasilan sangat mungkin dicapai manakala peraturan atau kebijakan 

dan prosedur, serta mekanisme kerja, yang bertalian dengan manusia dari 

perusahaan saling berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan dan pencapaian strategis. 

c. Budaya dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial 

yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar 

terhadap hasil pencapaian terbaik. 

d. MSDM berhubungan dengan integrasi semua anggota organisasi yang 

terlibat untuk mencapai tujuan. 

e. Empat prinsip tersebut harus tertanam dalam diri setiap anggota ditambah 

dengan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

 

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hubungan manajemen dengan sumber daya manusia, 

merupakan proses untuk mencapai tujuan melalui kerjasama dengan orang 
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lain. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terjadi pemanfaatan daya yang 

bersumber dari orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dan manusia 

sebagai perencana, pelaksana, pengendali dan mengevaluasi suatu 

kegiatan/program yang dilaksanakan oleh organisasi sangat mempengaruhi 

keberhasilan kegiatan/program tersebut, karena manusia mempunyai peran 

yang sangat menentukan. 

 

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Menurut Notoatmodjo (2009: 86), tujuan utama dari MSDM adalah untuk 

meningkatkan kontribusi SDM (karyawan) terhadap organisasi dalam rangka 

mencapai produktifitas organisasi yang bersangkutan.  Hal ini dapat dipahami 

bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya adalah 

sangat tergantung terhadap manusia yang mengelola organisasi itu.  Oleh 

sebab itu SDM (karyawan) tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga 

berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.  

Tujuan MSDM dapat dijabarkan ke dalam empat tujuan yang lebih 

operasional sebagai berikut: 

 

a. Tujuan masyarakat (Societal objective) 

Untuk bertanggung jawab secara sosial, dalam hal kebutuhan dan 

tantangan-tantangan yang timbul dari masyarakat, suatu organisasi yang 

berada ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membawa manfaat 

atau keuntungan bagi masyarakat.  Oleh sebab itu suatu organisasi 

mempunyai tanggung jawab dalam mengelola SDM agar tidak mempunyai 

dampak negatif terhadap masyarakat. 
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b. Tujuan organisasi (Organization objective) 

Untuk mengenal bahwa MSDM itu ada (exist), perlu memberikan 

kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan.  

MSDM bukanlah suatu tujuan dan akhir suatu proses, melainkan suatu 

perangkat atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi 

secara keseluruhan.  Oleh sebab itu suatu unit atau bagian sumber daya di 

suatu organisasi diadakan untuk melayani bagian-bagian lain organisasi 

tersebut. 

 

c. Tujuan fungsi (Functional objective) 

Untuk memelihara (maintain) kontribusi bagian-bagian lain agar mereka 

(SDM dalam tiap bagian) melaksanakan tugasnya secara optimal.  Dengan 

kata lain setiap SDM atau karyawan dalam organisasi itu menjalankan 

fungsinya dengan baik. 

 

d. Tujuan personel (Personnel objective) 

Untuk membantu karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuan-tujuan 

pribadinya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasinya. Tujuan-tujuan 

pribadi karyawan seharusnya dipenuhi, dan ini sudah merupakan motifasi 

dan pemeliharaan (maintain) terhadap karyawan itu. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari MSDM tidak hanya 

ditujukan untuk meningkatkan efektifitas kinerja SDM tetapi juga memiliki 

tujuan lainnya yaitu tujuan masyarakat (societal objective), tujuan organisasi 

(organization objective), tujuan fungsi (functional objective) dan tujuan 
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personel (personnel objective) dengan tujuan meningkatkan efektifitas di 

masing-masing bidang. 

 

3. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Di samping menjalankan fungsi manajemen, seorang manajer SDM juga harus 

melakukan pengawasan terhadap orang lain yang diberi tanggung jawab untuk 

melaksanakan tugas operasional.  Dengan perkataan lain seorang manajer juga 

mempunyai fungsi operasional.  Oleh sebab itu secara garis besar, fungsi 

manajer menurut Notoatmodjo (2009: 89-91) dikelompokkan menjadi dua, 

yakni: 

 

a. Fungsi-fungsi manajerial 

1) Perencanaan (Planning). Perencanaan mempunyai arti penentuan 

program karyawan (SDM) dalam rangka membantu tercapainya 

sasaran atau tujuan organisasi itu.  Dengan kata lain mengatur orang-

orang yang akan menangani tugas-tugas yang dibebankan kepada 

masing-masing orang dalam rangka mencapai tugas organisasi. 

 

2) Pengorganisasian (Organizing). Setelah serangkaian kegiatan telah 

disusun dalam rangka mencapai tujuan organisasi, maka untuk 

pelaksanaan atau implementasi kegiatan tersebut harus 

diorganisasikan.  Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan secara 

efektif, oleh sebab itu dalam fungsi organisasi harus terlihat pembagian 

tugas dan tanggung jawab orang-orang atau karyawan yang akan 

melakukan kegiatan masing-masing. 
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3) Pengarahan (Directing). Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat 

berjalan dengan efektif diperlukan arahan (directing) dari manajer.  

Dalam suatu organisasi yang besar pengarahan ini tidak mungkin 

dilakukan oleh manajer itu sendiri, melainkan didelegasikan kepada 

orang lain yang diberi wewenang untuk itu. 

 

4) Pengendalian (Controlling).  Adanya fungsi pengendalian adalah untuk 

mengatur kegiatan, agar kegiatan-kegiatan organisasi itu dapat berjalan 

sesuai dengan rencana.  Disamping itu pengendalian juga dimaksudkan 

untuk mencari jalan keluar atau pemecahan apabila terjadi hambatan 

pelaksanaan kegiatan. 

 

b. Fungsi Operasional 

1) Pengadaan Tenaga (Recruitment).  Fungsi rekruitmen seorang manajer 

SDM bertujuan untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga atau SDM 

yang tepat, sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh unit-unit 

kerja yang dibersangkutan.  Penentuan SDM yang akan dipilih harus 

benar-benar yang diperlukan, bukan karena ada tenaga tersedia.  Oleh 

sebab itu sistem rekruitmen yang mencakup seleksi harus terlebih 

dahulu dikembangkan secara matang. 

 

2) Pengembangan (Development).  Tenaga atau sumber daya yang telah 

diperoleh suatu organisasi, perlu pengembangan sampai taraf tertentu 

sesuai dengan pengembangan organisasi itu.  Pengembangan sumber 

daya ini penting searah dengan pengembangan organisasi.  Apabila 

organisasi itu ingin berkembang seyogianya diikuti oleh 
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pengembangan SDM.  Pengembangan SDM ini dapat dilaksanakan 

melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. 

 

3) Kompensasi (Compensation).  Kompensasi adalah fungsi manajemen 

yang sangat penting.  Melalui fungsi ini organisasi memberikan balas 

jasa yang memadai dan layak bagi karyawan.  Hal ini wajar karena 

karyawan sebagai SDM organisasi tersebut telah memberikan jasanya 

yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi.  Dari hasil-hasil 

penelitian, meskipun kompensasi bukan hanya berupa materi atau 

uang, namun bentuk gaji sangat penting untuk meningkatkan hasil 

kerja. 

 

4) Integrasi (Integration).  Integrasi adalah kegiatan manajemen yang 

bertujuan untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan karyawan dalam 

organisasi itu.  Telah disadari bersama bahwa dalam pelaksanaan 

kegiatan organisasi sering terjadi benturan kepentingan di antara 

karyawan atau antara karyawan dengan manajer.  Untuk itulah 

pentingnya fungsi integrasi ini agar diperoleh kesepakatan kembali 

dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. 

 

5) Pemeliharaan (Maintenance).  Kemampuan-kemampuan SDM yang 

telah dimiliki oleh suatu organisasi perlu dipelihara (maintenance).  

Karena kemampuan tersebut adalah merupakan aset yang penting bagi 

terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan organisasi.  Fungsi 

pemeliharaan kemampuan SDM ini termasuk juga jaminan kesehatan 
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dan keselamatan kerja karyawan, agar karyawan betah dalam 

organisasi tersebut. 

 

6) Pemisahan (Separation).  Seorang karyawan tidak mungkin akan 

selalu bekerja pada organisasi tertentu.  Pada suatu ketika paling tidak 

mereka harus memutuskan hubungan kerja dengan cara pensiun.  

Untuk itu maka tenaga kerja atau karyawan tersebut harus kembali ke 

masyarakat.  Organisasi harus bertanggung jawab dalam memutuskan 

hubungan kerja ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, 

dan menjamin warga masyarakat yang dikembalikan itu berada dalam 

keadaan yang sebaik mungkin.  Seorang manajer SDM harus 

melaksanakan fungsi ini dengan baik. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi MSDM adalah terdiri dari 

fungsi manajerial dan fungsi operasional.  Dalam fungsi manajerial yaitu 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan 

(directing) serta pengendalian (controlling) terhadap SDM yang merupakan 

aset penting bagi perusahaan.  Sedangkan sebagai fungsi operasional 

karyawan termasuk pengadaan tenaga (recruitment), pengembangan 

(development), kompensasi (compensation), integrasi (integration), 

pemeliharaan (maintenance) dan pemisahan (separation). 
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C. PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM). 

 

1. Pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan prakarsa 

pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat.  

PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (Community Based 

Institution).  Terminologi PKBM dari masyarakat, berarti bahwa pendirian 

PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri.  Keinginan itu datang 

dari suatu kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupan melalui 

suatu proses transformasional dan pembelajaran.  

 

Inisiatif ini dapat dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi akan pentingnya 

PKBM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat kepada beberapa anggota 

atau tokoh masyarakat setempat oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak 

lain di luar komunitas tersebut. Oleh masyarakat, berarti bahwa 

penyelenggaraan, pengembangan, dan keberlanjutan PKBM sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri.  Ini juga bermakna adanya 

semangat kebersamaan, kemandirian, dan kegotongroyongan dalam 

pengelolaan PKBM serta penyelenggaraan berbagai program pendidikan 

masyarakat pada lembaga tersebut.   

 

Untuk masyarakat, berarti bahwa keberadaan PKBM sepenuhnya untuk 

kemajuan dan keberdayaan kehidupan masyarakat tempat lembaga tersebut 

berada.  Eksistensi lembaga didasarkan pada pemilihan program-program 

yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan atau pemberdayaan masyarakat.  

Hal ini tidak menutup kemungkinan anggota masyarakat di luar komunitas 
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tersebut ikut serta dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan 

oleh PKBM.  Masyarakat bertindak sekaligus sebagai subjek dan objek dalam 

berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM. 

 

PKBM sebagai akronim dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, mempunyai 

makna yang strategis.  Berbagai simbolis makna dari akronim PKBM dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Pusat, berarti bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terkelola dan 

terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas 

pencapaian tujuan, mutu penyelenggaraan program-program, efisiensi 

pemanfaatan sumber-sumber, sinergitas antar berbagai program dan 

keberlanjutan keberadaan PKBM itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan 

kemudahan untuk dikenali dan diakses oleh seluruh anggota masyarakat 

untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan berbagai 

pihak baik yang berada di wilayah keberadaan PKBM tersebut, maupun 

dengan berbagai pihak di luar wilayah tersebut misalnya pemerintah, 

lembaga nasional maupun internasional, dan sebagainya. 

 

b. Kegiatan, berarti bahwa di PKBM diselenggarakan berbagai kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat, serta 

PKBM selalu dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan-

kegiatan yang positif bagi masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan inilah 

yang merupakan inti dari keberadaan PKBM, yang tentunya juga sangat 

tergantung pada konteks kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat 

setempat. 
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c. Belajar, berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM 

harus merupakan kegiatan yang mampu memberikan dan menciptakan 

proses transformasi peningkatan kapasitas serta perilaku anggota 

komunitas tersebut ke arah yang lebih positif. Belajar dapat dilakukan oleh 

setiap orang selama sepanjang hayat di setiap kesempatan yang dapat 

dilakukan dalam berbagai dimensi kehidupan. Belajar dapat dilakukan 

dalam kehidupan berkesenian, beragama, berolahraga, adat istiadat dan 

budaya, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Dengan demikian, 

PKBM merupakan suatu institusi terdepan yang langsung berada di 

tengah-tengah masyarakat yang mengelola dan mengimplementasikan 

konsep belajar sepanjang hayat. 

 

d. Masyarakat, berarti bahwa PKBM adalah usaha bersama masyarakat 

untuk memajukan dirinya sendiri (self help) secara bersama-sama sesuai 

dengan ukuran nilai dan norma masyarakat itu sendiri akan makna 

kehidupan. Dengan demikian, ciri-ciri suatu masyarakat akan sangat kental 

mewarnai suatu PKBM baik mewarnai tujuan, pilihan dan disain program, 

kegiatan yang diselenggarakan, budaya yang dikembangkan dalam 

kepemimpinan dan pengelolaan kelembagaannya, keberadaan 

penyelenggara maupun pengelola PKBM haruslah mencerminkan peran 

dan fungsi seluruh anggota masyarakat tersebut.  

 

Menurut UNESCO defenisi PKBM adalah pusat kegiatan belajar masyarakat 

adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem 

pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan 
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dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi kesempatan kepada 

mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu 

meningkatkan kualitas hidupnya. (diakses 20 Februari 2015 

http://imadiklus.com/2010/03/acuan-program-peningkatan-mutu-

kelembagaan-pusat-kegiatan-belajar-masyarakat.html). 

 

2. Karakter PKBM 

Karakter PKBM menunjukkan nilai-nilai yang harus selalu menjiwai seluruh 

kegiatan PKBM. Untuk membangun PKBM yang baik maka karakter harus 

terus dibentuk dan diperkuat PKBM. Tanpa memiliki karakter, PKBM akan 

sulit bertahan dan berkembang dalam mencapai tujuannya. Ada 9 karakter 

yang harus dimiliki dan dikembangkan di PKBM yaitu:  

 

a. Kepedulian terhadap masyarakat marginal yang serba kekurangan;  

b. Kemandirian penyelenggaraan;  

c. Kebersamaan dalam kemajuan;  

d. Kebermaknaan setiap program dan kegiatan; 

e. Kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan 

berkontribusi; 

f. Fleksibilitas penyelenggaraan program; 

g. Profesionalisme pengelolaan lembaga;  

h. Transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban program dan lembaga; 

i. Pembaharuan secara terus-menerus (continuous improvement). 

 

http://imadiklus.com/2010/03/acuan-program-peningkatan-mutu-kelembagaan-pusat-kegiatan-belajar-masyarakat.html
http://imadiklus.com/2010/03/acuan-program-peningkatan-mutu-kelembagaan-pusat-kegiatan-belajar-masyarakat.html
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3. Komponen PKBM 

a. Komunitas Binaan/Sasaran 

Setiap PKBM memiliki komunitas yang menjadi tujuan atau sasaran 

pengembangannya. Komunitas ini dapat dibatasi oleh wilayah geografis 

tertentu ataupun komunitas dengan permasalahan dan kondisi sosial serta 

ekonomi tertentu. 

 

b. Peserta Didik 

Peserta didik adalah bagian dari komunitas binaan atau dari komunitas 

lainnya yang dengan kesadaran yang tinggi mengikuti satu atau lebih 

program pembelajaran yang ada di lembaga. 

 

c. Pendidik/Tutor/Instruktur/Narasumber Teknis 

Pendidik/tutor/instruktur/narasumber teknis adalah sebagian dari warga 

komunitas tersebut ataupun dari luar yang bertanggung jawab langsung 

atas proses pembelajaran atau pemberdayaan masyarakat di lembaga. 

 

d. Penyelenggara dan Pengelola 

Penyelenggara PKBM adalah sekelompok warga masyarakat setempat 

yang dipilih oleh komunitas yang mempunyai tanggung jawab atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program di PKBM serta 

bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program dan harta 

kekayaan lembaga. Pengelola program/kegiatan adalah mereka yang 

ditunjuk melaksanakan kegiatan teknis/operasional program tertentu yang 

ada di PKBM. 
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e. Mitra PKBM  

Mitra PKBM adalah pihak-pihak dari luar komunitas maupun lembaga-

lembaga yang memiliki agen atau perwakilan atau aktivitas atau 

kepentingan atau kegiatan dalam komunitas tersebut yang dengan suatu 

kesadaran dan kerelaan telah turut berpartisipasi dan berkontribusi bagi 

keberlangsungan dan pengembangan suatu PKBM.  

 

D. PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C 

 

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur 

pendidikan nonformal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai 

faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah ditingkat 

SMA/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan 

nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan 

lulusan SMA/MA (Buku Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket 

C dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016:5). 

 

1. Tujuan Pendidikan Kesetaraan Paket C 

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket C dimaksudkan untuk 

memberikan layanan pendidikan kepada warga negara Indonesia yang karena 

berbagai faktor dan sebab tidak dapat memperoleh layanan pendidikan 

setingkat SMA/MA pada jalur pendidikan formal, sehingga pada akhir 

pembelajaran program pendidikan kesetaraan Paket C diharapkan peserta 

didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara 
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dengan SMA/MA.  Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket C 

(Buku Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Prosedur 

Pengajuan Bantuan Tahun 2016:7) bertujuan untuk: 

 

a. Menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk 

menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/ MA untuk 

mensukseskan rintisan wajib belajar pendidikan menengah; 

b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik 

sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SMA/MA; 

c. Membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja 

mencari nafkah atau berusaha mandiri; 

d. Membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang 

memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke 

jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya 

dalam pekerjaannya. 

 

2. Sasaran 

Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat, dan peserta didik Pendidikan 

Kesetaraan Paket C. 

 

3. Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang ingin dicapai pada akhir penyelenggaraan program Pendidikan 

Kesetaraan Paket C (Buku Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan 

Paket C dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016:6-7) adalah: 
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a. Tersedianya layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk 

menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA untuk 

mensukseskan rintisan wajib belajar pendidikan menengah; 

b. Peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui 

setara dengan lulusan SMA/MA; 

c. Peserta didik memperoleh dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat 

untuk mencari nafkah atau berusaha sendiri; 

d. Peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke 

jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya dalam 

pekerjaannya. 

 

4. Mekanisme Penyelenggaraan Program 

a. Lembaga Penyelenggara 

Lembaga penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah 

lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal yang memiliki 

kemampuan dalam menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan 

Paket C seperti: pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar 

kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, 

rumah pintar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya yang 

memenuhi kriteria (Buku Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan 

Paket C dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016:7-8) sebagai 

berikut: 
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Administratif: 

1) Memiliki legalitas, berupa akte notaris pendirian lembaga, dan/atau ijin 

operasional lembaga dari instansi berwenang; 

2) Diprioritaskagi SKB yang sudah menjadi Satuan Pendidikan; 

3) Diprioritaskan PKBM yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM); 

4) Diprioritaskan bagi lembaga kursus (LKP) yang sudah terakreditasi 

dan atau memiliki penilaian kinerja minimal B; 

5) Memiliki rekening bank atas nama lembaga; 

6) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 

7) Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota 

setempat. 

 

Substantif: 

1) Memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas; 

2) Memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas; 

3) Mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan; 

4) Dapat menyediakan tutor/narasumber yang kompeten sesuai bidang 

studi atau mata pelajaran yang dibelajarkan; 

5) Sanggup melaksanakan proses pembelajaran dan pelatihan bagi peserta 

didik sesuai standar kompetensi yang ditentukan sampai dengan akhir 

program. 
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5. Sasaran Program (Peserta Didik) 

Sasaran program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah warga Negara 

Indonesia yang ingin memperoleh pendidikan setara SMA/MA, (Buku 

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Prosedur 

Pengajuan Bantuan Tahun 2016:8), yaitu: 

 

a. Putus sekolah di kelas X, XI, dan XII di tingkat SMA/MA, dibuktikan 

dengan raport terakhir; 

b. Tamatan Paket B/SMP/MTs, prioritas bagi anak usia sekolah (< 21 tahun); 

c. Bersedia mengikuti proses pembelajaran dan pelatihan sampai akhir 

program. 

 

 

6. Tutor dan Narasumber Teknis 

Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada peserta didik dalam 

proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket C sesuai dengan 

kompetensinya. 

 

Adapun kriteria tutor atau narasumber teknis (Buku Petunjuk Teknis Program 

Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 

2016:8), adalah: 

 

a. Memiliki kualifikasi/kompetensi akademik sesuai bidang studi atau mata 

pelajaran yang dibelajarkan; 

b. Memilik metode pendekatan pembelajaran yang mendukung pembelajaran 

Paket C; 
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c. Sehat jasmani dan rohani; 

d. Memiliki pengalaman dan kompetensi pembelajaran orang dewasa; 

e. Bersedia membelajarkan Peserta Didik sampai akhir program; 

f. Diprioritaskan bagi yang telah mengikuti pelatihan tutor pendidikan 

kesetaraan. 

 

Tenaga pendidik atau tutor paket C, memiliki syarat-syarat: 

a. Berijazah minimal D-2 pendidikan (diprioritaskan S-1 kependidikan atau 

yang memiliki akta kependidikan);  

b. Mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan kualifikasi keilmuan atau 

minimal serumpun dengan kualifikasi keilmuan;  

c. Bersedia dan sanggup menjadi tutor paket C.  

 

Narasumber keterampilan memiliki syarat-syarat: 

a. Memiliki keterampilan sesuai dengan jenis program keterampilan yang 

dibelajarkan kepada peserta didik;  

b. Sudah memproduksi keterampilan yang sejenis di lingkungan masyarakat 

sekitarnya;  

c. Bersedia dan sanggup menjadi narasumber keterampilan sesuai dengan 

bidang keterampilan yang diajarkan kepada warga.  

 

 

7. Sarana dan Prasarana 

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan program Pendidikan 

Kesetaraan Paket C dan hasil yang ingin dicapai, lembaga penyelenggara 

program wajib menyediakan sarana dan prasarana, (Buku Petunjuk Teknis 
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Program Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Prosedur Pengajuan Bantuan 

Tahun 2016:8), yaitu: 

 

a. Ruangan untuk proses pembelajaran dan pelatihan beserta 

kelengkapannya; 

b. Alat dan bahan pembelajaran seperti: whiteboard/papan tulis, spidol/kapur, 

meja dan kursi tutor, meja/kursi peserta didik, lemari buku, buku-buku 

pelajaran, dan lain-lain; 

c. Media pembelajaran dan pendukung lainnya. 

 

 

8. Materi Pembelajaran dan Pelatihan (Struktur Kurikulum) 

Untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sebagai 

peserta program Pendidikan Kesetaraan Paket C, penyelenggara program 

harus menyusun silabus pembelajaran/ pelatihan yang mengacu pada standar 

kompetensi lulusan dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang 

ditentukan dalam setiap tahapan pembelajaran. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 

tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program 

Paket C, maka struktur kurikulum program pendidikan Kesetaraan Paket C 

merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus 

ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata 

pelajaran, dan bobot satuan kredit kompetensi (SKK). 

 

 



40 
 

Beban belajar program pendidikan Kesetaraan Paket C dinyatakan dalam 

satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang 

harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik 

melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan atau kegiatan mandiri. SKK 

merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar 

peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan 

untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum.  

 

Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan KD tiap mata 

pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh 

dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. 

Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 

jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara 

proposional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu 

jam pembelajaran, yaitu sama dengan 45 menit. 

 

E. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan dalam tiga jalur, yaitu pendidikan 

formal, nonformal dan informal. Dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi 

masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, pemerintah melalui 

Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijakan disektor pendidikan 

nonformal melalui Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 tentang Program 

Paket C setara SMA/MA yang merupakan program pendidikan di jalur nonformal. 
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Meskipun begitu, sangat disayangkan pada saat ini masih banyak warga 

masyarakat yang belum tuntas wajib belajar dua belas tahun. Dengan adanya 

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C diharapkan permasalahan angka putus 

sekolah dapat dikurangi serta jumlah warga masyarakat tidak tuntas wajib belajar 

dua belas tahun dapat dikurangi. Dan salah satu bentuk lembaga yang dapat 

mengimplementasikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM Indah Kusuma Bangsa di 

Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung adalah salah satu lembaga yang 

menjalankan program tersebut, dengan perannya sebagai satuan pendidikan 

nonformal dan informal.  Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada 

implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan oleh 

PKBM Indah Kusuma Bangsa di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. 
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Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2016) 

Implementasi Program 

Pendidikan Kesetaraan 

Paket C di PKBM Indah 

Kusuma Bangsa Kec. 

Kemiling Kota Bandar 

Lampung 

Bagaimana Implementasi 

Program Pendidikan 

Kesetaraan Paket C yang 

dilaksanakan oleh PKBM 

Indah Kusuma Bangsa di 

Kota Bandar Lampung 

 

Keputusan Mendiknas 

No. 0132/U/2004 tentang 

Program Paket C 

Implementasi Program 

Pendidikan Kesetaraan 

Paket C Model George 

Edward III (Winarno, 

2014: 177): 

1. Komunikasi 

2. Sumber-sumber 

3. Kecenderungan-

kecenderungan 

4. Struktur Birokrasi 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN 

 

 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu jenis 

penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan 

apa adanya. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif.  Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005: 4) 

mengemukakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.   

 

Senada dengan Moleong, Andi (2005:_15) mengungkapkan bahwa, metode 

kualitatif sangat mengutamakan manusia sebagai instrumen penelitian, sebab 

mempunyai adaptabilitas tinggi hingga senantiasa dapat menyesuaikan 

diri dengan situasi yang berubah-ubah selama penelitian itu. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

kualitatif sangat mengandalkan manusia sebagai instrumennya dikarenakan 

manusia mempunyai kemampuan beradaptasi dan mampu menyesuaikan dengan 

perubahan yang ada, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta metode 
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penelitian ini berusaha mendeskripsikan objek penelitian sesuai data dan fakta 

sebenarnya dan tidak berhubungan dengan hitungan dan angka.  Dengan 

penelitian kualitatif, penelitian ini bermaksud memperoleh kebenaran yang benar-

benar riil mengenai implementasi pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan 

Paket C di PKBM Indah Kusuma Bangsa. 

 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

 

Fokus merupakan masalah dalam penelitian kualitatif.  Menurut Moleong (2005: 

97), fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman 

peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah 

ataupun kepustakaan lainnya.  Dengan begitu peneliti akan tau persis data yang 

perlu dikumpulkan dan yang tidak perlu dikumpulkan. 

 

Moleong (2005: 94), merumuskan ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti 

capai dalam merumuskan masalah dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, 

penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi 

bidang inkuri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria 

inklusi-eksklusi atau kriteria masuk keluar (inclusion-exlusion criteria) suatu 

informasi yang baru diperoleh dilapangan.  Jadi, dengan penetapan fokus yang 

jelas maka peneliti dapat membuat keputusan yang tepat mengenai data mana 

yang dikumpulkan dan data mana yang tidak diperlukan ataupun data yang akan 

dibuang. Dengan melihat proses implementasi kebijakan pemerintah disektor 

pendidikan non formal, maka fokus peneliti dalam penelitian ini adalah pada 

Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C, dengan menggunakan 
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indikator yang terdapat dalam Model George Edward III (Winarno, 2014: 177) 

yang antara lain meliputi: 

 

1. Komunikasi 

Berkenaan dengan kebijakan yang telah dibuat harus disertai petunjuk 

pelaksanaan atau perintah implementasi yang dikeluarkan pun harus jelas dan 

bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada pelaksana kebijakan.  Secara 

umum tiga hal yang penting dalam indikator ini yaitu transmisi, konsistensi 

dan kejelasan (clarity). 

 

Peneliti akan menganalisis bagaimana PKBM Indah Kusuma Bangsa 

mensosialisasikan Program Pendidikan Kesetaraan kepada masyarakat 

ataupun warga binaannya, dalam hal ini PKBM Indah Kusuma Bangsa adalah 

sebagai implementor kebijakan di lapangan. 

 

2. Sumber-sumber 

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, sumber-sumber yang penting 

meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan 

tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Dalam 

hal ini peneliti akan menganalisis apakah staf atau SDM yang ada di PKBM 

Indah Kusuma Bangsa sudah memiliki kompetensi yang baik serta apakah 

sarana-prasarana pendukung yang diperlukan sudah memadai atau pun 

dioptimalkan pemanfaatannya. 
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3. Kecenderungan-kecenderungan 

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan 

kebijakan publik tersebut.  Suatu kebijakan akan terhambat apabila tidak 

mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan dan sebaliknya apabila para 

pelaksana kebijakan mendukung implementasi kebijakan tersebut maka 

kebijakan itu akan dapat terlaksana secara efektif.  Jadi adanya kesediaan dan 

komitmen para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan 

merupakan faktor yang penentu terlaksana suatu kebijakan. 

 

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis apakah para implementor Program 

Pendidikan Kesetaraan Paket C yang ada di PKBM Indah Kusuma Bangsa 

bersedia, mendukung dan berkomitmen untuk mengimplementasikan program 

tersebut. 

 

4. Struktur Birokrasi 

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana 

kebijakan publik.  Fragmentasi organisasi merupakan hal yang menjadi 

masalah utama dalam indikator ini karena fragmentasi akan menghambat 

proses implementasi, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.  

 

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis bagaimana keefektifan struktur 

lembaga PKBM Indah Kusuma Bangsa dalam menjalankan Program 

Pendidikan Kesetaraan Paket C serta dalam hal ini peneliti akan menganalisis 

apakah terjadi fragmentasi birokrasi di antara organisasi-organisasi terkait 

dalam program tersebut yang berakibat pada terhambatnya proses koordinasi. 
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C. LOKASI PENELITIAN 

 

Menurut Moleong (2005: 128), cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan 

lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan 

dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian, 

untuk dapat melihat kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan maka 

peneliti pun harus menjajaki lapangan tersebut. 

 

Data dari database Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM menunjukan di 

Provinsi Lampung sendiri terdapat 241 PKBM di seluruh kabupaten dan kota 

(http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/ diakses tanggal 20 Februari 2015 pukul 

22.00).  Dari data tersebut peneliti hanya akan meneliti 1 (satu) PKBM yaitu 

PKBM Indah Kusuma Bangsa yang beralamat di Jl. Beringin 3 Blok A.4 No.18A 

LK. 02 Beringin Raya Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.  PKBM Indah 

Kusuma Bangsa adalah salah satu dari sekian banyak PKBM yang 

menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C (setara SMA) di Kota 

Bandar Lampung. 

 

D. SUMBER DAN JENIS DATA 

 

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2005: 157) bahwa sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  Sumber data merupakan suatu benda, 

hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian 

http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/
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untuk mengumpulkan data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi 

data primer dan data sekunder (Moleong, 2010: 157-159), yaitu: 

 

1. Data Primer 

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan 

diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari objeknya yang merupakan 

kata-kata dan tindakan (informan), serta peristiwa-peristiwa tertentu yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian.  Data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari respon penelitian, baik dari observasi, 

wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai Implementasi Program 

Pendidikan Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan oleh PKBM Indah Kusuma 

Bangsa di Kota Bandar Lampung. Data primer  dalam penelitian ini meliputi:  

 

a. Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kesetaraan Paket C hingga 

pelaksanaan Ujian Nasional Paket C dilaksanakan oleh PKBM Indah 

Kusuma Bangsa di Kota Bandar Lampung. 

 

b. Hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi 

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C oleh PKBM Indah Kusuma 

Bangsa di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.  Adapun data sekunder yang 

akan digunakan adalah data yang diperoleh peneliti dari lembaga PKBM 

Indah Kusuma Bangsa diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada berupa 
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berkas/dokumen, arsip-arsip yang relevan serta foto-foto yang berkaitan 

dengan penelitian, adapun dokumen-dokumen yang didapat peneliti berupa: 

 

a. Buku profil lembaga berisi visi, misi, struktur lembaga, peta wilayah, 

rencana kegiatan, dan program. 

b. Data jumlah peserta didik Paket C. 

c. Absensi peserta didik Paket C. 

d. Copy ijazah peserta didik Paket C. 

e. Laporan pelaksanaan kegiatan Paket C. 

f. Rekap nilai/rapor peserta didik Paket C. 

g. Buku hadir tutor dan narasumber teknis . 

h. Buku inventaris barang . 

i. Buku pengelolaan keuangan (buku kas, buku besar, buku mutasi kas, 

laporan keuangan, dan neraca). 

j. Buku agenda surat masuk dan surat keluar. 

k. Buku tamu. 

l. Buku penilaian hasil belajar (leger). 

m. Data jumlah peserta didik.  

n. Data penyelenggara, pengelola, dan tenaga kependidikan.  

o. Foto pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan paket C. 

p. Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket C. 

q. Buku Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Paket A, B, dan C oleh 

Kepala  Pusat Penilaian Pendidikan oleh Burhanuddin Tola, Ph.D. 

r. Buku Petunjuk Teknis Bantuan Penataan Kelembagaan Lembaga Satuan 

PNF dan Prosedur Pengajuan Bantuan 2016. 

s. Buku Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) Tahun 2016. 

 

 

 

E. INFORMAN 

 

Langkah awal untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah dengan 

menentukan terlebih dahulu informan penelitian.  Informan dipilih dengan sengaja 

bukan dengan cara acak, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar 

informasi yang didapat adalah informasi yang valid dan akurat kebenarannya. 
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Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Wawancara 

No. Informan Unsur/Jabatan 
Tanggal 

Wawancara 

1.  Drs. Sungkowo, M. P. Ketua 25 Oktober 2015 

2.  Mas Ilham Sekretaris 25 Oktober 2015 

3.  Arum Sulistyo Dewi, A. Md. Bendahara 25 Oktober 2015 

4.  Koharuddin, S. Ag Tenaga Administrasi 2 November 2015 

5.  Komalasari, S. Pd. Narasumber Teknis 2 November 2015 

6.  Yeni Agustina, S. H. Operator 2 November 2015 

7.  Windarsih, S.Pd. Koordinator Tutor 2 November 2015 

8.  Arum Sulistyo Dewi, A. Md. Seksi PAUD Terpadu 1 November 2015 

9.  Rinawati, S. Pd. Seksi Keaksaraan 1 November 2015 

10.  Tiwi Sundari, S. Pd. Kesetaraan Paket A, B dan 

C 

7 November 2015 

11.  Suyitno, S. Pd. Seksi Sarana 7 November 2015 

12.  Panawan, S. T. Seksi TBM 7 November 2015 

13.  Iis Maesaroh Seksi Keterampilan 7 November 2015 

14.  Sugiato Seksi Koran Ibu 7 November 2015 

15.  Subakir, S. Ag. Seksi Peningkatan Mutu 7 November 2015 
 

Sumber: Data diolah peneliti Tahun 2016 

 

 

 

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2008: 62).  Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang 

diperlukan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

 

1. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2008: 72) mengungkapkan wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
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tertentu.  Sedangkan menurut Moleong (2007: 186) mendeskripsikan 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.  Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan.  

 

Dalam melakukan wawancara peneliti manggunakan metode wawancara semi 

terstruktur, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas.  Tujuan dari 

wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, di mana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, tentang apa yang diketahui 

ataupun pengalamannya terkait dengan proses pelaksanaan Program 

Pendidikan Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan oleh Lembaga PKBM 

Indah Kusuma Bangsa. 

 

Informasi dalam penelitian ini, didapatkan dengan melakukan wawancara 

dengan Pembina PKBM Indah Kusuma Bangsa, Kepala Sekolah, Sekretaris, 

Bendahara, staf-staf PKBM Indah Kusuma Bangsa, siswa-siswi didik, wali 

murid dan warga sekitar yang sekiranya dapat membantu memberikan 

informasi yang relevan dengan konteks penelitian yang dilakukan di PKBM 

Indah Kusuma Bangsa.  

 

2. Observasi 

Nasution dalam Sugiyono (2008: 226) menyatakan bahwa observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan.  Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan 

data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 

Kemudian observasi dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan dengan 
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mengumpulkan data primer yang diperlukan dengan pengamatan secara 

langsung terhadap objek penelitian. 

 

Dalam penelitian ini peneliti mengamati dan mencatat langsung terhadap 

objek penelitian yang telah ditentukan yaitu PKBM Indah Kusuma Bangsa di 

Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.  Dengan melakukan observasi 

terhadap kinerja pembina lembaga, sekretaris, bendahara, tutor, staf-staf yang 

ada dalam melaksanakan kegiatan pendidikan kesetaraan paket C hingga 

pelaksanaan Ujian Nasional Paket C diselenggarakan oleh lembaga PKBM 

Indah Kusuma Bangsa di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. 

 

3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data sekunder yang berupa 

keterangan-keterangan, catatan-catatan, laporan dan sebagainya yang 

bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, yang berkaitan dengan masalah 

penelitian.  Dalam hal ini data yang dihimpun oleh peneliti adalah data yang 

relevan dengan pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C. 

 

 

G. TEKNIK ANALISIS DATA 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 

kualitatif, yang meliputi tiga tahapan (Moleong, 2005: 288), yaitu: 

 

1. Data Reduction (Reduksi data) 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 
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catatan-catatan tertulis di lapangan.  Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisa yang menajamkan, menggolongkan, dan membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisir data sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi.  Cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi ketat 

dari ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkan ke dalam suatu pola 

yang lebih luas. 

 

Data yang akan digunakan dan dicantumkan dalam penelitian ini mengenai 

Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan 

oleh PKBM Indah Kusuma Bangsa.  Dalam tahap ini peneliti akan 

merangkum, memilah data-data yang penting dan relevan dengan penelitian 

dan memisahkan data-data yang tidak perlu.  Dengan demikian data yang 

digunakan adalah data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian ini 

terkait dengan Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang 

dilaksanakan oleh PKBM Indah Kusuma Bangsa. 

 

2. Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta cara yang 

utama bagi analisa kualitatif yang valid.  Dalam display data ini sangat 

membutuhkan kemampuan interpretative yang baik pada si peneliti sehingga 

dapat menyajikan data secara lebih baik.  Penyajian data dilakukan dengan 

menggunakan kalimat-kalimat yang berisi penjelasan atau analisis terhadap 

hal-hal yang dibahas dalam penelitian.  Dalam penelitian ini data yang 

dikumpulkan disajikan dalam bentuk foto atau gambar dan uraian atau 
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sejenisnya yang berkaitan dengan Implementasi Program Pendidikan 

Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan oleh PKBM Indah Kusuma Bangsa. 

 

3. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan) 

Dari penyajian data diatas, peneliti berusaha untuk mencari arti benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi dan alur 

sebab-akibat serta proposisi, kesimpulan diverifikasi selama penelitian 

berlangsung.  Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya sehingga akan 

diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. 

 

 

H. KEABSAHAN DATA 

 

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi 

beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dengan kriteria (Moleong, 

2005: 173-174), yaitu: 

 

1. Teknik Memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan) 

Triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  Ada empat 

macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda.  Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik 

pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama.  Triangulasi 

penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain.  
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Triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara logika.  Untuk itu, 

peneliti dapat melakukannya dengan jalan yaitu 1) Mengajukan berbagai 

macam variasi pertanyaan; 2) Mengeceknya dengan berbagai sumber data; dan 

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan. 

 

Pengecekan Sejawat, yaitu dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-

rekan sejawat. 

 

Kecukupan referensial, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau 

terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data.  Misalnya, rekaman suara, film atau video yang dimanfaatkan 

untuk membandingkan dengan data yang telah tekumpul. 

 

2. Teknik Memeriksa Keteralihan Data 

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci” yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.  Derajat 

keteralihan dapat dicapai melalui uraian yang cermat, rinci, tebal, atau 

mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.  

Dalam hal ini, peneliti melakukannya melalui tabulasi data terlampir yang 

disajikan peneliti dalam hasil dan pembahasan. 
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3. Teknik Memeriksa Kebergantungan 

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian.  Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan penelitian dilapangan, tetapi bisa memberikan data.  Peneliti 

seperti ini perlu diuji dependability-nya.  Peneliti dalam hal ini selalu 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk mengecek kebenaran dari hasil 

penelitian ini mengenai proses penelitian dan taraf kebenaran data serta 

penafsirannya.  Untuk itu peneliti menyediakan data mentah, hasil analisis 

data dan hasil sintesis data serta catatan proses yang digunakan.  

 

4. Kepastian Data 

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.  

Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap 

seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.  

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-

usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat 

ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 



 

 

 

BAB IV 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. GAMBARAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

1. Profil Kota Bandar Lampung  

a. Sejarah Sngkat Kota Bandar Lampung 

Sejak zaman Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjungkarang dan 

Kota Telokbetong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan 

hingga diterbitkannnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang 

memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan 

mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-

Telukbetung. 

 

Pada perkembangannya 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. 
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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 Pemerintah 

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 

(http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=11 diakses 2 Desember 2015). 

 

b. Para Walikota Bandar Lampung 

Sampai saat ini, tercatat sudah 11 orang putra terbaik Lampung menjadi 

pemimpin di Kota Bandar Lampung, sebagaimana tabel berikut ini : 

  

http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=11
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Tabel 4.1 Nama Walikota Bandar Lampung dan periode menjabat  

NO NAMA PERIODE 

1. SUMARSONO 1956 – 1957 

2. H. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM 1957 – 1963 

3. ALIMUDIN UMAR, SH 1963 – 1969 

4. Drs. H.M. THABRANIE DAUD 1969 – 1976 

5. Drs. H. FAUZI SALEH 1976 – 1981 

6. Drs. ZULKARNAIN SUBING 1981 – 1986 

7. Drs. NURDIN MUHAYAT 1986 – 1991 

8. Drs. SUHARTO 1996 – 2005 

9. Drs. EDDY SUTRISNO, M.Pd. 2005 – 1010 

10. Drs. H. HERMAN HN, MM 2010 – Sekarang 

Sumber: http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=11 diakses 2 Desember 2015 

 

 

2. Visi & Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung 

Pembangunan kota Bandar Lampung merupakan rangkaian kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik.  Dalam 

rangka menetapkan tujuan pembangunan kota Bandar Lampung, diperlukan 

visi yang mengarahkan pandangan ke depan mengenai cita-cita kota yang 

disepakati bersama dan sebagai pedoman seluruh pihak yang terlibat dalam 

pembangunan kota, baik pemerintah kota, swasta, dan masyarakat (seluruh 

stakeholders) dalam memantapkan peran masing-masing dalam membangun 

Kota Bandar Lampung. 

 

Guna menyelaraskan seluruh aspirasi, langkah strategik, energi masyarakat 

untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang 

lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif, maka 

ditetapkanlah Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung 2010-2015 adalah: 

http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=11
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“Terwujudnya  Kota Bandar Lampung yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Maju, 

dan Modern”. 

 

Visi tersebut mengandung 5 (lima) unsur utama dalam pembangunan Kota 

Bandar Lampung yaitu: 

 

a. Aman 

Suatu kondisi tercipta dan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat 

baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, diukur dari 

menurunnya tingkat kriminalitas, minimnya tingkat gangguan baik 

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, meningkatnya penegakan 

supremasi hukum serta meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap 

resiko terjadinya bencana alam. Tujuan akhir dari visi ini adalah 

menciptakan kondisi yang aman untuk dihuni, aman untuk tempat bekerja 

dan suasana yang aman dan menarik untuk dikunjungi oleh pendatang. 

 

b. Nyaman 

Suatu kondisi yang memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi 

serta lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya 

keselarasan dan konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk 

peningkatan keselarasan antara manusia dan lingkungan serta 

meningkatnya kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja. 

Untuk mencapai visi  Kota yang Nyaman, misi yang hendak diemban oleh 

kota Bandar Lampung adalah mampu menyediakan tempat tinggal yang 

berkualitas, sesuai serta terjangkau oleh kemampuan warga kota dan 
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pendatang serta mampu menyediakan dan memperluas lapangan dan 

kesempatan kerja yang memadai bagi warga kota dan pendatang. 

 

c. Sejahtera 

Suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus menerus diukur dari 

beberapa aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang 

dengan pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan 

peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan 

daya beli masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya 

jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni 

di bidang pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

 

d. Maju 

Adalah kondisi masyarakat yang mampu dan cepat dapat menangkap dan 

menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan baik di tataran lokal, 

nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan 

aparatur pemerintah kota dan masyarakat dalam merespon tuntutan dan 

perkembangan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. 

 

Untuk mencapai kota yang maju, Bandar Lampung perlu meningkatkan 

diri untuk menciptakan kinerja pelayanan berkualitas internasional. 

Perkembangan dunia telah menumbuhkan kriteria-kriteria baru dalam 

tingkat kemudahan bertransaksi, berkomunikasi dan penyelenggaraan 

transformasi usaha maupun aktifitas domestik. 
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Kinerja pelayanan yang berkualitas dan kompetitif ditujukan untuk 

mendukung sektor-sektor yang akan bersaing dalam perekonomian dunia 

dan regional, serta berfungsi sebagai basis perkembangan kota Bandar 

Lampung. Disamping itu, kinerja pelayanan internasional ini juga 

ditujukan untuk mendukung kualitas kehidupan warga Kota Bandar 

Lampung. 

 

e. Modern 

Adalah kondisi ketersediaan infrastruktur perkotaan yang baik, teratur, 

aksesibel dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan fungsi kota dan 

peningkatan daya saing basis perkotaan.  Dalam konteks modern ini, juga 

mengarah kepada proses pergeseran sikap dan mentalitas pemerintahan 

maupun masyarakat untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai tuntutan 

masa kini. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa perekonomian dunia 

semakin menekankan pentingnya kompetisi dan keterbukaan yang 

mendorong perekonomian kota Bandar Lampung berhadapan langsung 

dengan jaringan dan sistem internasional. Karena itu, Bandar Lampung 

harus mampu memilih dan mengembangkan sektor perkotaan yang 

strategis sebagai basis perekonomian kota serta menyiapkan dan 

meningkatkan seluruh prasarana pendukung bagi sektor-sektor basis 

perkotaan (http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=33 diakses 2 

Desember 2015). 

 

  

http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=33
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3. Keadaan Geografis 

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5
0 

20’ sampai dengan 

5
0 

30’ lintang selatan dan 105
0 

28’ sampai dengan 105
0 

37’ bujur timur. Letak 

tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. 

Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama 

pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan 

memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota 

Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan 

perekonomian bagi masyarakat. Secara administratif batas daerah Kota Bandar 

Lampung adalah: 

 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

Selain daripada itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital 

dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa 

menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk 

kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi 

batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar 
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Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional. Kota 

Bandar Lampung memiliki luas wilayah  197,22 km²  yang terbagi  ke dalam 

13 Kecamatan dan 98 Kelurahan dengan populasi penduduk 879.651 jiwa 

(berdasarkan sensus 2010), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km² dan 

diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030 

(http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=33 diakses 2 Desember 2015 ).      

 

4. Topografi  

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai 

sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan 

antara 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: 

 

a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di 

bagian Selatan 

b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian 

Utara 

c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara 

d. 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. 

 

http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=33
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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-masing hanya sekitar 2 – 5 mdpl atau kecamatan 

dengan ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota 

Bandar Lampung (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung 

diakses 3 Januari 2016). 

 

5. Pendidikan 

Kota Bandar Lampung memiliki sarana pendidikan mulai dari tingkat taman 

kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Berikut adalah tabel Sekolah Dasar, 

Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, 

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah 

Negeri dan Swasta serta Perguruan Tinggi di Bandar Lampung: 

 

Tabel 4.2 Sarana Pendidikan dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi di 

Kota Bandar Lampung 

 

Pendidikan 

formal 

SD atau 

MI 

negeri 

dan 

swasta 

SMP atau 

MTs 

negeri 

dan 

swasta 

SMA 

negeri 

dan 

swasta 

MA 

negeri 

dan 

swasta 

SMK 

negeri 

dan 

swasta 

Perguruan 

tinggi 

Jumlah 

satuan 
314 143 56 13 42 44 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung 

 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung%20diakses%203%20Januari%202016
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung%20diakses%203%20Januari%202016
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung%20diakses%203%20Januari%202016
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_formal
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_formal
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_ibtidaiyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_pertama
https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_tsanawiyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_atas
https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_aliyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_kejuruan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung


66 
 

6. Demografi  

a. Agama  

Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 94% masyarakat Kota 

Bandar Lampung. Selain itu ada juga yang beragama Kristen, Katolik, 

Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu yang rata-rata dianut masyarakat 

keturunan Tionghoa dan pendatang. 

 

b. Suku Bangsa  

Mayoritas penduduk kota Bandar Lampung berasal dari etnis Jawa 

(79,12%). Etnis berikutnya yang cukup mudah ditemui di kota Bandar 

Lampung yaitu etnis Sunda (10,72%) Lampung dan Bali (2,42%). Orang 

Jawa di Bandar Lampung tersebar di hampir semua kawasan kota dan 

umumnya telah membaur dengan orang dari etnis lain, sedangkan orang 

Bali lebih mengelompok dengan mendiami beberapa kantong pemukiman 

Bali di Bandar Lampung. Selain itu terdapat pula etnis Tionghoa, Padang, 

Palembang, Bugis, Batak dan lain-lain. 

 

c. Bahasa  

Masyarakat Bandar Lampung yang plural menggunakan berbagai bahasa, 

antara lain: bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, 

bahasa Minang, Bahasa Batak dan bahasa setempat yang disebut bahasa 

Lampung (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung diakses 3 

Januari 2016). 

 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung%20diakses%203%20Januari%202016
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung%20diakses%203%20Januari%202016
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung%20diakses%203%20Januari%202016
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7. 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). 

 

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 jasa. 
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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 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung diakses 3 Januari 

2016). 

 

8. Kecamatan Kemiling 

Wilayah Administratif Kecamatan Kemiling terdiri dari 9 Kelurahan, yakni: 

Sumber Rejo, Beringin Jaya, Kemiling Permai, Sumber Agung, Kedaung, 

Pinang Jaya, Sumberrejo Sejahtera, Kemiling Raya, Beringin Raya. 

 

Data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat menunjukan terdapat 8 (delapan) Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) yang berada di Kecamatan Kemiling Kota Bandar 

Lampung, yaitu: 

 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
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Tabel 4.3 Daftar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di 

Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung 

 

NO. NAMA LEMBAGA/ALAMAT 

1. 
PKBM INDAH KUSUMA BANGSA 
BERINGIN 3 BLOK A4 NO. 18A 

2. 

PKBM KENANGA 
JL.NURUL ISLAM NO.91 PINANG JAYA 

 081369645378 

3. 

PKBM PATIMURA 
JL. UNTUNG SUROPATI GG.MASJID 10/28 RT. 006 

 081379611289 / 081379611289 

4. 

PKBM HARAPAN BANGSA 

JL. TEUKU CIK DITIRO GG. MELATI 3 KEL. SUMBEREJO 

SEJAHTERA KEC. KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. 

LAMPUNG  

 085368116701 

5. 

PKBM AR RIZQY 
JL.PERUM BHAYANGKARA BLOK B2 NO 1 KEMILING 

 082183653143 / 

6. 

PKBM INDAH KUSUMA BANGSA  

JL. BERINGIN III NO 18A. KEC. BERINGIN RAYA  

 0813-7985-4808 / 

7. 

PKBM BINA BAKTI 
JL.PERUM BUKIT KEMILING PERMAI JL.BUNGUR 

BLOK.S.NO.99/100 

 0721-486602 / 

8. 
PKBM HARAPAN BANGSA 1 
JL. TEUKU CIKDITIKO GG MELATI 3 KEL. SUMBEREJO 

SEJAHTERA 
(Sumber: 

http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/?menu=data&prop=12&kab=12201&kec=12201.02

&view=list diakses 3 Januari 2016 ) 

 

 

B. GAMBARAN UMUM PKBM INDAH KUSUMA BANGSA 

 

1. Profil PKBM Indah Kusuma Bangsa 

PKBM Indah Kusuma Bangsa didirikan pada tanggal 5 April 2010 

PKBM Indah Kusuma Bangsa merupakan Yayasan yang bergerak 

dibidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau Non Formal, yang  

terdiri dari dua bagian yaitu Badan Pendiri dan Badan Pengurus.  

Badan Pendiri adalah organisasi tertinggi dalam organisasi PKBM 

http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/?menu=lbg&view=prof&id_lbg=860
http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/?menu=lbg&view=prof&id_lbg=3540
http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/?menu=lbg&view=prof&id_lbg=6822
http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/?menu=lbg&view=prof&id_lbg=8657
http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/?menu=lbg&view=prof&id_lbg=9166
http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/?menu=lbg&view=prof&id_lbg=9168
http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/?menu=lbg&view=prof&id_lbg=9181
http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/?menu=lbg&view=prof&id_lbg=9228
http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/?menu=data&prop=12&kab=12201&kec=12201.02&view=list
http://bindikmas.kemdikbud.go.id/nilem/?menu=data&prop=12&kab=12201&kec=12201.02&view=list
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Indah Kusuma Bangsa yang memiliki kekuasaan dan wewenang  

dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan 

keorganisasian. Badan pendiri terdiri dari Tuan Drs. Sungkowo, 

M.P., Tuan Mas Ilham dan Nyonya Arum Sulistyo Dewi, Amd, 

sedangkan Badan Pengurus terdiri dari Dewan Pembina, Badan 

Pendiri, Ketua, Sekretaris dan Bendahara.   

 

Badan Pengurus diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 

berturut-turut dan dapat dipilih kembali, namun setiap waktu 

diperlukan dapat diganti atau diberhentikan berdasarkan keputusan 

badan pendiri.  Badan Pengurus terdiri dari Tuan Drs. Sungkowo, 

M.P. sebagai Ketua, Tuan Mas Ilham sebagai Sekretaris dan Nyonya 

Arum Sulistyo Dewi, Amd. sebagai Bendahara. 

 

2. Identitas Lembaga 

 

Tabel 4.4 Identitas Lembaga PKBM Indah Kusuma Bangsa  

1. Nama Lembaga PKBM Indah Kusuma 

Bangsa 

2. Nomor Induk Lembaga 18.2.13.0013.4.0.0002 

3. Nomor Akte Notaris/  Izin 

Pendirian 

 

Nama Pejabat Penerbit Perizinan 

No. 26 Tanggal 5 April 

2010/420.9/769/08/2010 

 

Fahrurrozi, S. H. 

4. Alamat Lembaga 

 

Jl. Beringin 3 Blok A. 4 

No. 18 A Beringin Raya 

Kemiling Bandar Lampung 

5. No. Tlp/HP 0813 7985 4808 

6. Rekening Bank 

Nomor 

Atas Nama 

Nama Bank 

 

5816-01-010396-53-2 

PKBM-Indah Kusuma Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) 

7. NPWP Lembaga 02.880.889.7.332.000 
Sumber: Dokumen PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling Kota Bandar 

Lampung  
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3. Identitas Pengelola 

 

Tabel 4.5 Identitas Pengelola Lembaga PKBM Indah Kusuma 

Bangsa 

 
1. Nama Ketua 

Nomor KTP 

Alamat 

 

 

No. Tlp/HP 

Drs. Sungkowo, M.P.  

1871130110630004 

Jl. Beringin 3 Blok A. 4 No. 18 A Beringin 

Raya Kemiling Bandar Lampung 

 

0813 7985 4808 

2. Nama Sekretaris 

Nomor KTP 

Alamat 

 

 

No. Tlp/HP 

Mas Ilham 

1871130812640003 

Jl. Beringin 4 No. 21 Beringin Raya 

Kemiling Bandar Lampung 

 

0852 7974 7847 

3. Nama Bendahara 

Nomor KTP 

Alamat 

 

 

No. Tlp/HP 

Arum Sulistyo Dewi 

1871136908750003 

Jl. Beringin 3 Blok A. 4 No. 18 A Beringin 

Raya Kemiling Bandar Lampung 

 

0853 8310 4098 
Sumber: Dokumen PKBM Indah Kusuma Bangsa  Kec. Kemiling Kota Bandar 

Lampung  

 

 

 

4. Sejarah Singkat PKBM Indah Kusuma Bangsa 

PKBM Indah Kusuma Bangsa didirikan dengan maksud menjadikan 

lembaga ini sebagai wadah kegiatan-kegiatan pendidikan non 

formal untuk memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat 

luas, khususnya masyarakat kurang mampu. Sedangkan tujuan dari 

didirikannya PKBM Indah Kusuma Bangsa, yaitu: 

 

a. Mengkoordinir, memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan 

non formal yang ada di Kelurahan Beringin, Kecamatan 

Kemiling dan sekitarnya;  
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b. Mengembangkan manajemen pengelolaan PKBM yang lebih 

profesional; 

c. Mengupayakan keseimbangan penyelenggaraan program 

pendidikan kesetaraan khususnya Paket A setara SD, Paket B 

setara SMP dan Paket C setara SMA, program pendidikan 

Kecakapan Hidup (Life Skill) , pelatihan dan kursus-kursus;  

d. Mengembangkan program kewirausahaan bagi warga belajar; 

e. Mengarahkan warga belajar agar setelah tamat dapat 

mengembangkan diri berwirausaha dalam upaya memperoleh 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sendi ri; 

f. PKBM komprehensif, PKBM ini merupakan kombinasi antara 

PKBM berbasis masyarakat dengan PKBM berbasis 

kelembagaan, ciri utama jenis PKBM ini adalah 

penyelenggaraannya dilakukan secara bersama antara 

pemerintah/swasta dengan masyarakat, bentuknya dapat berupa 

PKBM berbasis kelembagaan yang mengembangkan PKBM 

satelit disekitarnya yang berbasis masyarakat.  

 

5. Visi dan Misi PKBM Indah Kusuma Bangsa 

Visi 

1) Mengentaskan permasalahan pendidikan yang ada dalam 

masyarakat yang kurang beruntung.  

2) Terciptanya pendidikan yang tepat berguna bagi kehidupan 

masyarakat. 
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Misi 

1) Memberikan pembinaan dan pelayanan pendidikan kepada 

masyarakat yang kurang beruntung dalam membantu pemerintah 

mencerdaskan kehidupan masyarakat.  

2) Memberikan pembinaan keterampilan tepat guna pada 

masyarakat sehingga terwujudnya kehidupan yang layak.  

3) Memberikan pembinaan dan pelayanan pendidikan moral kepada 

masyarakat sehingga tercipta masyarakat:  

4) Berilmu yang tawadhu. 

5) Bertingkah laku yang santun.  

6) Karya mandiri dengan rasa tanggung jawab.  

 

6. Program Kerja 

a. Mengadakan sosialisasi pendidikan non formal dan in formal 

dikalangan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh 

agama, muspika, praktisi pendidikan, dunia usaha dan  

stakeholder tingkat Kelurahan Beringin, Kecamatan Kemiling 

dan sekitarnya. 

b. Mengadakan pendataan anak usia sekolah, putus sekolah  (DO) 

SD/MI, putus sekolah (DO) SMP/Mts, putus sekolah (DO) 

SMA/MA serta anak-anak penyandang masalah-masalah sosial. 

c. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD). 

d. Menyelenggarakan program Pendidikan Keaksaraan Fungsional 

(KF). 
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e. Menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket A 

setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.  

f. Menyelenggarakan program pendidikan Kecakapan Hidup (Life 

Skill). 

g. Menyelenggarakan program pendidikan keterampilan yang 

berorientasi wirausaha.  

h. Mengembangkan program Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 

i. Mengembangkan program-program Kursus. 
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7. Sarana/Prasarana yang ada di PKBM Indah Kusuma Bangsa  

 

Tabel 4.6 Sarana/Prasarana di PKBM Indah Kusuma Bangsa  

No. Sarana/Prasarana 
Ukuran/ 

Jumlah 
Keterangan 

1.  Gedung Lembaga 1 Unit Milik sendiri 

2.  Ruang Kantor 1 Unit Milik sendiri 

3.  Ruang Belajar 3 Unit Milik sendiri 

4.  Ruang Praktik 1 Unit Milik sendiri 

5.  Ruang Pendidik 1 Unit Milik sendiri 

6.  Ruang Staf Administrasi  1 Unit Milik sendiri 

7.  Ruang Tamu 1 Unit Milik sendiri 

8.  Ruang Perpustakaan 1 Unit Milik sendiri 

9.  Ruang UKS 1 Unit Milik sendiri 

10.  Toilet 2 Unit Milik sendiri 

11.  Gudang 1 Unit Milik sendiri 

12.  Meja Kursi Belajar 30 Set Milik sendiri 

13.  Meja Kursi Pendidik 5 Set Milik sendiri 

14.  Meja Kursi Tamu 2 Set Milik sendiri 

15.  Papan Tulis 4 Set Milik sendiri 

16.  Alat Tulis Pembelajaran 5 Set Milik sendiri 

17.  Almari Dokumen 4 Unit Milik sendiri 

18.  Perlengkapan Olahraga (Sepeda) 1 Unit Milik sendiri 

19.  Lemari Rak Buku 4 Set Milik sendiri 

20.  Komputer 1 Unit Milik sendiri 

21.  Printer 3 Unit Milik sendiri 

22.  LCD Proyektor 2 Unit Milik sendiri 

23.  Scanner 2 Unit Milik sendiri 

24.  CD RW 1 Unit Milik sendiri 

25.  Kamera Digital 2 Unit Milik sendiri 

26.  TV Monitor 2 Unit Milik sendiri 

27.  DVD Player 2 Unit Milik sendiri 

28.  Sound System 2 Unit Milik sendiri 

29.  Globe 1 Unit Milik sendiri 

30.  Kipas Angin 2 Unit Milik sendiri 
Sumber: Data Inventaris Sarana dan Prasarana PKBM Indah Kusuma Bangsa  

 

 

 

8. Sumber Dana/Anggaran 

Sumber Dana PKBM Indah Kusuma Bangsa Kecamatan Kemiling 

Kota Bandar Lampung berasal dari (Sumber: Akte Notaris/Izin 

Pendirian Lembaga  PKBM Indah Kusuma Kec. Kemiling Kota 
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Bandar Lampung No. 26 Tanggal 5 April 2010/420.9/769/08/2010 ), 

yaitu:  

 

a. Donasi yang tidak mengikat dari para simpatisan dan donatur;  

b. Usaha-usaha yang sah dan tidak mengikat;  

c. Bantuan atau hibah dari pihak manapun baik dari dalam negeri 

maupun luar negeri yang tidak bertentangan dengan tujuan 

PKBM Indah Kusuma Bangsa.  

d. Lembaga/Instansi terkait  

e. Perusahaan/Industri  

f. Lembaga-lembaga Keuangan/Perbankan 

g. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

 

 

 

9. Jadwal Kegiatan Rutin PKBM Indah Kusuma Bangsa  

 

Tabel 4.7 Jadwal Kegiatan Rutin PKBM Indah Kusuma Bangsa  
 

No. Jenis Kegiatan Hari Waktu Penanggung 

Jawab 

1. Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 

Senin s/d Sabtu 08.00 s/d 10.00 Arum Sulistio 

Dewi 

2. Taman Kanak-Kanak (TK) Senin s/d Sabtu 08.00 s/d 12.00 Nita Herlita 

3. Taman Baca Al’Quran Rabo dan Jum’at 08.00 s/d 10.00 Nuryati S.Ag 

4. Pendidikan Kesetaraan Paket A Senin dan Selasa 13.00 s/d 15.00 Nani Suryani 

5. Pendidikan Kesetaraan Paket B Rabu dan Kamis 13.00 s/d 15.00  Risky Putri 

Latifah 

6. Pendidikan Kesetaraan Paket C Jum’at ,Sabtu dan 

Minggu 

13.00 s/d 15.00 Wahyu 

Kusuma W 

7. Kursus Tata Kecantikan Senin dan Selasa 15.00 s/d 16.30 Yulidar 

8. Kursus Menjahit Rabu dan Jum’at 15.00 s/d 16.30 Iis Maysaroh 

  9. Kursus Mengemudi dan Montir 

Mobil 

Sabtu dan Minggu 15.00 s/d 16.30 Sungkowo 

10. Taman Baca Masyarakat (TBM) Senin s/d Sabtu 08.00 s/d 11.30 Hermala 

Dewi 

Sumber: Dokumen PKBM Indah Kusuma Bangsa  Kec. Kemiling Kota Bandar 

Lampung 
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10. Kalender Akademik Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di  

PKBM Indah Kusuma Bangsa 

 

Tabel 4.8 Kalender Akademik Program Pendidikan Kesetaraan 

Paket C di PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling Kota 

Bandar Lampung 

 

No. Semester Ganjil Kegiatan Semester Genap 

1. 1-15 Juli 2016 Pendataan/Pendaftaran 

Warga Belajar Baru 

1-15 Juni 2017 

2. 18 Juli 2016 Rapat/Musyawarah 

Kesepakatan Belajar 

18 Februari 2017 

3. 20 Juli -30Agustus 

2016 

Pelaksanaan Tatap 

Muka 

20 Februari-15 Maret 2017 

4. September- 

Oktober 2016 

Tugas Mandiri 15-31 Maret 2017 

5. 8-13 Desember 

2016 

Ujian Semester 8-13 Juni 2017 

6. 1 September-15 

Desember 2016 

Pelaksanaan Tutorial 7 Maret-7 April 2017 

7.  UNPTK 14 April 2017 

8. 20 Desember 2016 Pembagian Raport 

(STTB) 

20 Juni 2017 

9. 27 Desember 2016-

10 Januari 2017 

Libur 22 Juni-15 Juli 2017 

10. 20 Juli 2017 Permulaan Belajar 

Aktif 

25 Juni 217 

Sumber: Dokumen PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling Kota Bandar 

Lampung  

 

 

11. Tugas Pokok, Wewenang dan Fungsi dari struktur lembaga 

PKBM Indah Kusuma Bangsa, yang disesuaikan dengan buku 

petunjuk teknis “Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun 2012”, yaitu: 

 

a. Badan Pendiri  

Badan Pendiri PKBM Indah Kusuma Bangsa adalah organisasi 

tertinggi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam organisasi 

PKBM Indah Kusuma Bangsa serta memiliki kekuasaan dan 
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wewenang dalam pengambilan keputusan strategis yang 

berhubungan dengan keorganisasian.  Wewenang Badan Pendiri, 

yaitu: 

 

1) Mengambil keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar;  

2) Mengangkat dan memberhentikan anggota badan pengurus;  

3) Menetapkan kebijaksanan umum, rencana strategis 5 (lima) 

tahun yang sewaktu-waktu dapat dievaluasi;  

4) Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan 

PKBM Indah Kusuma Bangsa;  

5) Melakukan pengawasan terhadap perbuatan dan tindakan 

hukum dari badan pengurus serta etika organisasi;  

6) Memberikan saran dan nasehat kepada Badan Pengurus dalam 

menjalankan kegiatan; 

7) Memeriksa buku-buku kas keuangan, dan surat -surat 

organisasi;  

8) Meneliti keadaan harta kekayaan organisasi;  

9) Menetapkan pembubaran PKBM Indah Kusuma Bangsa.  

 

 

b. Badan Pengurus 

Kepengurusan PKBM Indah Kusuma Bangsa dilaksanakan oleh 

suatu Badan Pengurus yang terdiri dari Dewan Pembina, Badan 

Pendiri, Ketua, Sekretaris dan Bendahara.  Badan Pengurus 

diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun berturut -turut dan 

dapat dipilih kembali, namun setiap waktu diperlukan dapat 
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diganti atau diberhentikan berdasarkan keputusan Badan Pendiri.  

Tugas dan kewajiban dari Badan Pengurus, yaitu:  

 

1) Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi PKBM Indah 

Kusuma Bangsa 

2) Memelihara kekayaan organisasi sebaik-baiknya. 

3) Memberikan keterangan kepada badan pendiri.  

4) Melaporkan telah menjalankan tugas kepada badan pendiri.  

5) Mematuhi, menjalankan dan mengindahkan ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran 

Rumah Tangga, keputusan organisasi dan keputusan Badan 

Pendiri. 

 

c. Tugas Ketua 

1) Ketua dipilih dan diberhentikan oleh Badan Pendiri;  

2) Ketua bertanggung jawab kepada Badan Pendiri;  

3) Ketua melaporkan hasil kerjanya pada akhir masa jabatannya 

dalam rapat Badan Pendiri;  

4) Mengelola PKBM secara professional, demokratis dan 

bermartabat.  

5) Bersama-sama pengurus lainnya merumuskan visi, misi, 

tujuan dan kegiatan PKBM. 

6) Memimpin rapat-rapat pengurus. 

7) Mengahadiri undangan-undangan kegiatan atas nama 

lembaga. 
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8) Bertanggung jawab secara internal dan eksternal atas 

penyelenggaraan PKBM. 

9) Melakukan pengawasan terhadap jalannya seluruh program 

kegiatan, baik pada kegiatan internal PKBM maupun 

kemitraan dengan pihak lain. 

 

d. Tugas Sekretaris 

1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua;  

2) Menata administrasi kesekretariatan  

3) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar  

4) Membuat konsep surat-surat 

5) Menginventarisasi sarana dan prasarana serta kegiatan PKBM 

6) Menyusun data dan laporan bulanan, semester dan tahunan 

PKBM 

 

e. Tugas Pelaksana Kegiatan Pembelajaran 

1) Menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap jenjang dan 

tingkatan minimal sesuai dengan ketentuan standar proses. 

2) Memberikan bahan pembelajaran yang diajarkan kepada peserta  didik 

sesuai dengan standar isi yang ditetapkan pada masing-masing 

karakteristik, jenjang dan tingkatan program. 

3) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang optimal dan bersifat aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, mudah, murah dan menyenangkan. 

4) Memotivasi belajar peserta didik. 
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5) Menggunakan media dan alat peraga pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan program. 

6) Menyusun dan atau mengkaji standar penilaian hasil belajar yang 

disosialisasikan kepada para para pendidik dan peserta didik, dengan 

mengutamakan materi pokok. 

7) Melakukan penilaian hasil belajar sesuai dengan standar penilaian 

(untuk program yang telah ada standar minimalnya) dan dilaksanakan 

secara objektif, transparan, bertangggung jawab dan 

berkesinambungan serta memperhatikan kedalaman materi yang telah 

diberikan pendidik.  

8) Penilaian hasil belajar didokumentasikan dalam buku daftar nilai hasil 

belajar dan dilaksanakan perbaikan atau pendalaman bagi peserta didik 

yang mendapat nilai dibawah standar yang telah ditetapkan. 

9) Penilaian yang dilakukan meliputi semua unsur kompetensi dan materi 

yang diajarkan. 

10) Hasil penilaian disampaikan kepada peserta didik dan pihak lain yang 

memerlukan. 
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12. Struktur Lembaga PKBM Indah Kusuma Bangsa  

 

Bagan 4.1 Struktur Lembaga PKBM Indah Kusuma Bangsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Berkas PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling Kota Bandar 

Lampung 

 

 

 

PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling Kota Bandar  Lampung 

mempunyai struktur lembaga sebagai berikut:  

 

a. Ketua PKBM, diawasi/dibina oleh Dewan Pembina, Dewan 

Penasehat dan PLS Kec. Kemiling 

b. Ketua, membawahi:  

1) Sekretaris 

2) Tenaga Administrasi  

3) Bendahara 

c. Sekretaris 

d. Tenaga Administrasi, membawahi:  

1) Narasumber Teknis 
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2) Operator 

3) Koordinator Tutor 

e. Bendahara 

f. Operator membawahi:  

1) Seksi PAUD Terpadu 

2) Seksi Keaksaraan 

3) Kesetaraan Paket A, B dan C 

4) Seksi Sarana 

5) Seksi TBM 

6) Seksi Keterampilan 

7) Seksi Koran Ibu 

8) Seksi Peningkatan Mutu 

 

 

Tabel 4.9 Pengurus dan Staf PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. 

Kemiling Kota Bandar Lampung 

 

No. Jabatan Nama 
1.  Ketua Drs. Sungkowo, M. P.  
2.  Sekretaris Mas Ilham 
3.  Bendahara Arum Sulistyo Dewi, A. Md. 
4.  Tenaga Administrasi  Koharuddin, S. Ag 
5.  Narasumber Teknis Komalasari, S. Pd. 
6.  Operator Yeni Agustina, S. H. 
7.  Koordinator Tutor Windarsih, S.Pd. 
8.  Seksi PAUD Terpadu Arum Sulistyo Dewi, A. Md. 
9.  Seksi Keaksaraan Rinawati, S. Pd. 
10.  Kesetaraan Paket A, B dan C Tiwi Sundari, S. Pd.  
11.  Seksi Sarana Suyitno, S. Pd. 
12.  Seksi TBM Panawan, S. T. 
13.  Seksi Keterampilan Iis Maesaroh 
14.  Seksi Koran Ibu Sugiato 
15.  Seksi Peningkatan Mutu Subakir, S. Ag. 

Sumber: Olahan Data Struktur Lembaga PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. 

Kemiling Kota Bandar Lampung  



 

 

 

 

BAB VI 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. KESIMPULAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap implementasi Program 

Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling 

Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik, hal ini terindikasi dalam hal-

hal berikut: 

 

1. Komunikasi dalam bentuk, sosialisasi program, bimtek dan penyebarluasan 

petunjuk teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan 

oleh PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung 

sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator dari 

komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsitensi yang berdampak positif 

bagi tercapainya tujuan program tersebut. Transmisi dalam Program 

Pendidikan Kesetaraan Paket C telah tercapai dengan baik hal ini terlihat dari 

pihak penyelenggara program di PKBM Indah Kusuma Bangsa yang 

mengetahui dan memahami apa tugas yang diembannya, bagaimana prosedur-

prosedur pelaksanaan program, pengajuan dananya, serta laporan pertanggung 

jawabannya. Berkaitan dengan indikator kejelasan pun sudah cukup jelas 

karena dalam melaksanakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C 

semuanya sudah diatur dan dirinci dengan jelas didalam petunjuk teknis dan 
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para pelaksananya telah diberi bekal untuk melaksanakan program dengan 

adanya bimtek.  

 

Sedangkan untuk konsistensi dalam hal jadwal penyelenggaraan program 

tidak konsisten, waktu pelaksanaan program adalah kesepakatan antara 

kelompok belajar dan para tutor dan narasumber. Namun hal tersebut 

bukanlah hal yang negatif melainkan sebaliknya karena apabila jadwal dibuat 

konsisten dengan waktu pelaksanaanya maka tingkat kehadiran akan rendah 

dan standar minimal kehadiran yang menjadi syarat untuk dapat mengikuti 

Ujian Nasioal Program Pendidikan Kesetaraan Paket C tidak akan terpenuhi. 

 

2. Sumber-sumber yang ada di PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling 

Kota Bandar Lampung sudah cukup memadai mulai dari SDM yang berlatar 

pendidikan S-1 dengan menyesuaikan bidang keilmuan dengan bidang yang 

ditangani, dan untuk sarana prasarana cukup lengkap telah dimiliki. Namun 

untuk fasilitas Taman Bacaaan Masyarakat (TBM) masih belum dimanfaatkan 

dengan maksimal. Dukungan pemerintah berupa bantuan dana BOP untuk 

peningkatan sarana prasarana pendidikan di satu program pendidikan ternyata 

membawa dampak positif untuk program lainnya.  

 

3. Kecenderungan-kecenderungan telah terlaksana dengan baik hal ini terlihat 

dari komitmen dan dukungan yang ada dari pemerintah, para pembuat 

kebijakan dan para implementor kebijakan. Para pembuat kebijakan membuat 

juknis-juknis, menganggarkan dana dan melakukan sosialisasi terhadap 

kebijakan program yang telah dibuat melalui bimtek dan penyebarluasan 

petunjuk teknis dan penyebaran informasi melalui website Kementerian 
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Pendidikan dan Kebudayaan www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/dikmas. 

Dan para implementor yang ada di PKBM Indah Kusuma Bangsa pun dengan 

komitmennya melaksanakan program tersebut dengan baik sesuai dengan 

juknis dan peraturan-peraturan yang ada. 

 

4. Struktur Birokrasi  

SOP yang digunakan oleh PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling Kota 

Bandar Lampung petunjuk teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan program 

serta petunjuk teknis pengajuan dana bantuan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan tujuan agar 

program tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum 

sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari. Fragmentasi organisiasi telah 

dilakukan oleh PKBM Indah Kusuma Bangsa yaitu dengan melakukan 

pembagian tugas menjadi beberapa seksi beserta tugas dan tanggung jawabnya 

masing-masing. Koordinasi yang ada terjalin dengan baik karena seluruh 

pengurus memiliki visi & misi yang sama untuk memajukan lembaga. 

 

 

 

  

http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/dikmas
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B. SARAN  

 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

 

1. Komunikasi dalam bentuk, sosialisasi program, bimtek dan penyebarluasan 

petunjuk teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan 

oleh PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung 

yang sudah berjalan dengan baik dengan indikator transmisi dan kejelasan 

harus terus dijaga. Sedangkan ketidakkonsistenan yang terjadi dalam jadwal 

penyelenggaraan program adalah hal yang berdampak positif sehingga tidak 

perlu dilakukan perubahan terhadap hal tersebut. 

 

2. Sumber-sumber yang ada di PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling 

Kota Bandar Lampung yang sudah cukup memadai harus terus dijaga agar 

lembaga dapat terus menjalankan program dengan sebaik-baiknya. Untuk 

bantuan pemerintah dalam bentuk dana BOP dan dalam bentuk lain harus 

terus dianggarkan untuk mendukung kelancaran implementasi program. 

 

3. Kecenderungan-kecenderungan dalam bentuk dukungan dan komitmen 

bersama dari pemerintah, para pembuat kebijakan dan para implementor 

kebijakan harus terus dipertahankan dan dijaga agar tujuan-tujuan dari 

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C dapat tercapai dengan baik. 

 

4. Struktur Birokrasi  

Dalam menjalankan tugasnya lembaga PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. 

Kemiling Kota Bandar Lampung harus terus menjadikan petunjuk teknis 



110 
 

 

pelaksanaan dan penyelenggaraan program yang menjadi SOP agar program 

tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga tidak 

terjadi masalah dikemudian hari. Dan untuk fragmentasi organisiasi yang telah 

dilakukan oleh PKBM Indah Kusuma Bangsa harus terus diawasi dan 

dikontrol agar setiap bagian yang ada dapat menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing dengan baik dengan terus melakukan koordinasi 

yang baik pula antar bagian yang ada. 
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