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ABSTRAK 

KEWENANGAN PENUTUPAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DI 

KOTA BANDAR LAMPUNG 

(Studi Penutupan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar Lampung) 

OLEH 

RINI WULANDARI 

 

Beralihnya kewenangan penyelenggaraan satuan pendidikan dengan hadirnya Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah membuat Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Bandar Lampung menutup Sekolah Menengah Kejuruan 9 Bandar 

Lampung. Namun, dilain pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tetap 

ingin mempertahankan sekolah tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah apa dasar kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung 

dalam menutup Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar Lampung dan apa akibat 

hukum jika satuan pendidikan ditutup.  

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif empiris dengan tipe penelitin analisis kualitatif. 

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi 

perundang-undangan, pustaka, dan wawancara, yaitu wawancara dengan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan pihak Sekolah Menengah Kejuruan 9 Bandar 

Lampung. 

Hasil penelitian bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung 

mempunyai Kewenangan untuk menutup sekolah tersebut karena, penutupan dilakukan pada 

saat masa peralihan dari undang-undang lama ke undang-undang baru, namun alasan yang 

digunakan tidak masuk akal serta tidak adanya koordinasi dengan Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Lampung sehingga penutupan tersebut dapat dibatalkan. Akibat dari 

penutupan tersebut adalah pembukaan peserta didik baru Sekolah Menengah Kejuruan 9 

Bandar Lampung ditutup, ketidakjelasan status tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar Lampung, pemindahan sebagian murid Menengah 

Kejuruan Negeri 9 Bandar Lampung ke Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandar Lampung dan 

Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung. Saran penulis adalah agar Pemerintah lebih 

memperhatikan dan lebih bijak lagi dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar 

kewenangan tersebut lebih bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat. 

 

Kata Kunci : Kewenangan, Penutupan, Satuan Pendidikan 
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MOTO 

 

 

Maka nikmat Tuhan-mu manakah yang kamu dustakan? 

-QS. Ar-rahman- 

 

Percayalah, saat ALLAH membuatmu menunggu dan mempertebal sabarmu, saat 

itu juga ALLAH sedang menyiapkan yang terbaik untukmu. 

-ayumdaigo- 

 

dari Abdullah bin Mas‟ud Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah 

Shallahu‟alaihi wasallam bersabda, „hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena 

kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan seseorang ke 

Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka 

akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur.dan jauhilah oleh kalian berbuat 

dusta karena dusta membawa seseorang kedalam kejahatan, dan kejahatan 

menghantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan 

memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta 

(pembohong).” 

-Hr. Al-Bukhari: 6094.- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Bab I Pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan diartikan 

sebagai 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 diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan bagi bangsa Indonesia sangatlah 

penting, hal ini tercermin kedalam salah satu cita-cita atau tujuan bangsa 

Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara melalui pemerintah 

mengupayakan agar setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan 

pemerintah wajib membiayainya. Penjabaran lebih lanjut dari kalimat ini 

dituangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). 

Pendidikan merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
1
 urusan wajib 

tersebut dibagi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

                                                           
1
 Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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Penyelenggaraan urusan pengelolaan pendidikan, selain menjadi tanggung jawab 

pemerintah pusat, urusan pengelolaan pendidikan juga menjadi kewenangan dan 

tanggung jawab pemerintahan daerah. Melalui otonomi daerah pemerintahan 

daerah memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di 

daerahnya masing-masing.  

Kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, 

selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) 

menentukan bahwa :
2
 

“urusan wajib ...adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan 

dengan pelayanan dasar”. 

Kewenangan penyelenggaraan satuan pendidikan tingkat menengah menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah 

milik Pemerintah Daerah Provinsi. Kewenangan tersebut beralih dari undang-

undang sebelumnya yang menentukan bahwa kewenangan penyelenggaraan 

satuan pendidikan tingkat menengah milik pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan secara konkritnya 

menggunakan izin. Pemerintah daerah yang bertugas memberikan izin, 

                                                           
2
 Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
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menerbitkan izin, serta melakukan pengawasan terhadap izin. Pemerintah daerah 

memberikan,  menerbitkan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan  izin bagi pihak yang ingin menyelenggarakan satuan pendidikan. 

Jika dalam proses pengawasan izin penyelenggaraan satuan pendidikan tersebut, 

terdapat kesalahan atau izin tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ada di 

perundang-undangan maka izin tersebut akan dicabut atau satuan pendidikan 

tersebut akan ditutup. 

Menurut Pasal 15 Peraturan  Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan 

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, penutupan satuan 

pendidikan terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat pendirian satuan 

pendidikan dan satuan pendidikan tersebut tidak menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran. Dalam pasal tersebut yang berhak menutup satuan pendidikan 

adalah gubernur atau bupati/walikota berdasarkan usul kepala dinas propinsi atau 

kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang 

menjadi kewenangannya. Jika satuan pendidikan ditutup maka pemerintah harus 

menanggung resiko atau akibat hukum yang dihadapi. Akibat hukum tersebut 

adalah pemindahan atau penyaluran meliputi sarana dan prasarana satuan 

pendidikan, peserta didik dan tenaga kependidikan, serta aset yang dimiliki satuan 

pendidikan tersebut.
3
 

Pada masa transisi dari peraturan yang lama ke peraturan yang baru Dinas 

Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung memutuskan untuk 

                                                           
3
 Lihat Pasal 15 Peraturan  Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar 

Dan Menengah 
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menutup Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar Lampung yang terletak di 

Jalan Sultan Badaruddin II Gang Bayam, Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan 

Tanjung Karang Barat,Bandar Lampung.
4
 Alasan penutupan satuan pendidikan 

tersebut adalah tidak adanya izin operasional sehingga status sekolah tersebut 

belum jelas, namun pihak sekolah mengatakan bahwa semua izin sudah dipenuhi. 

Disisi lain Pemerintah Daerah Provinsi Lampung ingin tetap mempertahankan 

sekolah tersebut dengan alasan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan saat ini sangat 

dibutuhkan masyarakat, karena lulusan dari sekolah kejuruan adalah lulusan yang 

siap kerja. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung resmi menutup 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar Lampung dengan diterbitkannnya 

Surat Keputusan Walikota Nomor 550/IV/40/HK/2016 pada Juli 2016 dan 

mengumumkan dibentuknya panitia pembentukan Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 32 Bandar Lampung
5
. Namun, pada September 2016 Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan resmi membatalkan pentupan sekolah kejuruan 

tersebut yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 7699/F.F3/RHS/WS/2016. 

Dinamika yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah  kota 

membuat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar Lampung ditutup 

meskipun sementara dan dua sekolah tersebut harus berbagi satu gedung sekolah. 

Berdasarkan gambaran tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Kewenangan Penutupan 

                                                           
4
 Radarlampung.co.id, Alasan SMKN 9 Bandarlampung Dibubarkan, diakses pada tanggal 26 

september 2016, pukul 13.56. 
5
 Tribunnews.com, SMKN 9 Bandarlampung Ditutup, diakses pada tanggal 27 September 2016, 

pukul 09.48. 
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Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Di Kota Bandar Lampung (Studi Penutupan 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar Lampung).” 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini ialah: 

1. Apa dasar kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar 

Lampung dalam menutup Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana akibat hukum jika satuan pendidikan ditutup dalam hal ini 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dasar kewenangan yang digunakan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk menutup Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dari penutupan Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar Lampung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya 

sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. 
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1. Manfaat Teoritis   

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum Administrasi 

Pemerintahahan, terutama mengenai kewenangan pengelolaan satuan pendidikan .  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat praktis yaitu 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan satuan pendidikan: 

Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum, 

khususnya dalam bidang hukum administrasi pemerintahan 

Bagi pemerintah, dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dan lebih memperjelas 

yang menjadi dasar-dasar ketentuan tentang  wewenang pengelolaan satuan 

pendidikan. 

Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk 

menambah pengetahuan serta wawasan di bidang hukum administrasi 

pemerintahan  khususnya mengenai wewenang pengelolaan satuan pendidikan. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Otonomi Daerah Urusan Pendidikan 

2.1.1 Otonomi Daerah  

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa negara 

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan istilah Negara 

Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara 

saja dan tidak dikenal adanya negara didalam negara seperti halnya pada suatu 

negara Federal.
1
 Prinsip NKRI tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang 

bermakna negara tunggal (satu negara) yang monosentris (berpusat satu) hanya 

satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang 

berlaku bagi seluruh daerah di wilayah negara bersangkutan, dalam melakukan 

aktifitas keluar maupun kedalam diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan 

langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah.
2
 Karena wilayah 

republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan 

kecil, maka tidak mungkin jika segala sesuatunya diurus seluruhnya oleh 

Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Dibentuklah otonomi daerah 

                                                           
1
 Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Jambi: Sinar Bakti, 1976, 

hlm. 249. 
2
 Sudjiono, B. dan Rudianto, D., Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa 

Depan, Jakarta: Citra Indah Pratama, 2003, hlm.1. 
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untuk menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan 

dengan masyarakat. Kebijakan hukum otonomi daerah yang di tandai dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan 

implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai urusan yang semula 

menjadi wewenang pusat, kini menjadi wewenang daerah atau setidaknya 

diselenggarakan bersama antara pusat dan daerah.
3
  

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam kaitan 

pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
4
 

Disinyalir yang memahami tentang suatu daerah tertentu pastilah masyarakat 

tempatan, hingga wilayah tertentu tidak mungkin bisa diketahui secara pasti oleh 

pemerintah pusat, akan tetapi cukup diketahui oleh pemerintah daerah.  Otonomi 

daerah di Indonesia direalisasikan dengan membagi kekuasaan yang sebelumnya 

terpusat pada pemerintah pusat dengan mendelegasikan sebagian dari tugas dan 

kewenangan tersebut pada pemerintah daerah.   

Otonomi daerah berasal dari kata “autonomy” dimana “auto” artinya sedia dan 

“nomy”artinya aturan atau undang-undang, jadi autonomy artinya hak untuk 

mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan 

sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat. Berdasarkan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 

                                                           
3
 Muhammad Akibdan Muhtadi, Model Kebijakan Hukum Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem (jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2), Bandar Lampung: 

Universitas Lampung, 2011, hlm. 175. 
4
 Dede Rosada et all, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE 

Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 150. 
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mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.”.  

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam 

fungsi mengatur bersifat menetapkan peraturan-peraturan terhadap kepentingan 

daerah yang bersifat abstrak berisi norma perintah dan larangan, sedangkan 

tindakan mengurus bersifat peristiwa konkrit serta tindakan mengadili yaitu 

mengambil tindakan dalam bentuk keputusan untuk menyelesaikan sengketa 

dalam hukum publik dan hukum adat.  

2.1.2 Otonomi Daerah Urusan Pendidikan 

Perubahan undang-undang pemerintah daerah sebagai bagian dari semangat 

reformasi mengakibatkan perubahan pola hubungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah.
5
 Otonomi daerah pada dasarnya sejalan dengan semangat 

demokrasi, sehingga otonomi daerah hendaknya dipandang sebagai otonomi bagi 

daerah, bukan otonomi bagi pemerintah daerah, sehingga dalam penentuan 

kebijakan dan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program hendaknya 

                                                           
5
 Fatkhul Muin, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah 

Daerah Dan Keuangan Daerah (Jurnal Ilmu Hukum vol. 8), Bandar Lampung: Universitas 

Lampung, 2014, hlm.77. 
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melibatkan masyarakat.  Dengan demikian otonomi pendidikan hendaknya 

terlaksana seiring berjalannya otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah. 

Berdasarkan pengertian otonomi daerah di atas dapat ditarik definisi otonomi 

pendidikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan dan 

pengambilan keputusan mengenai kepentingan pendidikan di daerahnya sendiri. 

Pernyataan di atas berarti otonomi pendidikan lebih memperhatikan keberadaan 

anak didik yang tinggal dan hidup di tengah-tengah keragaman karakter, etnis, 

budaya dan agama. Oleh karena itu otonomi pendidikan hendaknya melibatkan 

semua unsur yang ada di daerah dalam rangka memajukan pendidikan dalam 

upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM). 

Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakan 

pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, 

karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani 

kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa 

menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Otonomi pendidikan menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS) adalah terungkap pada Bagian Hak dan Kewajiban Warga Negara, 

orang tua, masyarakat dan pemerintah.
6
 Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban 

Masyarakat Undang-Udang SISDIKNAS Pasal 8 disebutkan bahwa Masyarakat 

berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 

program pendidikan, dalam Pasal 9 masyarakat berkewajiban memberikan 

dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagian keempat Hak 

                                                           
6
 William N. Dunn, Analisa Kebijakan Publik, Yogyakarta: Hanindya Graha Widya, 2003, hlm. 

40. 
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dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (2) Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya 

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Khusus ketentuan 

bagi Perguruan Tinggi, Pasal 24 ayat (2) yaitu Perguruan Tinggi memiliki 

otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan 

pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Beberapa Undang-Undang diberikannya kewenangan pengelolaan pendidikan 

kepada pemerintah daerah. Kewenangan itu diberikan dengan pertimbangan 

antara lain bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan pendidikan di 

daerah masing-masing, sehingga diharapkan dapat membuat program dan 

kebijakan yang secara langsung menyentuh kebutuhan pendidikan di daerah. 

Harapan lebih lanjutnya kemudian adalah terjadinya akselerasi pembangunan 

sektor pendidikan sebagai wahana penyiapan sumber daya manusia Indonesia 

masa depan. 

Sedangkan otonomi urusan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat di lampiran undang-undang a quo 

Angka 1 huruf A: 

Tabel 1: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 

No Sub urusan Pemerintah pusat Daerah provinsi Daerah 

kabupaten/kota 

1 2 3 4 5 

1. Manajemen 

pendidikan 

a. penetapan 

standar 

nasional 

pendidikan 

b. pengelolaan 

pendidikan 

a. pengelolaan 

pendidikan 

menengah 

b.  pengelolaan 

pendidikan 

khusus 

a. pengelolaan 

pendidikan 

dasar 

b. pengelolaan 

pendidikan 

anak usia 
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tinggi dini dan 

nonformal 

2. kurikulum Penetapan kurikulum 

nasional pendidikan 

menengah, dasar, 

anak usia dini, dan 

nonformal 

Penetapan 

kurikulum muatan 

lokal pendidikan 

menengah dan 

khusus 

Penetapan 

kurikulum muatan 

lokal pendidikan 

dasar, anak usia 

dini, dan 

nonformal 

3. akreditasi Akreditasi perguruan 

tinggi, menengah, 

dasar, anak usia dini, 

dan nonformal 

  

4. Pendidikan 

dan tenaga 

kependidika

n 

a. Pengendalian 

formasi 

pendidik, 

pemindahan, 

dan 

pengembanga

n karier 

pendidik 

b. Pemindahan 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

lintas 

provinsi 

Pemindahan 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

lintas daerah 

kabupaten/kota 

dalam satu daerah 

provinsi 

Pemindahan 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

lintas 

kabupaten/kota 

5. Perizinan 

pendidikan 

a. Penerbitan 

izin 

perguruan 

tinggi swasta 

yang 

diselenggarak

an oleh 

masyarakat 

b. Penerbitan 

izin satuan 

pendidikan 

asing 

a. Penerbitan 

izin 

pendidikan 

menengah 

yang 

diselenggar

akan 

masyarakat 

b. Penerbitan 

izin 

pendidikan 

khusus 

yang 

diselenggar

akan 

masyarakat 

a. Penerbitan 

izin 

pendidikan 

dasar yang 

diselenggar

akan 

masyarakat 

b. Penerbitan 

izin 

pendidikan 

anak usia 

dini dan 

nonformal

yang 

diselenggar

akan 

masyarakat 

6. Bahasa dan 

sastra 

Pembinaan sastra 

dan bahasa indonesia 

Pembinaan sastra 

dan bahasa 

indonesia yang 

penuturnya lintas 

daerah 

Pembinaan sastra 

dan bahasa 

indonesia yang 

penuturnya lintas 

daerah 
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kabupaten/kota 

dalam satu daerah 

provinsi 

kabupaten/kota 

Sumber:  Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

2.2 Perizinan 

2.2.1 Perizinan Secara Umum 

Hukum dalam menjalankan fungsinya memerlukan berbagai perangkat dengan 

tujuan hukum agar hukum memiliki kinerja yang baik.. Salah satu kinerja yang 

membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang 

bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan kedalam sebuah 

perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Salah satu 

perangkat yang digunakan hukum untuk menjalankan fungsinya melalui perizinan 

Bicara tentang izin, sekarang ini banyak sekali pengertian izin atau perizinan. Hal 

ini terlihat dari banyaknya para sarjana yang memberikan pengertian dari izin, 

selain dari para sarjana terdapat pula pengertian yang diberikan oleh peraturan 

ataupun Undang-Undang. Berikut adalah sebagian dari pengertian perizinan. 

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang yang dimaksud dengan izin, 

demikian menurut Sjahran Basah.
7
 Dalam hal ini Sjahran Basah, memberi 

pengertian tentang izin yaitu : izin adalah perbuatan hukum administrasi negara 

bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontrol berdasarkan prasyarat 

dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan undang-undang yang 

berlaku. Pendapat Sjahran Basah sama dengan pendapat yang dengan sarjana asal 

Belanda Van der Pot; “ Het is uiters moelijkvoor begrip vergunning een definitie 

                                                           
7
 Sjahran Basah, Pencabutan Izin Salah satu Sanksi Hukum Administrasi, makalah pada Penataran 

Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya: 1995, hlm. 1-2.  
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te vinden”, ( sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin 

itu). 
8
Hal ini terjadi karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, 

masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikan. 

Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak bisa didefinisikan, bahkan 

ditemukan banyak sekali definisi izin dari para pakar.  

Apa yang disampaikan Sjahran Basah terhadap pengertian izin terdapat kesamaan 

dengan pengertian izin yang disampaikan oleh Prajudi Admosudirdjo menurutnya 

izin (vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensi pada suatu 

larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal yang bersangkutan berbunyi 

“ dilarang tanpa izin..(melakukan)..dan seterusnya”. Selanjutnya larangan tersebut 

diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebaginya yang perlu dipenuhi 

oleh pemohon untuk memperolah dispensi dari larangan, disertai dengan 

penetapan dan prosedur pelaksanaan (juklak) kepada pejabat administrasi negara 

yang bersangkutan.
9
 Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. Ten Berge 

izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau 

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan 

larangan perundang-undangan. 
10

  

Utrech memberikan pengertian vergunning sebagai berikut: bilamana pembuat 

aturan tidak umumnya melarang suatu  perbuatan, tetapi masih juga 

memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-

                                                           
8
 Utrech, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1957, hlm. 187. 

9
 Prajudi Admosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm   94, 

sebagaiman dikutip dalam Sri Pudyatmoko, Op Cit., hlm. 7.   
10

 ibid, hlm. 7.   
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masing hal kongkrit, maka perbuatan adminstrasi negara yang 

memperkenankannya perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).
11

 

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga 

diartikan sebagai dispensi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. 
12

 

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi 

pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk 

pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan 

sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh organisasi perusahaan 

atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan dapat 

melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya 

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya demi 

memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal 

pokok pada izin, bahwa bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan 

dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan cara-

cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh 

penguasa tidak penuhi. Misalnya, tentang hal ini adalah dilarang mendirikan suatu 

                                                           
11

 Utrech, Op Cit.,hlm. 186. 
12

 Andrian Sutedi, Hukm Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 

Hlm 167-168. 
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banguanan, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan 

mematuhi persyaratan-persyaratan.
13

 

Ranah instrumen pemerintah Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan 

oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang 

dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrument, izin 

berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, 

dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat 

izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu 

terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang berkandung dalam izin 

merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan 

bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen 

untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang 

diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan 

pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, 

izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. 
14

 

Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana diatas, ada pengertian 

izin yang di muat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Izin sebagai dokumen 

yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan 

                                                           
13

  Ibid, hlm. 168. 
14

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Grafindo Persada, 2010, hlm. 218. 



17 
 

sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau 

kegiatan tertentu. 

Pemberian suatu izin biasanya selalu diikuti dengan prosedur dan proses yang 

harus dilakukan oleh para pemohon. Proses dan prosedur pemberian izin tersebut 

terdapat didalam setiap peraturan jenis izin. Proses dan prosedur dapat meliputi 

prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan 

proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Dalam setiap tahapan 

pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-

masing dalam proses penyelesaian perizinan.
15

 Permohonan izin harus , 

menempuh prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan. Disamping harus 

menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi 

izin.
16

 

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses pemberian izin harus 

menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan dengan depan, 

paling tidak memenuhi kriteria berikut:
17

 

1. Tertulis dengan jelas 

Regulasi sulit dilaksanakan dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena 

itu, regulasi perizinan harus dituliskan dengan jelas. 

2. Memungkinkan untuk dipenuhi 

                                                           
15

 Andrian Sutedi, Op Cit.,hlm. 185. 
16

 Ridwan HR, Op Cit., hlm. 207. 
17

 Andrian Sutedi, Op Cit., hlm. 187. 
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Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh 

pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat 

ideal. 

3. Berlaku universal 

Perizinan harusnya tidak menimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus 

bersikap inklusif dan universal. 

Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk 

memenuhi ketentuan internasional). 

2.2.2 Perizinan Urusan Pendidikan 

Pemberian suatu izin biasanya selalu diikuti dengan prosedur dan proses yang 

harus dilakukan oleh para pemohon. Proses dan prosedur pemberian izin tersebut 

terdapat didalam setiap peraturan jenis izin. Proses dan prosedur dapat meliputi 

prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan 

proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Dalam setiap tahapan 

pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-

masing dalam proses penyelesaian perizinan.
18

 Permohonan izin harus , 

menempuh prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan. Disamping harus 

menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi 

izin.
19
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 Andrian Sutedi,.. Op Cit.,hlm. 185. 
19

 Ridwan HR, Op Cit.,, hlm. 207. 
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Dalam pemberian izin mendirikan suatu instansi sekolah, sudah diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan 

Pendidikan Dasar Dan Menengah, dalam Bab II, Persyaratan Pendirian Satuan 

Pendidikan, yang menentukan bahwa persyaratan pendirian satuan pendidikan 

meliputi: 

a. hasil studi kelayakan; 

b. isi pendidikan; 

c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; 

d. sarana dan prasarana pendidikan; 

e. pembiayaan pendidikan; 

f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan 

g. manajemen dan proses pendidikan . 

Selain persyaratan diatas, pendirian satuan pendidikan harus melampirkan: 

a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal 

dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; 

b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal 

dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; 

c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal 

dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; 

d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara 

gugus satuan pendidikan formal sejenis; 
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e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan 

pendidikan formal sejenis yang ada; 

f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan 

paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan 

g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan 

pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama 

Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara; 

h. dan persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal.
20

 

Khusus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), selain persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, harus memenuhi: 

a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya; 

b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan 

tertentu; 

c. adanya potensi lapangan kerja; 

d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan 

e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri 

yangdibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha 

/industri .
21
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  Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah 
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Pendirian SMK pada bidang keahlian tertentu diluar Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan SMK. Pendirian satuan 

pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan 

dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum dengan 

ketentuan perundang-undangan dan berprinsip nirlaba.
22

 Selain itu Persyaratan 

pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus 

dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan (RIPS). RIPS 

adalah pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu 

paling singkat 5 (lima) tahun. RIPS tersebut berisi antara lain: 

a. visi dan misi; 

b. kurikulum ; 

c. peserta didik; 

d. pendidik dan tenaga kependidikan; 

e. sarana dan prasarana; 

f. pendanaan; 

g. organisasi; 

h. manajemen satuan pendidikan; dan 

i. peran serta masyarakat. 
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 Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah 
22

 Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah 
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Sedangkan tatacara pemberian izin diatur dalam BAB III, Tatacara Pemberian Izin 

Pendirian Satuan Pendidikan yang menentukan untuk Izin pendirian untuk SD, 

SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh bupati/walikota. Izin pengembangan SD, 

SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis 

keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota. Izin pendirian SDLB, SMPLB, 

SMALB, dan SMKLB diberikan oleh gubernur. Izin pendirian sekolah Indonesia 

di luar negeri diberikan oleh Menteri. Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga 

Pendidikan di Indonesia diberikan oleh Menteri. Izin penyelenggaraan Pendidikan 

Layanan Khusus diberikan oleh bupati/walikota.
23

 

2.3 Pengawasan 

2.3.1 Pengawasan Secara Umum 

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, administrasi negara mempunyai 

beberapa keleluasan demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat tanpa 

meninggalkan asas legalitas. Hal ini berarti bahwa sikap tindak administrasi 

negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara 

hukum. Lord Acton mengatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun 

cendaarung untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu, dengan adanya keleluasaan 

bertindak dari administrasi negara yang memasuki semua sektor kehidupan 

masyarakat, kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu 

sendiri. Maka, wajarlah jika diadakan pengawasan terhadap jalannya 
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 Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah 
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pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara 

menjurus kearah diktaktor tanpa batas, yang berarti bertentangan dengan negara 

hukum.
24

 

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang 

dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, 

direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukan 

sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakccocokan, dan apakah sebab-

sebabnya. Dengan demikian pengawasan dapat bersifat :
25

 

1. Politik, bilamana menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau 

legilimitas; 

2. Yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridikitas dan 

atau legalitas; 

3. Ekonomis, bilamana yang menjadi sasarannya adalah efisiensi dan 

teknologi; 

4. Moril dan susila, bilaman yang menjadi sasaran atau tujuan adalah 

mengetahui keadaan moralitas. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengawasan adalah suatu bentuk 

pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak 

bawahannya. Dalam karyanya Dasar-Dasar Management, M. Manulang 

memandang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan 

apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan 
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 Diana Halim koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 70. 
25

 Prajudi Admusudirjo, Op Cit., hlm. 85. 
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maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 
26

 dalam 

seminar ICW tanggal 30 Agustus 1970, telah disepakati definisi dari pengawasan 

adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan 

pekerjaan/kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan 

yang telah ditetapkan.  

Adapun pengawasan menurut Watson adalah suatu proses kegiatan yang berisi 

pengukuran, perbandingan, dan perbaikan serta berorientasi pada masa datang.
27

 

Pengertian pengawasan melekat seperti yang termuat dalam Instrusi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat merupakan 

serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terus menerus, dilakukan 

oleh atasan langsung terhadap bawahannya.  Jadi pengawasan adalah upaya agar 

apa yang telah direncanakan sebelumnya telah diwujudkan dalam waktu yang 

telah ditentukan serta untuk mengetahui kelamahan-kelamahan dan kesulitan-

kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan 

tersebut diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud 

semula. 

Pengawasan apabila ditinjau dari segi aturan organisasi, terdiri atas 2 (dua) jenis 

pengawasan, yaitu pengawasan formal dan informal. Pengawasan informal 

seringkali lebih banyak manfaatnya, karena dapat langsung dari sumbernya, 

sehingga dapat diperoleh gambaran yang benar terhadap pelaksanaan tugas/ 

pekerjaan, tanpa harus lewat proses formal yang sering berbelit-belit dan makan 
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 Yuswanto, Hukum Keuangan Daerah, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 64. 
27

 Andrian Sutedi, Op Cit., hlm. 46. 
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waktu. Cara-cara pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dirinci 

sebagai berikut:
28

 

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

langsung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Pengawasan fungsional, yaitu pengaasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Aparat pengawasan yang dimaksud adalah Badan pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen, 

Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah nondepartemen/ Instansi 

Pemerintah lainnya, Inspektorat wilayah Provinsi, dan Inspektorat 

Wilayah Kabupaten/Kota; 

3. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat, 

berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan 

kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintah. 

 

2.3.2 Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan 

Otonomi daerah memberikan dampak besar terhadap pengelolaan pendidikan. 

Kewenangan pengelolaan pendidikan diberikan kepada Pemerintah Daerah. 

Pemerintah Daerah harus mengatur penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. 

Pemerintah pusat telah menetapkan standar minimal dalam penyelenggaraan 

pendidikan secara nasional. Pengembangan dan pengayaan dalam 

penyelenggaraan pendidikan dapat mengakomodasi potensi khas daerah. 
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 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 

Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, 2009, hlm106-107. 
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Dalam mengelola dan menata lembaga pendidikan dihubungkan dengan 

administrasi pendidikan terdapat tiga fungsi utama : perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan. Pemerintah merencanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan urusan pendidikan. Kemudian pemerintah melaksanakan kebijakan 

tersebut sesuai yang telah direncanakan. Pemerintah juga yang melakukan 

pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan urusan pendidikan agar sesuai dengan 

tujuan yang telah direncanakan. 

Fungsi pengawasan yaitu untuk mencapai ketetiban/keteraturan dalam usaha 

mencapai tujuan negara hukum demokratis. Pada umumnya pengawasan 

bertujuan antara lain, untuk:
29

 

1. Menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan 

yang telah ditentukan; 

2. Menjaga agar pelaksanaannya itu tetap dijalankan sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku; 

3. Menjaga agar tugas itu dijalankan  berdaya guna (termasuk pengurusan, 

pemeliharaan) sesuai dengan tujuan; 

4. Melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, mengendalikan 

penyimpangan-penyimpangan serta akibat-akibatnya. 

Pengawas pendidikan bertindak sebagai aparat pemerintah di satu sisi, dan 

sebagai pejabat profesional penjamin mutu pendidikan di sisi lain. Keseimbangan 

dua peran pengawas ini harus dapat memberikan kemajuan bagi penyelenggaraan 

pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Tugas pengawas pendidikan adalah 
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 Yuswanto, Op Cit., hlm. 65. 
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melaksanakan supervisi dengan pengamatan terhadap pegawai dan kegiatan 

pendidikan, serta memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik, aman dan 

sempurna.  Fungsi pengawasan pendidikan merupakan yang memerlukan 

penerapan berbagai metode dan teknik untuk mendorong para pelaksana dalam 

rangka mencapai tujuan. Apabila proses manajemen dilaksanakan dengan baik, 

sekaligus kita dapat melihat dan memberikan supervisi yang kontinu atas 

pelaksanaan kerja pendidikan. 

Pelaksanaan pengawasan di sekolah harus mencakup pengendalian yang bersifat 

administrative dan akademik atau proses pengajaran. Tetapi dalam prakteknya 

pelaksanaan pendidikan yang selama ini diterapkan cenderung hanya menyangkut 

aspek material saja seperti pemeriksaan keuangan, fasilitas, tata usaha kantor, 

sedangkan pengamatan dan pengendalian terhadap proses belajar mengajar sering 

kali luput dari perhatian. Bahkan pengawasan terhadap keseluruhan aspek dari 

fungsi manajemen pun tetap belum terlaksana.  Pengawasan tampaknya masih 

terkotak-kotak dan masih belum membentuk sistem yang mudah yang dapat 

merupakan instrumen untuk menjaga kelancaran proses manajemen pendidikan di 

sekolah.  

2.4 Prinsip-Prinsip Prosedur Tindakan Pemerintah Urusan Pendidikan 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di era otonomi daerah yang 

merupakan tuntutan masyarakat dapat terwujud apabila terciptanya suatu system 

pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, perubahan perilaku 

birokrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sejalan 
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dengan konsep good governance sebagai domain pemerintahan yang baik antara 

lain: 

1. Menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan. 

2. Kebijakan publik yang transparan. 

3. Adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik. 

Tindakan pemerintahan dijalankan berdasarkan norma wewenang pemerintah, 

baik yang diperoleh secara atribusi, delegasi maupun mandat. Wewenang atribusi, 

wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. 

Disebut dengan asas legalitas. Wewenang delegasi, wewenang yang diperoleh 

atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. 

Wewenang mandat, pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan 

rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang tegas oleh peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan kriteria diatas maka kewenangan 

penyelenggaraan pendidikan adalah kewenangan atribusi yaitu wewenang 

pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu 

segala tindakan hukum pemerintah harus selalu berdasarkan pada peraturanan 

perundang-undangan yang berlaku/ berpedoman pada norma wewenang yang ada 

dalam peraturan perundang-undangan dimaksud dan tidak boleh bertentangan 

dengan norma wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

Peraturan perundang-undangan merupakan norma dasar dalam menjalankan 

wewenang pemerintahan. Norma dasar wewenang ini disebut legalitas (legaliteit), 

artinya sahnya suatu tindakan pemerintahan apabila didasarkan pada suatu 
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peraturan perundang-undangan, yang memberikan wewenang untuk bertindak. 

Asas legalitas (legaliteit beginsel) menjadi salah satu unsur yang harus dijunjung 

tinggi dalam negara hukum. Asas legalitas adalah suatu keputusan yang diambil 

harus berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.
30

 Berpijak pada pemikiran di 

atas dapat dipahami, bahwa asas legalitas berkait erat dengan suatu wewenang 

untuk bertindak, dimana wewenang dimaksud diatur dalam suatu peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian suatu tindakan pemerintah yang tidak 

didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan 

wewenang untuk bertindak, maka sebagai tindakan yang melanggar hukum 

(onrechtmatige daad).  

 Prinsip keterbukaan mengandung nilai yang harus diwujudkan bahwa tindakan 

pemerintah harus menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas 

desentralisasi dan transparansi, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti 

hak untuk hidup layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan kedudukan 

dalam hukum dan lain-lain, dan memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak 

diskriminatif.
31

 Maksudnya segala kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah bersifat terbuka, bisa diketahui atau diakses oleh masyarakat. 

Keputusan diambil dengan melibatkan masyarakat, memungkinkan adanya ide-ide 

dan aspirasi dari masyarakat. Transparansi juga memiliki keterkaitan dengan 

akuntabilitas publik. Untuk menciptakan good governance yang salah satunya 

ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, 

kesadaran di antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya merubah citra 

pelayanan publik sangat diperlukan. Akuntabilitas (accountability) adalah suatu 
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derajat yang menunjukkan tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses 

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. 

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik 

merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini 

menjadi sangat tepat ketika partisipasi publik kemudian diangkat menjadi salah 

satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan 

good governance (kepemerintahan yang baik). Pentingnya partisipasi publik juga 

memperoleh momentum yang tepat seiring dengan munculnya era otonomi daerah 

di Indonesia yang memberikan kuleluasaan yang lebih besar kepada daerah untuk 

merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh 

masyarakat. Praktek good governance juga mensyaratkan adanya transparansi 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi 

merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan 

dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek good 

governance. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk 

mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka 

dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah 

terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah 

akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan 

protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. 

Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap 

warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara 

tepat. 
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Dibidang pendidikan sendiri otonomi diberikan sampai pada tingkat sekolah. 

Otonomi pendidikan diharapkan memperbaiki pelayanan, menata organisasi 

sekolah, mencari, mengembangkan dan mendayagunakaan sumber daya 

pendidikan yang tersedia, serta memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan. Dalam hal 

memperbaiki pelayanan, salah satunya adalah memperbaiki pelayanan dalam 

menyelenggaraan izin bagi masyarakat yang ingin mendirikan satuan pendidikan. 

Prinsip-prinsip pelayanan perizinan adalah prinsip kesederhanaan, kejelasan, 

kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan tanggungjawab serta kedisplinan. Untuk 

menerapkan prinsip-prinsi pelayanan perizinan diatas, tentunya memerlukan suatu 

dukungan pembuatan kebijakan. Salah satunya dari kebijakan tersebut adalah 

dengan melaksanakan pengawasan diseluruh unit kerja pemerintah. 

2.5 Substansi Pengaturan-Pengaturan Urusan Pendidikan 

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang diatur 

secara khusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 11 UU tersebut diuraikan bahwa Pemerintah 

dan Pemerintahan Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara 

tanpa diskriminasi dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya 

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 

tahun. Sedangkan, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah urusan pendidikan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 yang 

menentukan bahwa pendidikan adalah urusan pemerintah wajib yang berkaitan 
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dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu juga diatur 

dalam lampiran angka 1 huruf A, lampiran tersebut berisi atau mengatur sub 

urusan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidikan dan tenaga 

kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Dalam lampiran 

tersebut kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi. 

Pengelolaan pendidikan diatur dalam Bab XIV Pengelolaan Pendidikan Bagian 

Kesatu Pasal 50, Pasal 51 , dan Pasal 52 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengelolaan tersebut mencakup kebijakan 

nasional, standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional, 

penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan 

penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan. 

Sedangkan pengaturan mengenai penutupan satuan pendidikan diatur dalam Bab 

VI Penutupan Satuan Pendidikan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah 

yang menyatakan bahwa penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila: 

1. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan 

pendidikan; dan/atau 

2. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. 

Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan usul kepala dinas 

propinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis 
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pendidikan yang menjadi kewenangannya. Sedangkan, penutupan satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh kepala dinas 

provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis 

pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan badan penyelenggara satuan 

pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas. 

Penutupan satuan pendidikan harus  diikut  dengan: 

1. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang 

jenjang dan jenisnya sama; 

2. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh 

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada 

kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan 

jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya; 

3. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; 

dan 

4. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah 

setempat. 

Berdasarkan aturan penyelenggaraan urusan pemerintahan diatas mulai dari 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 

No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah, terdapat ketidaksesuian. Contohnya dalam Undang-Undang No. 20 
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Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (5) tidak sesuai 

dengan Lampiran angka 1 huruf A Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah, serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah 

juga tidak sesuai dengan Lampiran angka 1 huruf A Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Aturan yang terdapat dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar 

Dan Menengah masih menyatakan bahwa ketentuan pengelolaan pendidikan 

tingat menengah masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Mengenai ketentuan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah di dalam 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maupun 

didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

tidak mengaturnya, namun diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu,  penelitian hukum normatif, 

dan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu 

penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin 

hukum positif yang berlaku.
1
 Metode penelitian hukum normatif adalah metode 

hukum  kepustakaan yang ada hubungannya dengan judul penelitian.
2
 Sedangkan 

penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang terdiri atas identifikasi 

hukum yang berlaku dan efektivitas hukum dimasyarakat dengan cara 

mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui 

hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.
3
 

3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus 

dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang 

                                                           
1
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum cetakan ke-12, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011, hlm. 86. 
2
 Amiruddin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. 

hlm. 33. 
3
 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1986, hlm. 44. 
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yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sarana 

mendapatkan informasi. 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data atau penelitia kepustakaan (library research) dengan 

menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya.
4
 Data sekunder ini 

merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-

buku, literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Data sekunder 

terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yang bersifat yang mengikat seperti peraturan perundang-

undangan, isi dari putusan, dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini antara lain : 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha 

Negara. 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan 

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. 

                                                           
4
 Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Dari 

Metode Meneliti Hukum, (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1), Bandar Lampung: Universitas Lamung, 

2014, hlm 32. 
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f. Peraturan Daerah Bandar Lampung No. 1 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini sebagaimana dicantumkan dalam daftar pustaka. 
5
 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-

artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

3.3 Metode Pengolahan Data 

Pada penelitian ini metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup 

lengkap, benar, dan sudah sesuai dengan masalah. 

2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-

kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan 

yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan.  

                                                           
5
 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 13 
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3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang 

telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara 

sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data. 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah menguraikan 

data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak 

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan 

pemehaman hasil analisis. Dalam analisis data secara kualitatif data akan bersifat 

luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendifinisikan suatu konsep, serta 

memberikan suatu kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan 

fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik bermakna dilapangan.
6
 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, cetakan ke-7, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2010, hlm.39 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Kewenangan penyelenggaraan satuan pendidikan tingkat menengah 

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. 

Sehingga Pemerintah Daerah Kota tidak lagi berwenang terhadap satuan 

pendidikan menengah. Pemerintah Kota Bandar Lampung ingin menutup 

Sekolah Menengah Kejuruan 9 Bandar Lampung namun tidak jadi. Upaya 

penutupan Penutupan terjadi karena masa transisi dan kewenangan 

menutup adalah yang memberi izin. Jadi, Pemerintah Daerah Kota Bandar 

Lampung masih mempunyai kewenangan untuk menutup. Namun, 

tindakan penutupan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung adalah 

tindakan yang belum selesai  karena syarat yang digunakan untuk menutup 

sekolah tersebut tidak sesuai dengan undang-undang serta penutupan 

tersebut terjadi tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi 

Lampung, sehingga penutupan tersebut dapat dibatalkan. Sehingga 

Sekolah Menengah Kejuruan 9 Bandar Lampung dibuka kembali. 

2. Akibat dari ditutupnya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar 

Lampung adalah pembukaan peserta didik baru Sekolah Menengah 
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Kejuruan 9 Bandar Lampung ditutup, ketidakjelasan status tenaga 

pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar 

Lampung, pemindahan sebagian murid Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 9 Bandar Lampung ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Bandar Lampung dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar 

Lampung. Namun, realitanya meskipun sekolah tersebut dibuka kembali 

siswa yang dipindahkan belum dikembalikan tapi status mereka tetap 

sebagai siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandar 

Lampung 

5.2 Saran  

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Bandar Lampung sebagai 

dinas yang berwenang atas penyelenggaraan satuan pendidikan di Kota 

Bandar Lampung harusnya lebih memperhatikan dan lebih bijak lagi 

dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar kewenangan 

tersebut lebih bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat. 

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Bandar Lampung maupun 

pemerintah yang terkait dengan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 9 Bandar Lampung agar dapat segera menyelesaikan masalah 

penutupan sekolah tersebut, misalnya mengembalikan siswa-siswi yang 

dipindahkan di sekolah lain. 
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