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ABSTRACT 

COOPERATION BETWEEN ACTORS IN THE PROGRAM 

LAMPUNG MENGAJAR 

 

By 

Riki Ependi 

 

The education process does not run optimally in remote areas or places that are 

difficult to access. Various problems that occur in the education sector, one of 

which is the lack of teaching staff to educate in schools. Lampung Province is one 

area that is still facing these problems. For this reason, the Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Lampung issued a breakthrough by launching a program 

called the Program Lampung Mengajar. In carrying out the Program Lampung 

Mengajar, because of the incompetence and public perception Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Lampung. The department cooperates with UPT 

Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, and Lembaga 

Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung. This study aims to analyze the 

cooperation between actors in the Program Lampung Mengajar, as well as the 

supporting and inhibiting factors for the sustainability of the collaboration. The 

research method used is a descriptive research type with a qualitative approach. 

Data was collected through observation, interviews and documentation. Based on 

the results of the research that has been done, it can be concluded that the 

cooperation between actors in the Program Lampung Mengajar has been going 

quite well according to the predetermined plan, but there are still some principles 

of cooperation that have not been implemented optimally. Factors that support 

cooperation between actors in the Program Lampung Mengajar are communication, 

trust, and commitment. Meanwhile, the factor that hinders cooperation is that the 

authority is not fully owned. 
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ABSTRAK 

KERJASAMA ANTAR AKTOR DALAM PROGRAM 

LAMPUNG MENGAJAR 

 

Oleh 

Riki Ependi 

 

Proses pendidikan tidak berjalan secara maksimal di daerah terpencil atau tempat-

tempat yang sulit diakses. Berbagai masalah yang terjadi disektor pendidikan, salah 

satunya adalah kurangnya tenaga pengajar untuk mendidik di sekolah. Provinsi 

Lampung adalah salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan tersebut. 

Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan 

terobosan dengan meluncurkan program bernama Program Lampung Mengajar. 

Dalam menjalankan Program Lampung Mengajar, karena ketidaksanggupan dan 

asumsi publik terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. 

Pihak dinas melakukan kerjasama dengan UPT Pengembangan Karir dan 

Kewirausahaan Universitas Lampung, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 

Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antar 

aktor dalam Program Lampung Mengajar, serta faktor pendukung dan penghambat 

keberlangsungan kerjasama. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar aktor dalam Program 

Lampung Mengajar Lampung telah berjalan cukup baik sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ada beberapa prinsip kerjasama yang 

belum terlaksana secara maksimal. Faktor yang menjadi pendukung pada kerjasama 

antar aktor dalam program lampung mengajar yaitu komunikasi, kepercayaan, dan 

komitmen. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kerjasama tersebut yaitu 

kewenangan yang dimiliki tidak secara penuh. 

 

Kata kunci:  Kerjasama, Pemerintah Daerah, Lampung Mengajar
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MOTTO 

 

 

 
 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 

(Q.S Al Baqarah : 286) 

 

 

 

Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dri rahmat Allah, melainkan kaum kafir. 

(Surat Yusuf Ayat 87) 

 

 

 

Allah bisa saja mewujudkan suatu hal yang kamu anggap mustahil melalui 

cara yang lebih mustahil. Untuk itu tenanglah sebab Allah selalu memiliki 

rencana terbaik untuk membantu hamba-nya. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Dalam membangun suatu negara diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan memiliki kemampuan guna berkontribusi pada bangsanya dan 

hal ini didapatkan setelah melalui proses pendidikan (Kristiawan et al., 2017). 

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dunia pendidikan dapat mencapai 

keberhasilan keberhasilan tujuan suatu pembangunan nasional. Hal tersebut 

menjadi suatu bekal yang diperlukan untuk menghadapi persaingan pada era 

global. Bekal untuk mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik dicapai 

melalui pendidikan itu sendiri karena merupakan suatu dasar ilmu yang 

dibutuhkan oleh setiap orang. Setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang pendidikan menjadi 

suatu landasan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengenyam dunia 

pendidikan. 

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Pemerintah menetapkan 

daerah yang tertinggal setiap lima tahun sekali secara nasional berdasarkaan 

kriteria dan indikator ketertinggalan suatu daerah. Dengan peraturan tersebut 

pemerintah menetapakan sebanyak 62 kabupaten yang termasuk ke dalam 

daerah tertinggal. Salah satunya berada di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi 

Lampung. 

Realitas yang terjadi di Indonesia selama ini berkaitan dengan pendidikan, 

masih banyak kesenjangan sosial dalam masyarakat untuk mendapatkan 

pendidikan karena faktor ekonomi dan budaya. Proses pendidikan tidak 

berjalan maksimal untuk daerah terpencil atau tempat-tempat yang sulit 

diakses (Hidayat, 2018). Beberapa masalah di sektor pendidikan terutama di 
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daerah yang sulit dijangkau atau jauh dari perkotaan dan daerah 3T 

(Terpencil, Terluar dan Tertinggal) adalah rendahnya perhatian masyarakat 

terhadap pendidikan, tingginya angka putus sekolah, terbatasnya sarana 

prasarana sekolah, akses ke sekolah yang berbahaya hingga tidak adanya 

tenaga pendidik untuk mengajar di sekolah (Syafii, 2018). Hal tersebut 

menjadi suatu tantangan besar pada sektor pendidikan di Indonesia. 

Dari berbagai masalah di sektor pendidikan tersebut yang menjadi sorotan 

utama adalah terkait kurangnya tenaga pengajar di daerah 3T, yang 

disebabkan oleh tidak pemerataan distribusi guru yang ada di seluruh 

Indonesia. Banyak faktor yang saling terkait mengenai ketidakmerataan 

distribusi guru. Ada empat faktor yang paling berdampak pada kebijakan 

distribusi tenaga pendidik, secara spesifik yaitu kurangnya pedoman atau 

regulasi terkait distribusi dan penempatan guru dengan payung hukum yang 

kuat, lemahnya sistem data dan informasi pendidikan, lemahnya pengawasan 

dan penegakan hukum yang lemah, dan adanya permanainan elit politik lokal 

yang kuat (Hasthoro & Ambarawati, 2016). 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

yang dimaksud guru adalah tenaga pendidik yang ahli dalam mengajar, 

mendidik, mengarahkan, membimbing, mempersiapkan, mengevaluasi dan 

menilai siswa di sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar dan menengah. Berdasarkan data Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi Rebulik Indonesia jumlah guru pada jenjang SMA, 

SMK, dan SLB di Provinsi Lampung pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 

21.762 orang. Jumlah guru tersebut tersebar di 15 kabupaten dan kota yang 

terdapat di Provinsi Lampung. Data tersebut berdasarkan pada jenjang SMA, 

SMK, dan SLB. Berikut data jumlah sekolah dan persebaran guru yang ada 

di Provinsi Lampung yaitu: 
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Tabel 1.   Rasio Jumlah Sekolah dan Guru Pada Jenjang SMA,SMK dan 

SLB di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2020/2021 

No Wilayah 
Jumlah 

Sekolah 

Jumlah 

Guru 
Rasio 

1 Kab. Lampung Tengah 145 2.765 1 : 19 

2 Kab. Lampung Timur 123 2.422 1 : 20 

3 Kab. Lampung Selatan 114 2.186 1 : 19 

4 Kota Bandar Lampung 138 3.562 1 : 26 

5 Kab. Tanggamus 51 1.149 1 : 23 

6 Kab. Lampung Utara 83 1.653 1 : 20 

7 Kab. Way Kanan 66 1.181 1 : 18 

8 Kab. Pesawaran 35 840 1 : 24 

9 Kab. Tulang Bawang 53 892 1 : 17 

10 Kab. Pringsewu 56 1.510 1 : 27 

11 Kab. Lampung Barat 28 758 1 : 27 

12 Kab. Tulang Bawang Barat 36 664 1 : 18 

13 Kab. Mesuji 33 445 1 : 13 

14 Kab. Pesisir Barat 17 435 1 : 26 

15 Kota Metro 44 1.300 1 : 30 

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

Republik Indonesia, 2021 

 

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa di daerah perkotaan memiliki 

jumlah guru yang banyak dibandingkan dengan daerah yang jauh dari 

perkotaan maupun daerah 3T. Data tersebut juga menggambarkan bahwa di 

beberapa daerah yang ada di Provinsi Lampung masih kekurangan tenaga 

pengajar untuk mendidik di sekolah. Permasalahan sektor tenaga pengajar 

tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat guru mengambil peran yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran dan juga pada proses pembentukan 

karakter siswa di sekolah. Pemerintah Provinsi Lampung dituntut untuk dapat 

memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pendidikan yang ada di 

daerah yang jauh dari perkotaan dan daerah 3T. 
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Distribusi dan kualitas guru yang merata menjadi suatu tantangan yang masih 

dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Salah satu indikator 

dalam melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan melalui rasio 

antara guru dan murid. Angka tersebut menggambarkan rata-rata jumlah 

peserta didik yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi 

nilai rasio guru dengan murid dalam suatu sekolah, berarti semakin 

mengurangi efektivitas kegiatan belajar mengajar karena tingkat perhatian 

dan pengawasan guru kepada murid menjadi berkurang sehingga kualitas 

pengajaran cenderung lebih rendah. Tabel data rasio murid dan guru di 

Provinsi Lampung dapat disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.  Rasio Murid dan Guru di  Provinsi Lampung Tahun Ajaran 

2020/2021 

No. Jenjang Pendidikan Rasio Murid-Guru 

1 SD 14 

2 SMP 13 

3 SMA 13 

4 SMK 14 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 

 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 17 

menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya 1 Guru 

bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan pada jenjang SMK 

idealnya 1 guru bertanggungjawab terhadap 15 murid. Dengan melihat 

jumlah rasio guru dan siswa di atas, terlihat secara rasio Provinsi Lampung 

merupakan salah satu daerah yang memiliki rasio guru dan murid yang masih 

memenuhi standar ideal. Secara keseluruhan rata-rata rasio murid dan guru 

tiap tingkat pendidikan dinilai sudah cukup menurut standar OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) dan juga 

menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

tetapi dalam perkembangannya jumlah guru yang ada terbilang cukup banyak 
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ini tidak diikuti dengan proses pemerataan dan penataan pendistribusian 

tenaga pendidik yang ada dengan baik (Maharrani, 2020). Hal tersebut 

menyebabkan jumlah rasio guru dan siswa secara nasional terbilang baik, 

namun persebaran guru tidak merata di sebagian besar daerah yang jauh 

dengan perkotaan dan terlebih lagi bagi daerah yang termasuk kedalam 

kategori wilayah 3T, yaitu daerah terpencil, terluar dan tertinggal. 

Kesenjangan mutu dan pelayanan pendidikan di Provinsi Lampung masih 

cukup tinggi (Saifuddin, 2019). 

Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang masih menghadapi 

persoalan tersebut. Untuk itu pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan terobosan 

dengan meluncurkan program bernama Lampung Mengajar. Berdasarkan 

peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana 

Jangka Panjang tahun 2005-2025. Dalam pembangunan jangka panjang, 

pendidikan menjadi salah satu isu penting dari pembangunan di Provinsi 

Lampung tercermin dalam misi ke tiga. Sebagai perwujudan dari misi 

tersebut, arah pembangunan jangka panjang pendidikan terkait kualitas 

sumber daya manusia. Arah pembangunan ini merupakan tanggung jawab 

bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya sangat penting untuk mencapai 

indeks pembangunan manusia yang tinggi, tetapi juga untuk menghapus 

diskriminasi wilayah dan diskriminasi gender. Pembangunan pendidikan di 

Provinsi Lampung mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Dalam mewujudkan visi pembangunan 

membutuhkan sinergi dan kerja sama yang baik dari setiap unsur pemerintah, 

dan juga elemen masyarakat. Pada fokus utama pembangunan sumber daya 

manusia (SDM) dalam rangka mewujudkan Lampung Berjaya, sektor 

pendidikan merupakan pondasi penting yang menjadi prioritas Pemerintah 

Provinsi Lampung. RPJMD Tahun 2019-2024 tersebut selanjutnya 

dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Pada rencana pembangunan tersebut 

berisi tentang perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang bertujuan 
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agar semua warga negara yang berdomisili di Provinsi Lampung mempunyai 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik. 

Selama kurun waktu 2014-2018 telah dijalankan sejumlah program terkait 

perluasan akses pendidikan yang merupakan implementasi dari kebijakan 

pokok pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Salah satunya adalah 

pendidikan layanan khusus yang ditujukan bagi peserta didik  yang berada di 

daerah terpencil atau terbelakang, mengalami bencana alam dan sosial, serta 

dari segi ekonomi yang kurang mampu. Sebagai langkah awal atau rintisan 

menuju penyelenggaraan pendidikan layanan khusus maka Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan Program Lampung 

Mengajar. Program Lampung Mengajar adalah suatu kegiatan pengadaan 

para sarjana terbaik dari berbagai disiplin ilmu yang akan dididik dan dilatih 

terlebih dahulu secara intensif, sehingga dinilai layak untuk melaksanakan 

tugas profesi guru untuk kemudian diperbantukan sebagai tenaga pengajar di 

daerah terpencil/tertinggal atau daerah yang secara topografis termasuk sulit 

dijangkau di Provinsi Lampung. Para sarjana terbaik tersebut yang sudah 

didik dan dilatih disebut sebaagai pengajar muda yang diharapkan dapat 

menebar inspirasi di tempat mereka ditugaskan. 

Program Lampung Mengajar telah dijalankan sejak tahun 2014. Berdasarkan 

hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 31 Desember 2021, 

pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyatakan 

bahwa sebelum melakukan kerjasama banyak media yang memberitakan dan 

publik yang meragukan hasil dari rekrutmen yang dilakukan oleh pihak Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Pada tahapan rekrutmen dan 

pelatihan calon pengajar muda pihak Disdikbud juga merasa tidak memiliki 

sumber daya manusia yang berkompeten dalam melakukan tahapan tersebut. 

Maka dari itu, karena ketidaksanggupan dan asumsi publik terhadap Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada tahun 2018 melakukan 

kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan tahapan rekrutmen dan 

pelatihan. Kerjasama antar badan publik menuju pada tujuan yang telah 

ditetapkan bersama dengan mengaktualisasikan kapasitas masing-masing 

aktor. Berikut alur pelaksanaan Program Lampung Mengajar yaitu: 
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Gambar 1. Pola Kerjasama dan Alur Program Lampung Mengajar 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021 

 

Oleh karena itu untuk menjalankan program  Lampung Mengajar Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melibatkan Unit Pelaksana 

Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dan 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung untuk 

terselenggaranya kegiatan tersebut. Program Lampung Mengajar memiliki 

beberapa tahapan yang dimulai dari proses rekrutmen, pelatihan dan terjun 

lapangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bekerjasama 

dengan UPT PKK Universitas Lampung untuk melakukan proses rekrutmen 

calon pengajar muda Program Lampung Mengajar. Kerjasama yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan 

UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung dalam 

rekrutmen calon pengajar muda Program Lampung Mengajar, bertujuan agar 

seleksi calon pengajar pemuda tersebut berjalan transparan, tanpa ada 

intervensi dari pihak manapun dan juga diharapkan mendapatkan calon 

pengajar muda yang berkualitas dan berintegritas.  
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung juga melakukan kerja 

sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung 

Untuk pelaksanaan Pendidikan dan Latihan bagi calon pengajar muda 

Program Lampung Mengajar yang dilaksanakan secara intensif. Kegiatan 

pendidikan dan latihan tersebut bertujuan untuk memberikan bekal bagi 

peserta Lampung mengajar agar mampu dan layak  melaksanakan tugasnya 

sebagai pengajar muda pada Program Lampung Mengajar. Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung berperan sebagai narasumber dan 

fasilitator pada kegiatan pendidikan dan pelatihan  bagi calon peserta 

Lampung Mengajar.  

Pada proses kerjasama ketiga belah pihak belum mempublikasikan aktivitas 

dan kegiatan kepada publik secara lengkap dan jelas, hal tersebut tidak sejalan 

dengan tujuan dalam kerjasama tersebut. Pihak yang terlibat dalam kerjasama 

juga belum mengerahkan kemampuan yang dimiliki secara maksimal. Seperti 

halnya pihak UPT PKK Universitas Lampung tidak memperhatikan secara 

khusus nilai psikologis dalam tahapan rekrutmen calon pengajar muda serta 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan LPMP 

Provinsi Lampung dalam memberikan pembekalan diklat kepada pengajar 

muda yang cukup singkat dengan metode pembelajaran yang kurang relevan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wudirman (2019)  ditemukan bahwa 

kendala yang dihadapi pengajar muda Program Lampung Mengajar yaitu 

materi yang diberikan pada saat diklat tidak sesuai dengan mata pelajaran, 

materi yang diberikan hanya bersifat umum saja. Hal tersebut berpengaruh 

pada kualitas dan kesiapan pengajar muda. Dalam kerjasama tersebut UPT 

PKK Universitas Lampung memiliki keterbatasan wewenang yang terikat 

pada kontrak kerja, sehingga tidak dapat memonitor keberlangsungan 

program. Pihak LPMP Provinsi Lampung dan Disdikbud memiliki rencana 

tindak lanjut, tetapi hingga pada saat ini tidak dijalankan. Berdasarkan hasil 

wawancara yang peneliti lakukan dengan tim pelaksana Program Lampung 

Mengajar, fakta dilapangan menunjukkan setiap tahunnya masih terdapat 

pengajar muda yang mengundurkan diri dan kualitas pengajar muda kurang 

yang mumpuni pada Program Lampung Mengajar. Pada tahun 2021 ada 
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sebanyak 6 pengajar muda yang mengundurkan diri pada program tersebut. 

Hal tersebut disebabkan karena banyak pengajar muda yang masih belum siap 

ditempatkan di daerah yang sudah ditentukan dan beberapa pengajar muda 

tersebut mendapatkan pekerjaan lain serta menikah. Menurut Kepala Bagian 

Humas dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung Heriyansyah 

sejumlah guru yang ditempatkan tidak tahan dengan kondisi yang serba 

kekurangan dilokasi, masih banyak pengajar muda kesulitan beradaptasi 

dengan lingkungan baru yang jauh dari lingkungan perkotaan serta akses 

transportasi dan komunikasi yang terbatas. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulkifli dan Sanusi 

(2016) Program SM-3T merupakan program yang dapat mengatasi 

permasalan pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk meminimalkan kesenjangan akses pendidikan yang 

terjadi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan serta masyarakat yang 

tinggal di daerah perbatasan dengan masyarakat yang tinggal di pusat kota. 

Program tersebut memberikan dukungan wawasan kepada lulusan sarjana 

pendidikan dengan tujuan agar terbentuk pribadi yang profesional, bela 

negara, cinta tanah air, peduli, simpati, mampu dalam menangani persoalan-

persoalan pendidikan, dan bertanggung jawab pada kemajuan bangsanya, 

serta berjiwa ke dalam pengembangan pendidikan pelatihan di daerah yang 

dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Penelitian yang dilakukan oleh 

Subarkah (2016) Indonesia sampai saat ini masih menghadapi persoalan 

terkait dengan tenaga pendidik, khususnya yang disebut sebagai guru. 

Pemerataan guru menjadi perhatian yang sudah cukup lama, khususnya di 

Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan program sarjana mengajar di 

daerah 3T sebagai bentuk usaha pemerataan tenaga Pendidik di Indonesia. 

Maka dari itu program tersebut perlu adanya kajian lebih lanjut berkaitan 

dengan analisa hasil program tersebut dalam peran yang menyatakan tenaga 

pendidik di Indonesia agar terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Penelitian 

yang dilakukan oleh Marsha (2013) masyarakat yang berada di pasok negeri 

memiliki pengetahuan pendidikan yang minim, khususnya pendidikan dasar 

yang memiliki permasalahan karena distribusi guru yang tidak merata dan 
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kurangnya guru yang berkualitas untuk mengajar di daerah tersebut. dengan 

hadirnya program Indonesia mengajar diharapkan mampu mendorong 

peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan dari fenomena yang telah penulis jabarkan diatas, penulis 

tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam 

Program Lampung Mengajar. Penelitian ini juga menganalisis faktor 

pendukung dan penghambat keberlangsungan kerjasama antar aktor dalam 

Program Lampung Mengajar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kerjasama Antar Aktor Dalam 

Program Lampung Mengajar” 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam Program Lampung 

Mengajar? 

2. Apa sajakah faktor yang mendukung dan menghambat keberlangsungan 

kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uruaian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam Program 

Lampung Mengajar. 

2. Untuk mengidentifikasi apa sajakah faktor yang mendukung dan 

menghambat keberlangsungan kerjasama  antar aktor dalam Program 

Lampung Mengajar. 
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1.4    Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Manfaat Akademis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dari penelitian yang 

dilakukan peneliti dengan cara merealisasikan ilmu dan teori yang didapat 

selama perkuliahan sehingga untuk memberikan sumbangan pemikiran 

dan penambahan ilmu pengetahuan dalam Ilmu Administrasi Negara. 

B. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan referensi 

serta dapat memberikan rekomendasi terhadap pemerintah daerah dalam 

kerjasama pada Program Lampung Mengajar dan sebagai bahan masukan 

setiap aktor yang terlibat dalam program tersebut.



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Tinjauan Tentang Badan Publik 

Badan publik memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan 

negara. Menurut Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008, badan publik 

merupakan badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi 

dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan negara 

yang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APB) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), serta organisasi non pemerintah yang sepanjang seluruh atau 

sebagian dana bersumber dari APBN dan/atau APBD , sumbangan 

masyarakat, dan/atau luar negeri. Menurut Welch dalam (Syaiful Azhary, 

2018) Badan publik di era keterbukaan informasi publik dituntut untuk dapat 

memberikan informasi secara transparan dan akuntabel sehingga tidak terjadi 

kesenjangan informasi kepada publik, dan kinerja mereka dapat dinilai oleh 

publik. Sementara itu, mereka berkewajiban memberikan ruang dialog bagi 

publik agar masyarakat pada umumnya dapat mengambil bagian dengan 

memberikan aspirasi dan masukannya pada pembuatan kebijakan atau 

program. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai badan publik, peneliti 

menyimpulkan bahwa badan publik merupakan kegiatan dari organisasi 

pemerintah maupun non pemerintah yang memiliki tugas berkaitan dengan 

pelaksaanaan penyelenggara negara  yang dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sebagian atau seluruh, sehingga seluruh 

informasi mengenai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan harus secara 

transparan dan akuntabel agar tidak terjadi kesenjangan informasi publik. 

Peningkatan otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi membuat 

pemerintah daerah untuk mulai dapat mencari hubungan dalam kerjasama. 
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Kebijakan otonomi daerah sebenarnya memberikan tanggung jawab dan 

beban kerja yang lebih besar kepada pemerintah daerah, dibandingkan dengan 

masa-masa sebelumnya. Selain itu disisi lain, pemerintah daerah masih 

menghadapi berbagai permasalahan lama berupa keterbatasan kualitas dan 

kuantitas sumber daya seperti anggaran, sumber daya manusia serta sarana 

dan prasarana. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk dapat 

berpikir secara inovatif dan kreatif guna membangun suatu sistem manajemen 

pemerintahan secara efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah sudah memberikan izin agar dapat 

melakukan suatu kerjasama. Kerjasama merupakan suatu kesepakatan dalam 

bentuk tertulis dibuat oleh pihak yang bekerjasama yaitu pemerintah daerah 

dengan badan publik lainnya yang melaksanakan kerjasama pada bentuk dan 

bidang-bidang tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum dan 

mengikat para pihak (Ekowanti, 2017).  

Maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat memaksimalkan kinerja 

mereka guna mencapai suatu keberhasilan dalam pemberian pelayanan 

kepada publik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukannya suatu kerjasama 

guna membangun suatu layanan yang lebih baik. Dalam kerjasama tersebut 

pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan publik lainnya 

untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Kerjasama tersebut 

harus dibangun untuk mencapai kepentingan masyarakat. Sehingga seluruh 

proses aktivitas dan kegiatan dilakukan secara transparan maupun akuntabel. 

2.2    Tinjauan Tentang Kerjasama 

2.2.1 Pengertian Kerjasama 

Dalam mencapai suatu tujuan yang tidak dicapai sendiri maka sangat penting 

dilakukannya suatu kerjasama. Kerjasama merupakan suatu proses interaksi 

antara dua orang atau lebih dalam hal rangka memenuhi kebutuhan masing-

masing pihak secara lebih sederhana dengan energi yang kecil (Sulistio dan 

Sulistiowati, 2015). Kerjasama merupakan bentuk usaha di antara orang-
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orang untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Ramses dan Bowo (Tjahjanulin, 

2011) Kerjasama pada hakikatnya menunjukkan adanya dua pihak atau lebih 

yang berinteraksi secara dinamis dalam mencapai tujuan bersama. 

Anjuwaningsih (2006) menerapkan bahwa kerjasama adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara  bersama-sama. Ada banyak 

bentuk kerjasama, namun semua kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk 

mencapai tujuan bersama. Tergantung pada kegiatannya,  kegiatan yang akan 

dilakukan tersebut  ditentukan menurut pola yang disepakati bersama. 

Kerjasama pada hakikatnya merupakan kesepakatan antara dua orang atau 

lebih yang saling menguntungkan. Kerjasama adalah aktivitas bersama dua 

orang atau lebih, yang dilakukan secara terpadu dan ditujukan untuk satu atau 

lebih tujuan tertentu. Bowo dan Andi dalam (Saldiatul, 2007) Semua pihak 

yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama dapat tercapai bila memperoleh 

manfaat bersama. Jika salah satu pihak dirugikan dalam siklus kerjasama, 

maka kerjasama tersebut tidak terpenuhi.  Untuk mencapai suatu manfaat atau 

keuntungan bersama dari kerjasama, perlu memiliki komunikasi yang baik 

antara semua pihak yang terlibat dan pemahaman akan pentingnya tujuan 

bersama. Saling menguntungkan tidak berarti bahwa dua pihak yang bekerja 

sama harus memiliki kualitas dan kapasitas yang sama serata mendapatkan 

keuntungan yang besar samanya. Meskipun demikian, kedua pihak tersebut 

membuat komitmen atau pekerjaan sesuai dengan kualitas dan kemampuan 

masing-masing pihak, sehingga kerugian atau keuntungan yang didapatkan 

atau dicapai oleh kedua pihak tersebut relatif, menyiratkan bahwa pihak yang 

bekerjasama sesuai dengan peran dan kualitasnya masing-masing. 

Menurut Soekanto (2010) Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan 

bersama antara individu dengan individu lainnya atau kelompok manusia 

untuk mencapai satu tujuan atau lebih. Berdasarkan beberapa penjelasan 

mengenai kerjasama, peneliti menyimpulkan bahwa Kerjasama adalah suatu 

bentuk interaksi antar individu maupun kelompok guna mencapai suatu 

tujuan yang tidak dapat dicapai sendiri. Dengan melakukan kerjasama maka 

beban suatu pekerjaan yang dilaksanakan akan terasa lebih ringan. 
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2.2.2 Bentuk Kerjasama 

Dalam memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan, kerjasama dapat 

dilaksanakan dengan berbagai pilihan dan cara. Menurut Gillin dan Gillin, 

(Sofiyana, 2013) dalam teori sosiologi dapat dijumpai mengenai beberapa 

bentuk dalam kerjasama yaitu:  

1. Kerjasama spontan adalah kerjasama yang dilakukan segera, seperti dalam 

pelaksanaan kerjasama dilakukan antara setidaknya dua individu di mana 

pelaksanaannya dilakukan dengan praktis tidak ada persiapan sebelumnya.  

2. Kerjasama langsung adalah kerjasama dilakukan atas perintah suatu 

penguasa atau atasan. Pelaksanaan kerjasama langsung sebagai respon 

terhadap suatu perintah yang diberikan oleh atasan melalui keputusan atau 

kebijakan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. 

3. Kerjasama kontrak adalah pelaksanaan kontrak kerjasama karena adanya 

perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati oleh beberapa pihak 

dalam melakukan suatu kerjasama, baik itu kesepakatan yang dalam 

bentuk tertulis atau kesepakatan yang tidak tertulis. Pelaksanaan kerjasama 

secara kontrak mengharuskan pihak yang terlibat dalam kerjasama untuk 

melakukan kesepakatan yang telah disepakati melalui kontrak. 

4. Kerjasama tradisional adalah kerjasama sebagai bagian atau komponen 

dari kerangka sosial. Pelaksanaan kerjasama tradisional dilakukan secara 

tradisional, cenderung diselesaikan dengan tawar menawar, kerjabakti, 

dan gotongroyong. 

Menurut Rosen dalam (Domai, 2011) dalam pengaturan terdiri dari beberapa 

bentuk diantaranya yaitu :  

1. Constantia merupakan pengaturan kerjasama dalam berbagi sumberdaya, 

karena sangat mahal apabila ditanggung sendiri-sendiri.  

2. Joint Purchasing, yaitu cara kerjasama dalam melakukan pembelian 

barang agar dapat menghemat biaya karena skala pembelian lebih besar.  

3. Equipment Sharing, yaitu penataan kerjasama dalam berbagi peralatan 

yang mahal, atau yang jarang digunakan.  
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4. Cooperative Construction, yaitu pengaturan kerjasama dalam membuat 

bangunan.  

5. Joint Services, yaitu pengaturan kerjasama dalam pelayanan publik.  

6. Contract Service, yaitu penataan kerjasama dimana kelompok yang satu 

mengontrak pihak yang lain guna memberikan pelayanan tertentu. 

 

Dalam hal ini kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar 

termasuk kedalam bentuk kerjasama contract service, hal tersebut karena 

aktor yang terlibat mempunyai struktur dan bidang kerjaan utama yang 

berbeda namun salah satu pihak mengontrak pihak lain guna memberikan 

pelayanan tertentu. Kerjasama tersebut diharapkan dapat berjalan dengan 

transparan dan untuk mendapatkan calon pengajar muda yang berkualitas dan 

berintegritas. 

2.2.3 Prinsip - Prinsip Kerjasama 

Kerjasama lebih efektif jika dilakukan oleh sebuah kelompok dibandingkan 

secara individual. Menurut West (2002) “Telah banyak riset membuktikan 

bahwa kerja sama secara berkelompok mengarah pada efisiensi dan 

efektivitas yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda dengan kerja yang 

dilaksanakan oleh perorangan”. Kontribusi tiap individu dapat menjadi di 

suatu kekuatan yang terintegrasi. Individu atau kelompok dapat dikatakan 

bekerjasama jika upaya-upaya dari setiap individu maupun kelompok 

tersebut secara sistematis terintegrasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip- 

prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam 

Keban (2007) prinsip umum tersebut antara lain:  

1. Transparansi.  

Pihak yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus transparan 

dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

rangka kerjasama tersebut, tanpa ditutup-tutup. Dalam pelaksanaan 
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Program Lampung Mengajar apakah aktor yang terlibat tersebut 

transparan dalam menyajikan proses rekrutmen dan diklat pada program 

tersebut. 

2. Akuntabilitas. 

Pihak yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus bersedia 

untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan 

kegiatan kerjasama, termasuk kepada para pengguna pelayanan publik. 

Pada Program Lampung Mengajar aktor yang terlibat harus mampu 

mempertanggungjawabkan segala  kegiatan yang dilaksanakan, agar 

mencapai keberhasilan suatu kerjasama. 

3. Partisipatif. 

Dalam lingkup kerjasama antar aktor, prinsip partisipasi harus digunakan 

dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan 

yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya. Pada 

pelaksanaan Program Lampung Mengajar tentunya masing-masing aktor 

yang terlibat memiliki peran  untuk menunjang keberhasilan program. 

4. Efisiensi. 

Dalam melaksanakan kerjasama antar aktor ini harus dipertimbangkan 

nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu 

hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat 

mencapai hasil yang lebih tinggi. Pada pelaksanan Program Lampung 

Mengajar bagaimana pihak pelaksana dapat berupaya untuk menekan 

biaya lebih jika mengalami suatu kendala pada pelaksanaanya. 

5. Efektivitas. 

Dalam melaksanakan kerjasama antar aktor ini harus dipertimbangkan 

nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan 

membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama 

dengan hasil yang nyata diperoleh. Dalam pelaksanaan Program Lampung 

Mengajar apakah telah tercapai suatu keberhasilan pada proses kerjasama 

tersebut. 
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6. Konsensus.  

Dalam melaksanakan kerjasama tersebut harus dicari titik temu agar 

masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat 

menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang 

sepihak tidak dapat diterima dalam kerjasama tersebut. Konsensus ini 

dapat berupa kesepakatan tertulis yang telah dibuat oleh pihak yang 

melakukan kerjasama dalam Program Lampung Mengajar. 

7. Saling menguntungkan dan memajukan. 

Dalam kerjasama antar aktor harus dipegang teguh prinsip saling 

menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi 

pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerjasama. Pada 

pelaksanaan Program Lampung Mengajar aktor yang terlibat tidak pernah 

merasakan kerugian bahkan banyak manfaat. 

2.3    Tinjauan Tentang Pendidikan 

2.3.1 Pengertian Pendidikan 

Dalam membangun suatu Bangsa dan Negara, dibutuhkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan mempunyai kemampuan untuk memberikan 

kontribusi terhadap bangsanya dan hal itu hanya bisa didapatkan setelah 

melalui proses Pendidikan (Kristiawan et al., 2017). Untuk mencapai 

keberhasilan dalam tujuan pembangunan nasional yaitu dengan 

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dunia pendidikan. Menurut Djumali 

dkk (2014) pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia dalam 

memecahkan problem kehidupan dimasa kini maupun di masa yang akan 

17ating. Definisi pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan 

bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa”. 
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Menurut Trahati (2015), pendidikan adalah suatu kegiatan yang disiapkan 

untuk dilakukan manusia secara sadar, membangun kepribadian yang baik 

dan mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam hidup bagi individu individu. 

Menurut H. Mangun Budiyanto, dikutip Kurniawan (2017), pendidikan 

terletak pada penyiapan dan pertumbuhan individu peserta didik atau 

manusia, suatu proses yang  berlangsung terus-menerus. Menurut Kurniawan 

(2017), pendidikan adalah suatu proses pemberian nilai, pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan kepada generasi muda sebagai upaya untuk 

mempersiapkan diri dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan upaya mempersiapkan diri dan membekali individu dengan 

pengetahuan, pengalaman dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang 

dilaksanakan secara terencana. Pendidikan merupakan tolak ukur dalam 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada sebuah generasi tak 

terkecuali di Indonesia (Putera et al., 2018). Kualitas pendidikan di Indonesia 

semakin terpuruk dalam perjalanan globalisasi yang maju dan sangat pesat. 

Saat ini, kurangnya dukungan sarana prasarana, tenaga kependidikan dan 

infrastruktur sekolah yang layak menjadi kunci permasalahan yang membuat 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi sangat sulit. Mengenai 

persebaran guru yang tidak merata, sebenarnya  upaya  pemerintah telah 

dilakukan untuk mengatasi masalah ini di daerah 3T (depan, terpencil, 

ketertinggalan). Salah satunya pemerintah Provinsi Lampung dengan 

mengeluarkan Program Lampung Mengajar. 

2.3.2 Tanggung Jawab Pendidikan 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), 

Nadiem Anwar Makarim, menyatakan upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa menjadi tanggung jawab pemerintah bersama elemen masyarakat 

(Wahyuni: 2021 diakses pada tanggal 19 Oktober 2021). Pembangunan 

kualitas pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dan 
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menjadi tanggung jawab bersama baik dari pemerintah maupun dari seluruh 

elemen masyarakat.  

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan elemen 

masyarakat. Kerjasama antara kedua belah pihak diharapkan dapat 

mewujudkan atau menciptakan pendidikan nasional, sesuai dengan UU No. 

20 Tahun 2003 : “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.  

Pendidikan merupakan kegiatan yang membutuhkan sinergi antar komponen 

dan membutuhkan kesepahaman visi dari semua pihak atau aktor yang 

terlibat. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas 

individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas masyarakat dalam 

berbangsa dan bernegara. Pendidikan dilaksanakan dengan memberikan 

keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik 

dengan memberdayakan dan melibatkan semua komponen masyarakat 

melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas 

layanan pendidikan (Suhaeni, 2017). Sebab masyarakat senantiasa 

mengalami kecenderungan berubah, baik secara terencana maupun tidak 

direncanakan. Pendidikan juga dituntut untuk cepat respon terhadap segala 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Pembangunan kualitas pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara 

bersama-sama tidak hanya bagi pihak pemerintah dan para pendidik tetapi 

juga perlu melibatkan masyarakat, karena masyarakat memiliki peran penting 

untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang berkualitas. Namun 

kenyataannya masyarakat menyerahkan sepenuhnya pendidikan siswa atau 

peserta didik hanya kepada para guru. Hal tersebut disebabkan oleh karena 
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kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran masyarakat 

dalam dunia pendidikan. 

2.3.3 Mutu Pendidikan 

Mutu merupakan sesuatu yang dianggap penting karena pada dasarnya 

menunjukkan keunggulan suatu produk jika dibandingkan dengan produk 

lainnya. Peningkatan mutu merupakan usaha yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga penghasil produk barang tetapi juga produk jasa. Upaya dalam 

peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus-menerus akan 

menjadi perbincangan dalam pengelolaannya. Peningkatan mutu pendidikan 

merupakan suatu usaha yang harus dilaksanakan dengan terus-menerus agar 

Harapan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan relevan. 

Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh 

stakeholder pendidikan.  

Menurut Hoy, Jardine and Wood dalam Rozak, Lili Abdullah, et al (2021) 

mutu dalam pendidikan adalah evaluasi proses pendidikan yang 

meningkatkan kebutuhan untuk mencapai dan proses mengembangkan bakat 

para peserta didik, dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas 

yang ditetapkan oleh stakeholder yang membayar untuk proses atau output 

dari proses pendidikan. Menurut Hari Sudradjad dalam Miftachurrohman et 

al (2018) pendidikan yang bermutu adalah Pendidikan yang mampu 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik 

kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh 

kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang 

keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill), pendidikan yang 

mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia 

dengan pribadi yang integral (integrated personality) mereka yang mampu 

mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal. 

Komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap 

peningkatan mutu pendidikan meliputi (1) ketersediaan pendidik dan tenaga 
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kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, 

maupun kesejahteraannya; (2) prasarana dan sarana belajar yang belum 

tersedia dan belum didayagunakan secara optimal; (3) pendanaan pendidikan 

yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran; dan (4) proses 

pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Salah satu faktor yang 

terpenting dalam mempengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan 

pendidik dan tenaga kependidikan (Suryana, 2019). 

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 

tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Adanya SNP, satuan pendidikan dapat 

menjadikan SNP sebagai tolak ukur penyelenggaraan pendidikan, SNP juga 

dijadikan landasan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terutama di satuan pendidikan 

menjadi lebih mudah diukur serta dinilai mutunya. Pencapaian standar dapat 

menjadi tolok ukur untuk menentukan langkah perbaikan serta kebijakan 

yang akan dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Standar nasional 

pendidikan mencakup delapan standar yaitu: 1) standar kompetensi lulusan; 

2) standar isi; 3) standar proses; 4) standar penilaian pendidikan; 5) standar 

tenaga kependidikan; 6) standar sarana dan prasarana; 7) standar pengelolaan; 

8) standar pembiayaan. 

Menurut (Rumtini dan Jiyono, 2008) Mutu Pendidikan dapat diartikan 

sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan 

secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan 

yang terkait (stakeholders). Terdapat beberapa stakeholder atau aktor yang 

berhubungan langsung dengan dunia pendidikan. Di mana setiap stakeholder 

tersebut memiliki perannya masing-masing dan saling terikat satu sama lain. 

Menurut Hetifah, Stakeholder sendiri diartikan sebagai seseorang atau 

sekelompok orang yang terlibat dan berpengaruh secara positif maupun 

negatif terhadap kegiatan dan memiliki suatu kepentingan tertentu (Amalyah, 

Hamid, & Hakim, 2016). Dengan kata lain, peran yang dimiliki masing-

masing stakeholder bisa didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu. 
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Baik kepentingan yang menguntungkan diri sendiri maupun yang berada di 

luar diri tersebut. 

Kerjasama antar stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan  sangat 

penting keberadaannya. Hubungan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan 

antar satu stakeholder dengan stakeholder lainnya. Kerjasama antara 

stakeholder tersebut mempengaruhi satu sama lain. Terhubung menjadi satu 

kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem pendidikan. Bukan menjadi hal 

yang mustahil jika semua stakeholder dapat memberikan kontribusi dan 

membentuk relasi yang kuat karena memiliki tujuan bersama. Maka dari itu 

masing-masing operan sangat dibutuhkan guna mewujudkan cita-cita  

kecerdasan bangsa. Melalui adanya kerjasama setiap stakeholder, diharapkan 

menjadi salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut. 

2.3.4 Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan pendidikan dilatarbelakangi dengan adanya masalah dalam sektor 

pendidikan. Masalah kebijakan pendidikan timbul ketika terdapat 

kesenjangan antara tujuan pendidikan yang telah ditentukan dengan realitas 

yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Arif Rohman 

(2019) Kebijakan pendidikan adalah keputusan berupa panduan dalam 

bertindak baik yang bersifat sederhana juga kompleks, baik secara umum 

maupun secara khusus, baik secara terperinci maupun lengang yang 

dirumuskan melalui proses politik guna mencapai suatu arah tindakan, 

program, serta rencana-rencana tertentu dalan menyelenggarakan pendidikan. 

Pengertian lain dikemukakan oleh Arif Rohman mengenai kebijakan 

pendidikan yaitu kebijakan publik yang secara khusus mengatur suatu 

kegiatan pada bidang pendidikan yang berkaitan dengan penyerapan, alokasi, 

distribusi sumber penyelengaraan pendidikan dan pengaturan perilaku pada 

bidang pendidikan. 

Menurut Tilaar dan Riant Nugroho (2016) kebijakan pendidikan adalah 

keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pada 
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pendidikan yang dituangkan dalam visi dan misi pendidikan guna mencapai 

keberhasilan tujuan pendidikaan di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. 

Menurut Azhari dan Kurniady dalam (Elwijaya et al., 2021) pencapaian 

tujuan pendidikan berpengaruh pada mutu pendidikan. Mutu pendidikan 

dapat dikelola berdasarkan pada kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pendidikan saling terkait dan 

mempengaruhi proses pengaturan sistem pendidikan. Oleh karena itu, perlu 

dirumuskan dari perspektif suatu kebijakan pendidikan, dengan 

mempertimbangkan pencapaian tujuan pendidikan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai Kebijakan pendidikan, peneliti 

menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik 

yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penerapan keseluruhan 

proses yang ada pada visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan pada suatu masyarakat. Wujud dari  kebijakan pendidikan ini 

berupa program yang dikeluarkan pemerintah dalam meningkat mutu dan 

kualitas layanan pendidikan. Maka dari itu pemerintah daerah membuat 

berbagai regulasi atau kebijakan guna mengatasi permasalahan pendidikan di 

daerahnya. Khususnya pada daerah Provinsi Lampung, pemerintah 

mengeluarkan Program Lampung Mengajar guna menminimalisir 

kesenjangan layanan mutu pendidikan antar wilayah perkotaan dengan 

daerah terpencil/tertinggal, atau daerah yang sulit dijangkau. 

2.4    Program Lampung Mengajar 

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Rencana Jangka Panjang tahun 2005-2025. Sebagai pengakuan atas 

pentingnya isu pendidikan maka pendidikan menjadi salah satu misi penting 

dalam pembangunan jangka panjang sebagai tercermin dalam misi ke-3 yaitu 

pembangunan pendidikan, penguasaan ipteks, kesehatan dan kesejahteraan 

sosial. Sebagai realisasi dari misi ini maka arah pembangunan jangka panjang 

untuk pendidikan adalah kualitas sumber daya manusia. Arah pembangunan 
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ini merupakan komitmen bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya 

prioritas untuk mencapai indeks pembangunan manusia yang tinggi, tetapi 

juga untuk menghilangkan diskriminasi gender dan diskriminasi wilayah.  

Pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung mengacu kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. 

RPJMD tersebut ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Provinsi 

Lampung di segala bidang dengan meningkatkan upaya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan 

teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMD Tahun 2019-

2024 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Pendidikan 

tahun 2019-2024. Sesuai dengan rencana pembangunan tersebut berisi 

mengenai perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang bertujuan agar 

semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan 

layanan pendidikan.  

Selama kurun waktu 2014-2018 telah dilaksanakan sejumlah program 

perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok 

perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan 

layanan khusus yang ditujukan bagi peserta didik daerah terpencil atau 

terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana 

alam bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan 

mengenai pendidikan layanan khusus yang bertujuan adalah pendidikan bagi 

peserta didik daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang 

terpencil, dan atau mengalami bencana alam bencana sosial, dan yang tidak 

mampu dari segi ekonomi. Sebagai langkah awal atau rintisan menuju 

penyelenggaraan pendidikan layanan khusus maka Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan Program Lampung Mengajar.  

Program “Lampung Mengajar” adalah suatu kegiatan pengadaan para sarjana 

terbaik dari berbagai disiplin ilmu yang akan dididik dan dilatih terlebih 

dahulu secara intensif, sehingga dinilai layak untuk melaksanakan tugas 

profesi guru untuk kemudian diperbantukan sebagai Tenaga Pengajar di 
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daerah terpencil / tertinggal atau daerah yang secara topografis termasuk sulit 

dijangkau di Provinsi Lampung. Mereka ini selanjutnya disebut “Pengajar 

Muda” yang diharapkan mampu menebar inspirasi di tempat tugas. 

Kegiatan Lampung mengajar tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya 

pemberdayaan potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan 

untuk: 1) meminimalisir disparitas layanan mutu pendidikan antar wilayah 

perkotaan dengan daerah terpencil/tertinggal, atau daerah yang sulit 

dijangkau, 2)  mengatasi kekurangan guru yang bermutu, 3)  mendorong 

terjadinya perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik secara 

berkelanjutan, 4)  membangun gerakan sosial pendidikan  menuju Lampung 

yang maju dan sejahtera.  

Maka dari itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 

membutuhkan sarjana terbaik yang memiliki semangat mengabdi dan cita-

cita tinggi untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak hingga ke 

daerah terpencil/tertinggal atau daerah yang secara topografis termasuk sulit 

dijangkau. Pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Lampung bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu UPT 

Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dan 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung. 

2.5    Kerangka Pikir 

Ketidakmerataan tenaga pengajar kawasan 3T (tertinggal,terdepan dan 

terluar) di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan menjadi 

permasalahan yang  mengkhawatirkan sehingga pemerintah terus menerus 

berusaha  untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tenaga pengajar 

tersebut. Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang masih menghadapi 

persoalan tersebut.  

Pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung mengacu kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. Sesuai 
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dengan rencana pembangunan tersebut berisi mengenai perluasan dan 

pemerataan akses pendidikan yang bertujuan agar semua warga negara 

mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. 

Sebagai langkah awal atau rintisan menuju penyelenggaraan pendidikan 

layanan khusus maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 

mengeluarkan Program Lampung Mengajar. Pada tahun 2018, pihak dinas 

melakukan kerjasama dengan UPT PKK Unila dan LPMP Provinsi Lampung. 

Hal tersebut dikarenakan ketidaksanggupan dan asumsi publik terhadap 

dinas. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut fakta dilapangan menunjukkan 

setiap tahunnya masih terdapat pengajar muda yang kurang berkualitas dan 

mengundurkan diri dari Program Lampung Mengajar.  

Kerjasama antara aktor tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan 

yang diharapkan. Adapaun prinsip-prinsip kerjasama menurut Edralin dan 

Whitaker dalam Keban (2007), serta mengidentifikasi terkait faktor 

pendukung dan penghambat keberlangsungan kerjasama dalam pelaksanaan 

Program Lampung Mengajar. Secara jelas kerangka pikiran dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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Gambar 2. Kerangka Pikir 

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

Ketidakmerataan Tenaga Pengajar Di Kawasan 3T dan Daerah Yang Jauh Dari 

Perkotaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 

Provinsi Lampung 

Program Lampung Mengajar 

Kerjasama Antar Aktor Dalam Program Lampung Mengajar 

Faktor pendukung dan 

penghambat 

keberlangsungan 

kerjasama dalam 

pelaksanaan Program 

Lampung Mengajar 

Prinsip - prinsip Kerjasama 

oleh Edralin dan Whitaker 

dalam Keban (2007): 

1. Transparansi 

2. Akuntabilitas 

3. Partisipatif 

4. Efisiensi 

5. Efektivitas 

6. Konsensus 

7. Saling menguntungkan dan 

memajukan. 

Dengan Adanya Kerjasama Tersebut Diharapkan Dapat 

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program Lampung Mengajar  

1. Pihak yang terlibat dalam kerjasama belum mengarahkan kemampuan 

yang dimiliki secara maksimal. 

2. Penilaian kinerja atau evaluasi hasil kerjasama, dan mempublikasikan 

ativitas serta kegiatan kepada publik tidak dilakukan dalam kerjasama. 



 

III. METODE PENELITIAN 

3.1    Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan menggunakan metode kualitatif.  Menurut 

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui fenomena apa yang yang terjadi oleh subjek peneliti,  perilaku,  

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya, (Kirk dan Miller dalam Moleong, 2017). Metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati, (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2017).  

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan  

pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar serta 

untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberlangsung 

kerjasama. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan berupa hasil 

wawancara dengan informan mengenai beberapa pertanyaan  yang terkait 

dengan rumusan masalah dalam penelitian. 
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3.2    Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu batas masalah yang berada di dalam 

penelitian kualitatif dimana fokus tersebut berisikan mengenai pokok 

masalah yang bersifat umum. Fokus merupakan domain tunggal atau 

beberapa domain terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada 

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Menurut  

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa kebaruan informasi bisa berupaya untuk 

memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial. Fokus  

dalam penelitian diperlukan  agar penelitian tersebut dapat meneliti secara 

lebih spesifik dan rinci serta memiliki batasan masalah yang yang membuat 

penelitian tersebut tetap berada pada lingkup konteks penelitian tersebut dan 

juga masalah penelitian adalah upaya pembatasan dimensi masalah  agar jelas 

ruang lingkup dan batasan yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus untuk 

membahas bagaimana pelaksanaan kerjasama antar aktor yang terjadi dalam 

Program Lampung Mengajar. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai 

fokus pada penelitian ini, yaitu: 

1. Transparansi memfokuskan pada pemberian data dan informasi mengenai 

proses rekrutmen dan diklat pada pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam 

Program Lampung Mengajar. 

2. Akuntabilitas memfokuskan pada pertanggungjawaban, penyajian, 

pelaporan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kerjasama 

kepada publik pada pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam Program 

Lampung Mengajar. 

3. Partisipatif memfokuskan pada konsultasi, dialog, negosiasi, cara 

mencapai dan mengukur kinerjanya pada pelaksanaan kerjasama antar 

aktor dalam Program Lampung Mengajar. 

4. Efisensi memfokuskan pada upaya semua pihak dalam menekan biaya 

pada pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam Program Lampung 

Mengajar. 
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5. Efektivitas memfokuskan pada keberhasilan dengan membandingkan 

tujuan dengan hasil nyata yang diperoleh pada pelaksanaan kerjasama 

antar aktor dalam Program Lampung Mengajar. 

6. Konsensus memfokuskan kesepakatan yang dijalin pada pelaksanaan 

kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar. 

7. Saling menguntungkan dan memajukan memfokuskan pada manfaat yang 

didapatkan masing-masing pihak pada pelaksanaan kerjasama antar aktor 

dalam Program Lampung Mengajar. 

Berdasarkan fokus yang disebutkan diatas terdapat satu fokus laggi dimana 

peneliti mengidentfikasi faktor pendukung dan penghambat keberlangsungan 

kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar. 

 

3.3    Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah atau tempat dimana penelitian 

tersebut akan dilaksanakan. Menurut Moleong (2017)  menjelaskan bahwa 

cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah 

dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari 

serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian, untuk dapat melihat 

apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan maka 

peneliti pun harus menjajaki turun lapangan. Lokasi penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Lampung, UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan 

Universitas Lampung, Lembaga Penjamin Mutu  Pendidikan (LPMP) 

Lampung, SMAN 1 Bengkunat Belimbing , dan SMAN 1 Lemong. Alasan 

peneliti mengambil lokasi tersebut karena  pihak yang  menyelenggarakan 

Program Lampung Mengajar, terjadinya jalinan kerjasama dalam program 

tersebut, dan tempat terselanggaranya Program Lampung Mengajar. Dimana 

kegiatan tersebut  sebagai salah satu upaya pemberdayaan potensi masyarakat 

untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Provinsi 

Lampung. 
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3.4    Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan suatu rangkaian catatan dari beberapa kumpulan fakta yang 

ada, dapat berbentuk kata, angka maupun lainnya. Jenis-jenis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah: 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan 

narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. 

Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Moleong, 2017). 

Data primer tersebut didapatkan oleh peneliti yang bersumber dari lapangan 

penelitian baik dari metode wawancara dan hasil observasi kepada informan. 

Wawancara dilaksanakan kepada informan yang telah ditentukan dengan 

adanya panduan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui, menganalisis 

pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar.  

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

dan digunakan peneliti sebagai informan pendukung dalam melakukan 

analisis primer. Data-data yang dapat dijadikan informasi berupa profil 

instansi, rencana strategis dinas, dokumen perjanjian kerjasama, laporan 

kegiatan seleksi berkas dan asesmen Program Lampung Mengajar, laporan 

egiatan diklat Program Lampung Mengajar, dan laporan kegiatan 

pelaksanaan pengajar muda Program Lampung Mengajar. 

3.5    Teknik Pengumpulan Data 

Pada teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting, sumber, 

dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat 
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dikumpulkan melalui  teknik observasi, wawancara atau pengamatan, dan 

juga tadi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

3.5.1 Observasi 

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan  pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada suatu objek penelitian. 

Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, 

perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga 

dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota 

dalam berorganisasi (Raco, 2010). Penelitian ini  melakukan observasi dalam 

pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar 

dengan cara mengamati secara langsung dan melihat  pelaksanaannya serta 

perilaku dari aktor yang terlibat didalamnya.  

Tabel 3. Daftar Observasi yang Berkaitan dengan Penelitian 

No. Objek yang Diamati Keterangan 

1 Website UPT PKK Universitas 

Lampung 

Proses penyebaran informasi 

mengenai kegiatan rekrutmen 

Program Lampung Mengajar 

Sumber: Diolah peneliti tahun 2022 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat 

diperoleh melalui observasi. Hal tersebut disebabkan karena peneliti tidak 

dapat mengobservasi seluruhnya. Karena tidak semua data dapat diperoleh 

dengan observasi saja. maka dari itu peneliti harus mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada partisipan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan secara langsung,  tetapi dapat juga  untuk dijawab pada 

kesempatan lain. Untuk itu, wawancara perlu menyusun pedoman wawancara 

yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai berbagai informasi yang akan 

digali dari informan tersebut (Moleong, 2016). 
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Tabel 4. Daftar Wawancara yang Berkaitan dengan Penelitian 

No. Nama Instansi 
Substansi 

Wawancara 

Tanggal 

Wawancara 

1 Meri Dinata, 

S.E., M.M. 

Pelaksana Program 

Lampung Mengajar 

Bidang Pembinaan 

Ketenagaan - Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi 

Lampung 

Pelaksanaan 

Program 

Lampung 

Mengajar 

31 

Desember 

2021, 

17 dan 26 

Januari 

2022 

2 Drs. Eko 

Sulihantoro, 

M.Pd. 

Pengawas Sekolah 

Menengah Kejuruan - 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi 

Lampung 

Pelaksanaan 

Program 

Lampung 

Mengajar 

29 Januari 

2022 

3 Ahmad 

Zazili, S.H., 

M.H. 

Kepala Divisi 

Kemitraan, 

Permagangan dan 

Internship - UPT PKK 

Universitas Lampung 

Pelaksanaan 

Kerjasama dalam 

Program 

Lampung 

Mengajar 

08 Februari 

dan 10 

Maret 2022 

4 Ani Lestari, 

S.E. 

Kepala Sub. Bagian 

TU - UPT PKK 

Universitas Lampung 

Pelaksanaan 

Kerjasama dalam 

Program 

Lampung 

Mengajar 

08 Februari 

2022 

4 Dr. 

Rinderiyana, 

M.Pd. 

Widyaprada - 

Lembaga Penjamin 

Mutu (LPMP) 

Pendidikan Lampung 

Pelaksanaan 

Kerjasama dalam 

Program 

Lampung 

Mengajar 

26 Januari 

dan 18 

Februari 

2022 

5 Amilia 

Lestari, 

S.Sos. 

Pengajar muda SMA 

Negeri 1 Bengkunat 

Belimbing 

Pelaksanaan 

Program 

Lampung 

Mengajar 

28 Januari 

dan 4 

Februari 

2022 
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6 Mese Arsela, 

S.Pd. 

Pengajar muda SMA 

Negeri 1 Lemong 

Pelaksanaan 

Program 

Lampung 

Mengajar 

05 Februari 

7 Nani 

Subianti, 

S.Si. 

Guru SMA Negeri 1 

Bengkunat Belimbing 

Pelaksanaan 

Program 

Lampung 

Mengajar 

11 Februari 

2022 

8 Sri Wahyuni, 

S.Pd. 

Waka Kurikulum 

SMA Negeri 1 

Lemong 

Pelaksanaan 

Program 

Lampung 

Mengajar 

09 Februari 

2022 

Sumber: Diolah peneliti tahun 2022 

3.5.3 Dokumentasi 

Pada penelitian ini dokumentasi berupa pengumpulan data dari berbagai 

catatan peristiwa yang sudah berlalu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Lampung. Dokumentasi berupa pengumpulan informasi yang 

didapatkan melalui dokumen-dokumen berbentuk arsip maupun gambar yang 

berkaitan dengan kerjasama dalam Program Lampung Mengajar. Dalam 

penelitian ini teknik dokumentasi berupa dokumen berbentuk arsip-arsip 

yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung UPT 

Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, Lembaga 

Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung. 

Tabel 5. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian 

No. Nama Dokumen 

1 Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, UPT PKK 

Universitas Lampung, dan LPMP Provinsi Lampung 

2 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 

3 Dokumen Perjanjian Kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Lampung dengan UPT PKK Universitas Lampung Tahun 2021 
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4 Laporan Kegiatan Rekrutmen Program Lampung Mengajar Tahun 2021 

5 Laporan Kegiatan Diklat Program Lampung Mengajar Tahun 2021 

6 Materi Sosialisasi Program Lampung Mengajar Tahun 2021 

7 Dokumentasi Kegiatan Program Lampung Mengajar Tahun 2021 

Sumber: Diolah peneliti tahun 2022 

3.6    Teknik Analisis Data 

Data yang akurat dan objektif diperoleh jadi tujuan utama dalam penelitian 

ini. Menurut Umar (2019) Analisis data merupakan tahap dimana peneliti 

melakukan analisis data yang telah diperoleh baik dari informan maupun 

dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Analisis data yang digunakan 

oleh peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis 

konteks dan menelaah pustaka serta analisis pernyataan dari hasil wawancara 

kepada informan. Peneliti mengacu pada beberapa tahapan teknik analisis 

data yaitu: 

 

 

Gambar 3. Teknik Analisis Data 

Sumber: Sugiyono, 2013 
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3.6.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif, berlangsung 

dalam lingkaran yang saling tumpang tindih. Peneliti mengumpulkan data 

yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi fokus masalah. 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan antara lain pelaksanaan Program 

Lampung Mengajar. 

 

3.6.2 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses  pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang diperoleh. Reduksi  

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan 

pada hal yang penting. Maka dari itu data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melaksanakan pengumpulan data selanjutnya  serta mencari kembali data 

tersebut jika diperlukan. 

3.6.3 Penyajian Data 

Langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Penyajian data berguna untuk 

memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara menyeluruh atau 

sebagian tertentu dari penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penyajian 

data dalam bentuk uraian singkat yang didukung oleh dokumen-dokumen, 

tabel data, dan gambar yang berkaitan dalam kerjasama antar aktor dalam 

Program Lampung Mengajar. Penyajian data akan memberikan batasan yang 

memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan. 

3.6.4 Penarikan Kesimpulan 

Setelah melakukan penyajian data, langkah terakhir dalam menganalisis data 

ialah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data 
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berikutnya. penarikan kesimpulan dilaksanakan sepanjang proses penelitian 

yang berlangsung dimulai dari memasuki lokasi penelitian hingga proses 

pengumpulan data peneliti. 

 

3.7    Teknik Keabsahan Data 

Upaya  dalam validasi data  yang diperoleh dalam penelitian melalui 

pengecekan keabsahan data. Alasan adanya uji keabsahan data  digunakan 

untuk menyangga baik yang ditujukan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari 

tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data merupakan standar 

validitas dari data yang diperoleh peneliti. Menurut Sugiyono (2013) uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability (objektivitas). 

3.7.1 Uji Credibility 

Pada derajat kepercayaan mempertunjukkan kepercayaan dari hasil-hasil 

penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataannya. Uji 

kredibilitas pada data penelitian kualitatif meliputi perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. Penentuan 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa 

persyaratan., yaitu dalam pemeriksaan data dan kriteria. Berikut kriteria 

dalam menentukan keabsahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, 

yaitu : derajat kepercayaan (credibility). 

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencapai secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. 

Berbeda dengan hal ini ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 
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yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci (Moleong, 2017). 

2. Triangulasi 

Triangulasi berguna untuk mengecek kebenaran dan membandingkan data 

penelitian dengan data yang diperoleh  dari sumber. Triangulasi adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan 

pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara 

ke beberapa informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti melakukan 

triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh melalui 

sumber wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Triangulasi 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh. Data yang diperoleh oleh peneliti dari 

informan tersebut yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Lampung, UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan 

Universitas Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 

Lampung, SMAN 1 Bengkunat Belimbing , dan SMAN 1 Lemong. 

 

3.7.2 Uji Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, 

validitas ini menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya 

kedalam populasi penelitian dimana sampel tersebut diambil. Pada dasarnya 

transferability merupakan validitas eksternal pada penelitian. Tujuan dari 

keteralihan ini agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka 

peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, 

jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

 

3.7.3 Uji Dependability 

Pada penelitian kualitatif, dependability juga disebut reliabilitas. Suatu 

penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mereplikasi proses 
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penelitian tersebut. Uji dependability dilakukan dengan melakukan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan 

oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

 

3.7.4 Uji Confirmability 

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability disebut juga dengan uji 

obyektivitas dalam penelitian. Penelitian yang obyektif bila hasil penelitian 

tersebut telah disepakati banyak orang. Dalam uji confirmability berarti 

mengaitkan hasil penelitian dengan proses yang dilakukan. Uji confirmability 

dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang termasuk 

dosen pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data-data yang 

diperlukan.  



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti 

menyimpulkan bahwa kerjasama yang dijalin antara Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Lampung, UPT PKK Universitas Lampung, dan LPMP 

Provinsi Lampung telah berjalan cukup baik sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, akan tetapi masih terdapat beberapa indikator yang belum 

dilaksanakan secara maksimal. Prinsip kerjasama yang telah dijelaskan 

sebelumnya dijabarkan menggunakan tujuh prinsip-prinsip kerjasama 

menurut Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007) yaitu: 

1. Transpransi pada kerjasama berjalan dengan baik pihak Disdikbud dan 

UPT PKK Unila yaitu saling berbagi informasi dan data mengenai hasil 

rekrutmen, sementara itu pihak Disdikbud dengan LPMP Provinsi 

Lampung mengenai hasil diklat tetapi sering terjadi keterlambatan 

penyampaian informasi maupun data. 

2. Akuntabilitas pada kerjasama tersebut belum maksimal. Pihak yang 

terlibat menyajikan dan melaporkan kegaiatan dalam bentuk laporan. 

Akan tetapi, pada faktanya pihak yang terlibat belum menyajikan segala 

aktivitas dan kegiatan dalam pelaksanaan kerjasama secara lengkap dan 

jelas kepada publik. 

3. Partisipatif yaitu dengan adanya pertemuan-pertemuan untuk menentukan 

peran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat serta 

cara mencapainya. Akan tetapi prinsip tersebut belum diterapkan secara 

maksimal, dikarenakan ketiga belah pihak belum mengevaluasi hasil 

kerjasama tersebut. 

4. Efisiensi dalam kerjasama belum optimal, semua pihak yang terlibat sudah 

menerapkan strategi dengan menyesuaikan anggaran yang disediakan. 



125 
 

 

Pada proses rekrutmen tes tertulis digantikan dengan micro teaching, dan 

pada kegiatan diklat waktu pelaksanaan dikurangi menjadi 4 hari serta 

tenaga pengajar yang dikurangi. Akan tetapi, hasil yang didapatkan masih 

belum tercapai secara penuh.  

5. Efektivitas dalam kerjasama yaitu tujuan kerjasama dengan hasil yang 

diperoleh belum maksimal. Setiap tahunnya masih terdapat pengajar muda 

yang mengundurkan diri dan kualitas pengajar muda yang kurang 

mumpuni yang memberikan dampak kepada sekolah yang menjadi sasaran 

program. 

6. Konsensus dalam pelaksanaan kerjasama antara Disdikbud dengan UPT 

PKK Unila dituangkan kedalam dokumen perjanjian kerjasama. 

Sedangkan, pihak Disdikbud dengan LPMP Provinsi Lampung tidak 

dituangkan kedalam dokumen perjanjian kerjasama. 

7. Saling menguntungkan dan memajukan yang dapat dijabarkan bahwa 

kerjasama tersebut mendapatkan manfaat bagi masing-masing pihak dan 

juga publik. Semua pihak yang terlibat dalam kerjasama Program 

Lampung Mengajar juga dapat  meningkatkan kinerja dan citra instansi 

tersebut. 

Dalam pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam program tentunya memiliki 

faktor-faktor yang terjadi dalam kerjasama tersebut. Faktor yang menjadi 

pendukung pada kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar 

yaitu komunikasi, kepercayaan, dan komitmen. Sedangkan faktor yang 

menjadi penghambat kerjasama tersebut yaitu kewenangan yang dimiliki 

tidak secara penuh. 

 

5.2    Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis 

terkait kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar sebagai 

berikut: 
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1. Pihak Disdikbud, UPT PKK Unila, dan LPMP Prov. Lampung perlu 

mempublikasikan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dalam proses 

kerjasama kepada publik secara lengkap dan jelas. 

2. Kerjasama yang dijalin antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Lampung dengan LPMP Provinsi Lampung perlu dibuat dalam bentuk 

perjanjian kerjasama tertulis, karena hal tersebut sesuai dengan perintah 

perundang-undangan yang berlaku dimana dokumen perjanjian kerjasama 

tersebut dapat menjadi pedoman dalam menjalankan proses kerjasama. 

3. Pihak Disdikbud, UPT PKK Unila, dan LPMP Prov. Lampung dalam 

proses kerjasama perlu melakukan evaluasi dan membuat rencana tindak 

lanjut pada hasil kegiatan yang telah dilakukan untuk mengukur hasil 

kinerja yang telah dijalankan serta dapat meningkatkan kualitas proses dan 

hasil kerjasama. 

4. Pada pelaksanaan diklat pihak Disdikbud dan LPMP Prov. Lampung dapat 

menggunakan konsep pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan media 

dan teknologi seperti konsep e-learning, untuk mengatasi kekurangan 

anggaran guna membekali kesiapan para pengajar muda. 
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