
BAB V 

PENUTUP 
 

 
 

1.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan analisis data 

yang peneliti lakukan. Menunjuk pada rumusan masalah dan kerangka teori yang 

di bangun dalam Bab I. Sehingga dapat di ketahui apa saja yang menjadi Peran 

organisasi perantauan terhadap mahasiswa Papua yang berkuliah di Universitas 

Andalas. Khususnya studi penelitian ini dilakukan pada organisasi HIMAPA kota 

Padang. Maka di dapat kesimpulan bahwa Semua mahasiswa Papua yang 

berkuliah di Universitas Andalas mendapatkan beasiswa Afirmasi pendidikan 

tinggi dari pemerintah. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Mahasiswa yang berkuliah di Universitas Andalas masih banyak yang 

belum tamat kuliah di karenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Seperti 

IPK yang rendah, masih sering pulang ke kampung halaman, tidak fokus pada saat 

kuliah serta hal-hal lainnya. Organisasi HIMAPA pada saat sekarang ini lebih 

banyak membantu dalam hal adaptasi, untuk motivasi belajar organisasi HIMAPA 

masih belum maksimal dalam membantu anggotanya. 

Mahasiswa Papua yang berkuliah di Sumatera Barat akan di bantu 

beradptasi oleh HIMAPA dengan cara mengadakan acara-acara yang bisa 

mengenalkan budaya yang ada di beberapa mahasiswa yang masih belum terbiasa 

dengan kebudayaan yang ada di Sumatera Barat memutuskan untuk pulang ke 

daerah asalnya. Untuk membantu mahasiswa baru dalam beradaptasi tentu 



 

 

HIMAPA akan menjalankan program-programnya namun beberapa program itu 

tidak bisa berjalan dengan baik karena terkendala oleh beberapa hal yang di 

pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal di dalam organisasi tersebut. 

untuk menyelesaikan kendala tersebut. 

1.2 Saran 

 
Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian ini, maka saran yang dapat 

peneliti berikan kepada pembaca adalah Mahasiswa Papua juga ingin mendapat 

perlakuan sama dari lingkungan sekitarnya, mereka tidak ingin di hina dengan 

kata-kata yang sebenarnya tidak pernah terjadi pada diri mereka. Peran organisasi 

Mahasiswa Khusus nya HIMAPA telah membantu mahasiswa Papua untuk 

beradaptasi, di harapkan bukan saja hanya HIMAPA yang membantu mahasiswa 

Papua untuk beradaptasi tetapi juga dari lingkungan sekitar yang akan membantu 

mahasiswa Papua untuk menjadi nyaman di lingkungan nya. 

Mahasiswa Papua yang berkuliah di Universitas Andalas masih 

membutuhkan motivasi dari internal maupun eksternal untu tetap melanjutkan 

kuliahnya. Di harapkan dari internal Maupun eksternal tetap memberikan 

semangat dalam membantu teman-teman kita yang berasal dari Papua untuk tetap 

melanjutkan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana. 

Kendala terbesar HIMAPA saat ini adalah ingin mempunyai sekretariat 

untuk tempat mereka berkumpul, atau untuk mengadakan suatu acara yang sudah 

di susun dalam program kerja. Namun sampai saat ini HIMAPA belum 



 

 

mempunyai sekretariat, harapan peneliti agar pemerintah Papua mau merealisasikan pembangunan  sekretariat  untuk  HIMAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


