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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis data pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa landasan hukum untuk menjamin hak atas pendidikan penyandang 

disabilitas di Kota Bandar Lampung adalah Peraturan daerah Nomor 01 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 01 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan memberikan jaminan 

terhadap penikmatan hak atas pendidikan terhadap Penyandang Disabilitas 

dengan dilakukannya program sekolah inklusif. Berdasarkan data dan 

informasi dilapangan pemenuhan hak atas pendidikan belum terpenuhi, namun 

sudah disediakan lembaga pendidikan yakni Sekolah Luar Biasa, PKBM, dan 

sekolah Inklusif. Beberapa sarana dan prasarana yang belum dipenuhi oleh 

Pemerintah Daerah untuk mengakses pendidikan tersebut seperti belum 

disiapkannya akses untuk memperoleh pendidikan, kurangnya ruang belajar, 

buku paket, jauhnya SLB, tenaga profesional, ketidaksiapan sekolah inklusif. 

2. Dalam rangka pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota 

Bandar Lampung, praktek di lapangan ditemukan faktor penghambat dan 

pendukung implementasi pemenuhan itu sendiri seperti kurangnya kesadaran 

dari orang tua akan peran dan pentingnya pendidikan bagi penyandang 
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disabillitas, terbatasnya fasilitas yang disediakan untuk proses belajar 

mengajar, kurangnya tenaga pendidik yang berlatar belakang Pendidikan Luar 

Biasa (PLB). 

 

B. Saran 

Atas dasar hambatan-hambatan yang ditemukan, maka saran-saran yang dapat 

disampaikan penulis yang mendapat perhatian ialah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Lembaga Legislatif hendaknya lebih 

spesifik dalam menjamin hak atas pendidikan penyandang disabilitas di Kota 

Bandar Lampung, sehingga ada landasan yang kuat dalam pelaksanaan di 

lapangan untuk menjamin kepastian hukum, segera menindaklanjuti Peraturan 

Daerah tersebut dalam bentuk Peraturan Walikota, serta menyediakan kuota 

untuk para penyandang disabilitas dalam Program Pemerintah Kota Bandar 

Lampung yakni Program Bina Lingkungan sehingga akses untuk ke sekolah 

lebih dekat. 

2. Hendaknya Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan fasilitas 

pendukung untuk mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan 

pendidikan inklusif seperti buku paket, ruang belajar, tenaga pendidik berlatar 

belakang PLB (Pendidikan Luar Biasa). 

 


