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Description :
Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai pelayan
masyarakat, baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Sebagai
konsekuensinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bcrsama DPRD Provinsi DKI Jakarta
diharapkan dapat merencanakan pembangunan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.
Fungsi kota Jakarta sebagai kota jasa 
(
service city
)
menjadikan kota Jakarta sebagai a
)
 pusat
informasi dan pelayanan masyarakat; b
)
 pusat perdagangan dan distribusi; c
)
 pusat keuangan;
d)
 pusat kebudayaan dan pariwisata; e
)
 pusat pendidikan dan pelatihan. Dalam pelaksanaannya,
pembangunan kota Jakarta memerlukan kerjasama dan keterlibatan dari semua pihak, baik dari
Pemerintah Pusat, dunia usaha maupun masyarakat. Fungsi tersebut akan berhasil apabila
tersedia SDM yang berkualitas dan memiliki visi yang sama dalam membangun kota Jakarta.
Dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada
perguruan tinggi di Indonesia, pengeloiaannya diatur melalui Undang-Undang Sisdiknas Nomor
20 tahun 2003, dimana penyelenggaraan bidang pendidikan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah
bersama-sama dengan masyarakat. Penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh
masyarakat dapat berbentuk badan hukum pendidikan dan dapat memperoleh sumber dana dari
masyarakat yang pengeloiaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik, disamping
itu dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan
formal di perguman tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta, pemerintah/pemerintah
daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangannya, artinya penyelenggara perguruan
tinggi berbadan hukum yang dikelola masyarakat dan pemerintah, salah satunya dalam bentuk
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menghasilkan lulusan Sumber Daya Manusia yang berkualitas (
unggul
)
.
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