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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

         Meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan telah mendorong 

pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan demi 

keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya 

adalah dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Pemberian bantuan BSM 

bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk 

dapat memenuhi biaya kebutuhannya di bidang pendidikan agar siswa yang 

orang tuanya tidak mampu atau miskin tetap memperoleh pendidikan. 

 Untuk mencegah dampak negatif terhadap meningkatnya kebutuhan 

dalam bidang pendidikan terhadap kemampuan masyarakat atau keluarga 

miskin mengakses layanan pendidikan perlu dilakukan hal-hal antara lain: (1) 

menambah dan memperluas jumlah sasaran siswa yang menerima BSM untuk 

menjamin agar siswa dari keluarga yang kurang mampu dapat melanjutkan 

pendidikannya sampai selesai. (2) peningkatan jumlah nominal BSM untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin agar bantuan tersebut dapat 

lebih digunakan untuk memnuhi kebutuhan biaya personal pendidikan 

sehingga semakin banyak siswa dari keluarga miskin yang dapat 

menyelesaikan pendidikan di semua jenjang pendidikan. 
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 Melalui pemberian dana BSM yang lebih luas dengan jumlah yang 

lebih besar sebagai bantuan untuk memenuhi biaya pribadi siswa 

melangsungkan pendidikannya sampai dengan selesai. Kondisi ini sangat 

memungkinkan siswa dari keluarga miskin melanjutkan pendidikannya ke 

jenjang yang lebih tinggi sehingga dengan diberikannya BSM kepada siswa 

dari keluarga miskin akan dapat meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke 

tingkat yang lebih tinggi dan menekan siswa putus sekolah. Melalui 

pendidikan taraf hidup keluarga atau masyarakat miskin dapat diperbaiki dan 

ditingkatkan. 

 Program BSM mendapat respon yang positif dari masyarakat dan 

secara signifikasi berhasil mencegah siswa putus dari sekolah. Namun 

demikian program tersebut memiliki beberapa kelemahan terutama dalam 

penetapan sasaran bantuan terutama di tingkat kabupaten atau kota dan 

sekolah. Kelemahan lain yaitu satuan biaya bantuan per siswa, meskipun 

satuan biaya per siswa tiap bulan terus mengalami peningkatan satuan harga 

tersebut sudah tidak lagi memadai karena daya beli masyarakat tidak lahgi 

sebesar tahun-tahun sebelumnya karena inflasi yang terjadi selama beberapa 

tahun terakhir. 

 Namun dengan adanya kebijakan dana BSM ini bukan berarti turut 

berhentinya permasalah pendidikan di Indonesia, dalam kenyataannya yang 

terjadi masih dapat kita temukan berbagai kendala dalam penyaluran dan 

realisasi dana BSM. Berbagai masalah muncul terkait dengan adanya berbagai 



3 
 

kasus penyelewengan dana BSM dan tidak keefektifan pengelolaan dana BSM 

oleh pemerintah maupun penyalur dana. 

 Terkadang kesalahan pada sistem yang diterapkan oleh pemerintah 

maupun penyalur turut menjadi bomerang dan sering menghadirkan berbagai 

masalah baru. Pada tahun 2013 pemerintah mengalami perubahan mekanisme 

penyaluran dilakukan melalui mekanisme dalam bentuk buku tabungan dan 

rekening yang diberikan kepada siswa yang menerima dana BSM. Selain itu 

pribadi dan budaya manusia Indonesia juga ikut memberi pengaruh terhadap 

ketidakefetifan penyakuran dana BSM.   

 Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan kebudayaan 

(Kemendikbud) saat ini telah bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur sebagai lembaga penyaluaran dalam pembagian BSM 

(Bantuan Siswa Miskin) wilayah Jawa Timur yang telah dipercaya untuk 

meyalurkan / membagikan dana tersebut kepada siswa-siswi yang kurang 

mampu agar dapat terus melanjutkan sekolahnya melalui rekening yang 

dibukakan dalam bentuk tabungan berjenis Tabunganku. 

 Berangkat dari permasalah tersebut, saya tertarik untuk mengungkap 

lebih jauh kedalam bentuk penelitian yang dituangkan dalam judul “ 

EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA BSM ( BANTUAN SISWA 

MISKIN PADA PT. BANK JATIM CABANG MALANG ’’  
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B. RUMUSAN MASALAH 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme dan sistem penyaluran dana BSM dan 

permasalahan apa yang muncul dalam pelaksanaanya oleh Bank Jatim 

Cabang Malang? 

2. Bagaimana efektifitas penyaluran dana BSM oleh Bank Jatim Cabang 

Malang terhadap siswa sekolah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mekanisme dan sistem penyaluran dana BSM oleh 

Bank Jatim Cabang Malang. 

2. Untuk mengetahui efektifitas penyelenggaraan penyaluran dana BSM 

oleh Bank Jatim Cabang Malang terhadap siswa sekolah. 

 

D. Batasan Masalah 

  Agar pembahasan tidak menyimpang jauh dari pernasalahan maka 

peniliti membatasi permasalahan hanya pada Efektifitas Penyaluran dana 

BSM pada PT. Bank Jatim Cabang Malang. 
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E. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian dan penulisan ini diharapan berguna: 

1. Bagi Bank Jatim Cabang Malang: 

Dapat dijadikan sumber informasi bagi bank dalam usaha 

meningkatkan jumlah nasabah dalam memasarkan produk Tabunganku 

dan tingkat efektifitas dalam penyaluran dana BSM. 

2. Bagi pihak lain: 

Diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut dalam topik yang sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


