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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
1
 

 

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat yang diberikan 

dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan 

kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendidikan 

diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan 

berhitung bagi segenap warga masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan yang layak. 

 

Pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan bangsa, yaitu 

mengoptimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki oleh 

peserta didik, mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi agar tidak 
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tercabut dari akar budaya dan kehidupan berbangsa dan bernegara, 

mengembangkan daya adaptabilitas untuk menghadapi perubahan situasi masa 

depan bangsa dan negara, baik intensitas maupun persyaratan yang diperlukan 

sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial, dan 

membentuk masyarakat terpelajar sebagai salah satu syarat terbentuknya 

masyarakat maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas kemiskinan.
2
 

 

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan salah satu hak asasi setiap 

manusia. Kewajiban pemerintah ialah melindungi dan mendukung hak tersebut. 

Hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat 

(1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Kemudian 

ayat (2)-nya berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya.” 

 

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan lainnya untuk menjamin 

terlaksananya perluasan dan pemerataan akses pendidikan, seperti Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 

 

Dalam jaminan untuk memperoleh pendidikan, tidak mengenal adanya 

diskriminasi, baik diskriminasi SARA maupun kondisi perekonomian. Setiap 

orang dalam hal ini warga negara memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan 
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dan mengikuti pendidikan hingga tuntas. Tidak boleh ada yang terhalangi untuk 

mengikuti proses pendidikan itu termasuk para siswa yang berasal dari keluarga 

tidak mampu/miskin.
3
  

 

Bahkan khusus dalam rangka mendukung para siswa tidak mampu agar dapat 

menempuh dan melanjutkan pendidikannya tersebut, pemerintah Indonesia 

mengeluarkan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Bantuan Siswa 

Miskin (BSM) merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial Nasional yang 

ditetapkan pemerintah pada tahun 2008.
4
 Program ini memberikan bantuan 

kepada siswa khususnya di tingkat SMP yang berasal dari keluarga tidak mampu 

untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah.
5
 Bantuan yang diberikan 

bertujuan untuk mengatasi terjadinya anak putus sekolah yang disebabkan oleh 

faktor ketidakmampuan ekonomi tersebut sekaligus menarik anak usia sekolah 

yang tidak sekolah agar masuk sekolah serta dalam rangka pemberian akses 

pendidikan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu, 

walaupun jumlah siswa yang mendapatkan bantuan ini masih sangat terbatas. 

Program ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf d yang 

menyatakan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 

mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu 

membiayai pendidikannya.” 
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 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,  Panduan Pemantauan Program Penanggulangan 

Kemiskinan (Jakarta : Penerbit TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2012), hlm. 69. 

 
5  http://memetmulyadi.blogspot.com/2012/05/pedoman-bantuan-beasiswa-

siswamiskin.html#ixzz2L3DQWut4 
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BSM memiliki dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang dikelola oleh Direktorat Pembinaan tingkat SMP pada Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan kemudian diserahkan kepada daerah/wilayah 

masing-masing sebagai wujud tanggung jawab daerah/pemerintah dalam rangka 

meningkatkan akses pendidikan yang lebih luas sehingga terjangkau oleh 

masyarakat ekonomi lemah khususnya bagi siswa yang berada pada sekolah 

swasta. Melalui ada dan terlaksananya program BSM ini, diharapkan dapat 

membantu seluruh siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin di 

lingkungan sekolah untuk membiayai sebagian kebutuhan pendidikannya 

sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya, bahkan dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang berikutnya. 

 

Program BSM ini dilaksanakan oleh setiap wilayah/daerah, termasuk halnya di 

Kota Bandar Lampung. Namun, dalam pelaksanaannya hingga tahun 2012, 

Program BSM tersebut belum mampu membiayai pendidikan siswa miskin 

tingkat SMP secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung. Hal itu terlihat dari 

data, yaitu hanya ada 2.750 siswa penerima BSM di tingkat SMP dari 2.932 siswa 

yang mengajukan. (Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Tahun 

2012) 

 

Padahal setiap siswa yang berasal dari keluarga miskin telah dilindungi dan 

dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Pasal 34 ayat (1) huruf  d yang mengatur bahwa “Setiap peserta didik pada setiap 

satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak mendapat jaminan 
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pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu 

membiayai pendidikannya dan berstatus sebagai penduduk daerah.” 
6
 

 

Tak hanya itu, dalam pelaksanaannya juga masih banyak ditemukan 

hambatan/kendala, terutama pada tahapan pendataan calon siswa penerima BSM, 

pencairan dan penyaluran dana BSM. 

  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul tentang Pelaksanaan 

Program Pemberian Bantuan Siswa Miskin di Kota Bandar Lampung. 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.2.1 Permasalahan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Bagaimana pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) di 

Kota Bandar Lampung ? 

b. Apa saja yang menjadi faktor kendala/penghambat dalam pelaksanaan 

Program Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kota Bandar Lampung ? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup permasalahan sebagai berikut : 
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1. Ruang lingkup bidang ilmu : 

Penelitian ini dibuat berdasarkan pada aspek Hukum Administrasi Negara 

sebagai bidang ilmunya. 

2. Ruang lingkup kajian : 

       Ruang lingkup penelitian ini adalah mencakup obyek, waktu, tempat/wilayah, 

dan keilmuan sebagai berikut : 

  a.  Obyek, yaitu pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Siswa Miskin 

(BSM) dan faktor-faktor kendala/penghambat dalam Program Pemberian 

Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMP di Kota Bandar Lampung 

hingga tahun 2012; 

  b.   Waktu, penelitian ini dibatasi hingga tahun 2012; 

  c.  Tempat, penelitian ini dibatasi pada Kantor Dinas Pendidikan dan  

Kebudayaan Kota Bandar Lampung; 

  d.    Keilmuan, penelitian ini dibatasi pada pembahasan pelaksanaan Program 

Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan faktor-faktor 

kendala/penghambat dalam Program Pemberian Bantuan Siswa Miskin 

(BSM) tingkat SMP di Kota Bandar Lampung hingga tahun 2012. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui/memahami bagaimana pelaksanaan Program Pemberian 

Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kota Bandar Lampung ? 
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b. Untuk mengetahui/memahami apa saja yang menjadi faktor 

kendala/penghambat dalam pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Siswa 

Miskin (BSM) di Kota Bandar Lampung ?  

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu 

kegunaan teoritis dan praktis. 

a. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep pengetahuan/wawasan 

mengenai bagaimana pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Siswa Miskin 

(BSM) dan apa saja yang menjadi faktor kendala/penghambat dalam Program 

Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kota Bandar Lampung. 

b. Kegunaan praktis  

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini, yaitu : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada 

Jurusan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

2. Sebagai bahan sumbang pemikiran kepada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam rangka membantu pelaksanaan 

Program Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kota Bandar 

Lampung. 

3. Sebagai bahan tambahan pengetahuan/informasi bagi para pihak yang 

ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan Program 

Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kota Bandar Lampung. 


