
 

 

 

 

 

V.  PENUTUP 

 

 

 

A.   Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan analisis data sebagaimana pada bab sebelumnya di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa  landasan hukum sebagai dasar operasional dalam 

pemenuhan hak atas pendidikan dasar bagi warga masyarakat Kabupaten 

Way Kanan adalah hukum umum di tingkat pusat.  Pemerintah Kabupaten 

Way Kanan telah membuat kebijakan dalam kaitannya dengan pemenuhan 

hak atas pendidikan untuk masyarakatnya yaitu Peraturan Bupati No.17 

Tahun 2011 Tentang Program Wajib Belajar 12 tahun dan membawa dampak 

yang besar terhadap masyarakat Kabupaten Way Kanan, dimana 

berkurangnya anak yang putus sekolah, yang mana pemerintah Kabupaten 

Way Kanan telah memberikan pelayanan pada masyarakat dalam bidang 

pendidikan khususnya, berkaitan dengan kebijakan pendidikan gratis masih 

ada tingkat satuan pendidikan yang masih tidak sinkron dengan  kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah dalam pembuat kebijakan, misalnya masih ada 

pungutan dari pihak sekolah dalam pemenuhan hak atas pendidikan. 

2. Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menyediakan berbagai fasilitas 

dalam pemenuhan hak atas pendidikan, misalnya dapat dilihat grafik pada 
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pembahasan tentang jumlah satuan pendidikan, maupun tenaga kependidikan 

untuk memberikan hak atas pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah 

Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaan terhadap pendidikan gratis belum 

menunjukkan tingkat mutu pendidikan di daerah, hal ini belum terlihat pada 

tingkat satuan pendidikan yang ada di Way Kanan belum sepenuhnya 

terakses ke daerah-daerah. Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga telah 

mengeluarkan tentang Peraturan Bupati dalam memenuhi hak atas pendidikan 

sampai ke jenjang  perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Universitas 

Lampung, yang dikenal dengan istilah program Bupati Way Kanan satu 

kampung satu sarjana, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan saat 

ini telah memberikan hak-hak kepada masyarakatnya. 

 

B.   Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah Daerah hendaknya membuat peraturan daerah tentang 

pengelolaan pendidikan di daerahnya, sehingga produk hukum daerah 

menjadi sinkron antara pemerintah sampai ke tingkat satuan pendidikan, 

sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun program daerah tentang 

pemenuhan hak atas pendidikan di daerahnya. Tanggungjawab Pemerintah 

Kabupaten Way Kanan dalam pemenuhan (to fulfill) hak atas pendidikan 

dasar bagi warga masyarakat terkait juga dengan penguatan kapasitas 

masyarakat. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat dalam menyukseskan 

pendidikan dasar perlu terus didorong. Oleh sebab itu, berbagai program 
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pemerintah mengenai pendidikan dasar perlu disosialisasikan kepada warga, 

agar anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan sekolah dengan tanggungan 

pemerintah. 

2. Dengan desentralisasi pendidikan diharapkan Pemerintah Kabupaten Way 

Kanan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan dapat 

memberdayakan daerahnya, mengembangkan mutu kompetensial sumber 

daya  manusia, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, sehingga dapat 

meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat termasuk  dalam 

meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan untuk 

peningkatan mutu pendidikan sebagai hak konstitusional masyarakat dan 

diselenggarakan sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan 

perlindungan dilaksanakan berdasarkan cita hukum Pancasila yaitu 

pengayoman dengan tolak ukur berpedoman pada unsur-unsur hak dalam 

HAM Ekosob terdiri dari: Kebebasan, Ketersediaan, Keteraksesan, dan 

kebersesuain, sehingga adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat 

dalam melaksanakan langkah-langkah program dan kegiatan terkait dengan 

pemenuhan hak atas pendidikan terhadap masyarakat. 

 


