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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor utama yang membentuk kejayaan suatu

bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan yang diberikan kepada tunas-tunas

bangsa, maka akan semakin tinggi kesejahteraan yang menaungi bangsa itu. Saat

ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multi dimensi, sesuai fungsinya

maka pendidikan merupakan objek yang harus ditinjau kembali. Karena rapuhnya

karakter suatu bangsa, pastilah diawali dan disebabkan oleh rapuhnya pendidikan

karakter di bangku-bangku akademik. Pendidikan adalah hal yang terpenting

dalam kehidupan manusia. Hal ini berarti bahwa setiap manusia yang berasal  dari

semua lapisan masyarakat berhak mendapat dan berharap untuk selalu

memperoleh pendidikan yang tinggi.

Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam

mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan

kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Banyak

ilmu yang dapat kita pelajari seperti : bahasa Inggris, kimia, fisika, matematika,

bahasa Indonesia, biologi, dan masih banyak lagi ilmu lain yang sangat penting

dan memiliki banyak manfaat untuk kita pelajari.

Dengan adanya pendidikan kita dapat mempelajari dan mengetahui tentang

ilmu-ilmu yang akan sangat bermanfaat untuk menunjang kemampuan intelektual

setiap individu agar mampu bersaing dan berprestasi dalam dunia kerja.

Pendidikan sangat penting kita dapatkan, karena jika kita tidak mengetahui dan

mempelajari ilmu kita akan mudah ditipu dan dipermainkan oleh orang lain.

Dalam sebuah negara, pemerintah mempunyai tanggung jawab moril kepada

rakyat dalam bentuk tanggung jawab sosial pada bidang pendidikan. Sesuai

dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945

alinea ke-4 salah satunya adalah “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”, artinya

pemerintah haruslah memiliki program-program yang strategis untuk

mewujudkan tujuan negara, terutama pada sektor pendidikan.
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Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti bahwa pendidikan dapat diperoleh

dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Baik itu anak

jalanan, anak pedagang, anak supir taksi, anak tukang bangunan, anak tukang

ojek, anak dokter, sampai anak presiden. Karena pendidikan tidak dipengaruhi

oleh stratifikasi sosial, maka semua orang mempunyai hak yang sama untuk

mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya.

Pada umumnya generasi kini tidak paham mengenai pendidikan yang benar.

Sebagian dari mereka tidak peduli tentang bahaya jika tidak mengerti arti

pendidikan. Banyak orang yang malas sekolah dan menuntut ilmu, karena hal

itulah generasi kini tidak paham tentang pentingnya pendidikan. Pada zaman

sekarang ini banyak pemuda yang tidak memperdulikan tentang pentingnya

pendidikan, entah apa yang menyebabkan sikap malas itu selalu ada. Padahal

pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup manusia di masa

depan, untuk menuju kehidupan yang sejahtera serta berguna bagi diri sendiri dan

orang lain.

Untuk itu menjadi manusia yang berguna untuk nusa bangsa dan berguna

untuk diri sendiri dan orang lain merupakan sebuah kewajiban terutama bagi para

tunas bangsa. Pendidikan merupakan alat utama untuk menghadapi kompetensi

global. Kualitas individu menjadi penentu didalam sebuah persaingan. Karena

individu-individu yang berkompeten dalam segi intelektual dan skill akan menjadi

pemegang kekuasaan pada zamannya. Kualitas pendidikan menjadi salah satu

unsur yang berpengaruh bagi peningkatan kompetensi individu.

Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini

sangat miris apabila kita mendengar tentang isu di tengah-tengah mahalnya biaya

pendidikan di Indonesia ternyata dalam penyajian layanan pendidikan di

Indonesia masih sangat minim. Banyak kabar-kabar yang kita dengar tentang

banyaknya pelajar yang putus sekolah karena ketidakmampuan orang tuanya

dalam membiayai pendidikan yang ditempuh. Karena mahalnya biaya pendidikan

ini, maka akan membuat masalah-masalah yang timbul di masyarakat seperti

lemahnya sumber daya manusia. Di tengah-tengah isu negara Indonesia yang

merupakan negara berkembang, maka sumber daya manusia merupakan hal

mendasar bagi perkembangan bangsa Indonesia.
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Faktor strategis dalam pengembangan sumber daya manusia adalah melalui

pendidikan. Lemahnya taraf ekonomi dalam masyarakat juga mempengaruhi

dalam pengembangan pendidikan yang ada di masyarakat. Karena pendidikan

merupakan representatif atas pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, yang mana

faktor ekonomi tersebut yang mendukung berjalannya pendidikan. Dalam

menangani masalah pendidikan membuat Bank Rakyat Indonesia sebagai salah

satu bank terbesar milik pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus yang

diwujudkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dalam dunia pendidikan

melalui program Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC).

Menurut Davis dan Frederick dalam buku Corporate Social Responsibility

dari Voluntary menjadi Mandatory, Busyra A (2012, hlm.27) mengatakan :

CSR adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk

mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatan-kegiatan yang

bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri dan juga perusahaan

mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk ikut turut serta memajukan kegiatan

pendidikan pada semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar,

sekolah lanjutan, dan pendidikan tinggi.

Sebagai salah satu bank terbesar milik pemerintah Indonesia PT. Bank

Rakyat Indonesia Tbk, juga memiliki tanggung jawab sosial yang difokuskan

dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia bagian timur, dalam hal ini

Bank Rakyat Tbk Indonesia bermitra dengan Kementrian Ristek dan Dikti RI

secara bersama-sama memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada

warga negara Indonesia sebagai peserta didik berprestasi yang telah memenuhi

syarat akademis dan lulus seleksi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Bank Rakyat Indonesia meluncurkan program beasiswa bagi putra-putri

terbaik Indonesia yang bertajuk Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC). Keputusan

direktur utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sofyan Basir

memutuskan, program-program BRI Peduli berada di bawah naungan tema

Bangga BERINDONESIA. Bangga BERINDONESIA bermakna ganda, Bangga

[BERI]NDONESIA dapat berarti bangga memberi Indonesia artinya BRI bangga

memberi sesuatu untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
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Adapun Bangga BER[INDONESIA] dapat juga bermakna bangga ber-

Indonesia. BRI bangga menjadi salah satu bank terbesar milik bangsa Indonesia

yang secara tersirat memiliki makna nasionalisme dan patriotisme serta

bagaimana Bank Rakyat Indonesia berbuat sesuatu yang berarti untuk kejayaan

Indonesia. Bangga BERINDONESIA adalah bantuan Bank Rakyat Indonesia

sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial untuk memecahkan masalah

yang dihadapi masyarakat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Rakyat Indonesia dalam

meningkatkan program sosial terutama dalam bidang pendidikan di wilayah

Indonesia bagian timur.

Bangga BERINDONESIA bertujuan untuk membantu pemecahan

permasalahan sosial termasuk upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat

yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pencapaian tujuan

Bank Rakyat Indonesia dan mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan

pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank

Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank terbesar milik pemerintah Indonesia.

Jenis program yang terdapat dalam kegiatan tanggung jawab sosial Bank

Rakyat Indonesia yang bertajuk Bangga BERINDONESIA meliputi program

pengembangan bidang ekonomi dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman

masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Rakyat

Indonesia dan kegiatan kepedulian Bank Rakyat Indonesia terhadap permasalahan

sosial di masyarakat, tentang program Corporate Social Responsibiliy Bank

Rakyat Indonesia (Bangga BERINDONESIA), ruang lingkup program Bangga

BERINDONESIA meliputi bantuan :

a. Indonesia Sejahtera.

b. Indonesia Peduli.

c. Indonesia Sehat.

d. Indonesia Lestari.

e. Indonesia Cerdas.

f. Indonesia Taqwa.

g. Indonesia Membangun.

h. Indonesia Bermitra.
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Melalui program-program Bangga BERINDONESIA yang dilakukan oleh

Bank Rakyat Indonesia telah memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga

tentunya kepada perusahaan, tidak hanya membuat hubungan antara perusahaan

dan masyarakat menjadi baik tetapi juga meningkatkan good will publik  terhadap

perusahaan dan citra perusahaan menjadi baik di mata publik dan para

stakeholders.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, adalah salah satu bank terbesar milik

negara yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Indonesia

bagian timur. Berangkat dari permasalahan masih banyaknya generasi muda yang

memiliki kemampuan tinggi secara akademis namun tidak dapat melanjutkan

pendidikan karena keterbatasan ekonomi, Bank Rakyat Indonesia memberikan

bantuan pendidikan kepada mahasiswa/i pada jenjang pendidikan strata 1 (S-1)

dari Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di pulau Jawa melalui program Beasiswa

Nusantara Cerdas (BNC). Program beasiswa Bank Rakyat Indonesia dibedakan

dalam 2 kategori, UN Terbaik dan Indonesia wilayah timur. Khusus kategori

Indonesia wilayah timur beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang berasal

dari wilayah Indonesia bagian timur yang meliputi Sulawesi, Maluku, Papua,

Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kriteria penerima Beasiswa

Nusantara Cerdas, minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester dan atau telah

menempuh 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS). Minimal indeks

prestasi kumulatif (IPK) 3.00 (tiga koma nol nol). Pendapatan orangtua di bawah

Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dibuktikan dalam bentuk slip salinan gaji

orangtua mahasiswa. Tidak menerima beasiswa dan atau berada dalam status

ikatan dinas dari lembaga/instansi lain. Memperoleh surat rekomendasi dari dekan

dan kaprodi fakultas perguruan tinggi. Bersedia untuk berperan aktif, mengelola

dan mengembangkan komunitas mahasiswa penerima Beasiswa Nusantara Cerdas

serta berpartisipasi pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh PT. Bank

Rakyat Indonesia Tbk. yang melibatkan mahasiswa.

Untuk kategori Ujian Nasional Terbaik adalah meliputi mahasiwa yang

masuk dalam 10 besar perolehan nilai Ujian Nasional tertinggi tingkat provinsi

dan nasional. Selain PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bank CIMB Niaga

melaksanakan Program BU CIMB Niaga yaitu program kemitraan antara CIMB
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Niaga dan KEMDIKBUD RI yang secara bersama-sama memberikan beasiswa

tingkat S-1 kepada pelajar Indonesia yang memiliki prestasi akademik dan non

akademik cemerlang serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh CIMB

Niaga dan KEMDIKBUD RI. BU CIMB Niaga merupakan beasiswa ikatan kerja

yang mencakup Biaya Pendidikan, Biaya Hidup, biaya Penelitian Akhir Studi

(Skripsi), fasilitas Laptop dan Biaya Pengembangan Diri.

Bank Indonesia (BI) melaksanakan program beasiswa yang merupakan

salah satu program dari Bank Indonesia sebagai salah satu bentuk kepedulian

Bank Indonesia terhadap kondisi dan kendala pendidikan di Indonesia. Bank

Indonesia melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) ini membuka

kesempatan bagi seluruh mahasiswa terbaik untuk mengikuti seleksi beasiswa

Bank Indonesia. Adapun kuota beasiswa Bank Indonesia ialah untuk 40

mahasiswa terbaik. Masa berlaku beasiswa Bank Indonesia selama 1 tahun

atau 2 semester lamanya. Bank Mandiri bekerjasama dengan Universitas

Atma Jaya Yogyakarta, memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi

dan dinilai mempunyai kesulitan dalam membayar biaya studi karena kurangnya

kemampuan ekonomi keluarga, tersedia beberapa beasiswa. Beasiswa tersebut

dapat berupa uang saku yang diberikan tiap bulan atau tiap semester dan besarnya

bervariasi. Khusus dari Yayasaan Slamet Rijadi berupa bebas uang SPP tetap dan

variabel yang diberikan per semester. Mulai tahun 2004, beasiswa yang diberikan

pada mahasiswa dapat diperoleh mulai pada semester pertama, namun ada

tidaknya tetap tergantung pada tawaran yang diberikan oleh Rekanan UAJY.

Bank Negara Indonesia (BNI) memberikan beasiswa kepada para

mahasiswa berprestasi di Indonesia dengan tujuan untuk membantu mahasiswa

terutama bagi mahasiswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi akademik

yang cukup baik dalam menggapai cita – cita yang diinginkanya. Oleh karena itu

Bank BNI memberikan pelayanan berupa beasiswa untuk para mahasiswa

berprestasi di Indonesia. Berbeda dengan program beasiswa yang diberikan PT.

Bank Rakyat Indonesia Tbk melalui program Beasiswa Nusantara Cerdas yang

lebih fokus terhadap penyaluran beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari

wilayah timur dan terluar Indonesia dikarenakan masih minimnya pengembangan

program tanggung jawab sosial perusahaan atau lembaga di Indonesia pada
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bidang pendidikan khusunya bagi mahasiswa yang berasal dari wilayah bagian

timur dan terluar Indonesia.

Program Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC) ditujukan kepada mahasiswa

dari beragam jurusan/program studi Strata 1 (S1) di 7 perguruan tinggi negeri

terkemuka di pulau jawa. Tujuannya melalui program Beasiswa Nusantara Cerdas

ini untuk memberikan bantuan dalam bentuk tunjangan biaya studi, tunjangan

biaya hidup selama menempuh studi dalam jangka waktu 8 semester. Mahasiswa

penerima Beasiswa Nusantara Cerdas juga mendapatkan bantuan biaya buku,

biaya pengembangan diri, laptop, asuransi kesehatan dan jika memungkinkan

diprioritaskan untuk bekerja di Bank BRI dari daerah asal mahasiswa. Program

BNC bukan semata ingin melahirkan mahasiswa dengan nilai akademis bagus.

Namun, bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang komplit, nilai akademis dan

soft skill yang bagus. Program Beasiswa Nusantara Cerdas ditujukan kepada

mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu namun memiliki prestasi

akademik yang baik, bantuan ini terutama untuk membantu meringankan biaya

hidup mahasiswa selama menempuh masa studinya.

Program beasiswa Bank Rakyat Indonesia yang telah dilaksanakan sejak

tahun 2010 ini diberikan kepada mahasiswa dari beragam jurusan/program studi

yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi negeri dan hingga tahun 2014,

program beasiswa Bank Rakyat Indonesia telah memiliki kerjasama dengan 7

perguruan tinggi negeri di pulau jawa dengan jumlah penerima beasiswa sebanyak

45 mahasiswa asal Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Nusa

Tenggara Barat. Pada tahun 2011 sebanyak 11 mahasiswa asal papua, tahun 2012

sebanyak 34 mahasiswa. Mengingat nilai intelektualitas mahasiswa yang dapat

menjadi pilar untuk mewujudkan posisi strategis sebagai pengampu peran

akademis, peran moral dan peran sosial, maka potensi para mahasiswa ini

haruslah diwadahi dalam bentuk komunitas yang aktif, dinamis dan progresif

sebagai sarana komunikasi, interaksi dan saling menginspirasi, memotivasi serta

menjalin sinergi antar sesama mahasiswa penerima beasiswa Bank Rakyat

Indonesia hingga bisa membentuk calon pemimpin bangsa di masa depan. (Bank

Rakyat Indonesia 2012, hlm.3)
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Dengan telah dilaksanakannya program beasiswa Bank Rakyat Indonesia

tersebut maka penulis ingin mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana

implementasi dalam pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)

pada program beasiswa Bank Rakyat Indonesia “Beasiswa Nusantara Cerdas

(BNC)”, apa saja tahapan yang diterapkan pada program tersebut dan apakah

tahapan teori implementasi tersebut benar-benar berfungsi dalam pelaksanakan

kegiatan CSR yang telah dilaksanakan.

Hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengambil judul

“Implementasi Kegiatan CSR Bank Rakyat Indonesia melalui Program “Beasiswa

Nusantara Cerdas (BNC)” sebagai Bentuk Kepedulian Sosial Masyarakat.”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan

masalah Bagaimana Implementasi Kegiatan Corporate Social Responsibility

Bank Rakyat Indonesia melalui Program “Beasiswa Nusantara Cerdas

(BNC)” sebagai Bentuk Kepedulian Sosial Masyarakat?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menyimpulkan tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kegiatan Corporate Social

Responsibility Bank Rakyat Indonesia melalui Program “Beasiswa Nusantara

Cerdas (BNC)” sebagai Bentuk Kepedulian Sosial Masyarakat.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat membuktikan teori Public Relations dan

teori Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikemukakan oleh para

ahli dapat diterapkan dalam kegiatan komunikasi, khususnya bidang

Public Relations dalam pelaksanaan CSR.
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b. Manfaat Praktis

1) Manfaat Untuk Bank Rakyat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Tbk, serta penelitian ini dapat menjadi

masukan bagi pelaksanaan kegiatan CSR yang efektif.

2) Manfaat Untuk Masyarakat

Membentuk karakter positif terhadap mahasiswa untuk meningkatkan

kepekaan sosial serta menumbuhkan semangat dan jiwa pengabdian

terhadap masyarakat di daerah asalnya sehingga para mahasiswa

penerima beasiswa Bank Rakyat Indonesia dapat menjadi pemimpin

yang menjulang ke atas dan mampu mengakar ke bawah hingga

terbangunnya mental pembelajaran yang bertitik pada proses

perbaikan diri yang berkelanjutan.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori Public Relations dan Corporate

Sosial Responsibility yang berhubungan terhadap masalah yang akan diteliti,

definisi konseptual dan kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, penentuan key

informan dan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis, teknik

keabsahan data, tempat penelitian dan fokus penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penguraian secara mendalam, serta sasaran penelitian berupa

objek penelitian yang tersangkut dengan program yang diteliti. Pembahasan

yaitu mengungkapakan, menjelaskan, membahas, menganalisis, dan

memberikan jawaban serta solusi yang mengacu pada tujuan penelitian.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan yang menyatakan hasil penelitian dan pembahasan. Saran

menyatakan masukan ilmiah positif tentang masalah yang diteliti dan

menjadi acuan bagi penyempurnaan penelitian yang dilakukan selanjutnya

di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat beberapa referensi yang digunakan oleh penulis dalam penulisan

skripsi.

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN
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