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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai kebijakan Program KJMU yang dibahas dengan

kajian tinjauan teori dan data – data wawancara serta kuesioner dari

mahasiswa dan alumni UPN “Veteran” Jakarta, menghasilkan sebuah

kesimpulan bahwa program KJMU merupakan program yang efektif untuk

memenuhi hak pendidikan bagi masyarakat dalam upaya negara

meningkatkan mutu pendidikan sesuai cita – cita bangsa dalam konstitusi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut telah

terpenuhi, seperti halnya peraturan dari tingkat tertinggi sampai pelaksana di

daerah, para penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya

yang berkembang dengan adanya kebijakan tersebut. Namun, Program KJMU

masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu kurangnya sosialisasi yang masif

kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima,

proses pelaksanaan kebijakan yang memerlukan pendataan ulang dengan

berkas – berkas yang harus dibawa ke sekolah asal, dan terjadinya

keterlambatan pencairan bantuan biaya pendidikan yang memengaruhi

kegiatan pendidikan mahasiswa. Hal tersebut menjadi evaluasi tahunan

kebijakan pemerintah sesuai dengan mekanisme peraturan yang telah

dilaksanakan.

B. Saran

Program KJMU merupakan kebijakan pemerintah provinsi DKI

Jakarta di bidang pendidikan yang dinilai efektif meningkatkan mutu

pendidikan masyarakatnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran sebagai

evaluasi dan masukan kebijakan tersebut, antara lain:
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1) Adanya kanal – kanal yang dibuat secara resmi oleh pemerintah untuk

memfasilitasi mahasiswa penerima KJMU dalam menyampaikan

pengaduan dan aspirasinya;

2) Sosialisasi secara utuh dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah

mengenai pelaksanaan program dari tahap awal sampai akhir kepada

masyarakat melalui media – media yang dimiliki oleh pemerintah;

3) Pengembangan program KJMU yang ditujukan bagi masyarakat untuk

mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti Magister dan

Doktor.


