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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendiskripsikan implementasi 

Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta. 2) Untuk mendiskripsikan faktor yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. 3) Untuk mendiskripsikan solusi dalam 

menghadapi kendala pelaksanaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota 

Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan sumber data dari informan atau narasumber, peristiwa serta 

dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua 

macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data dan triangulasi teknik 

atau metode pengumpulan data. Analisinya menggunakan analisis interaktif yang 

digunakan untuk memaparkan data yang diperoleh melalui wawancara, obsevasi 

dan mengkaji dokumen. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta dalam menyalurkan BPMKS tidak mengambil keuntungan, 

pembagiannya sama rata serta sekolah memudahkan siswanya untuk 

mendapatkan bantuan tersebut asalkan memenuhi kriteria dan persyaratan, 

pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan membuat laporan 

pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut, serta telah sesuai 

pada sasarannya, baik tepat kepada yang seharusnya menerima dan tepat pada 

pemanfaatannya. 2) Kendala yang dihadapi adalah a) Pengumpulan berkas-

berkas siswa terlambat, b) Pencairan dana BPMKS juga terlambat. 3) Solusi 

untuk menghadapinya adalah a) Sekolah telah memberi informasi kepada siswa 

dengan surat pemberitahuan, b) Semua pihak terkait harus bersinergi secara 

teratur baik sekolah maupun DIKPORA dan DPPKA demi kelancaran bantuan 

tersebut. 

 

Kata kunci: kebijakan publik, bantuan pendidikan, bantuan pendidikan 

masyarakat kota surakarta (BPMKS). 

 

      Surakarta, 11 Desember 2015 

      Penulis 

 

      Kukuh Anjar Prasetyo 
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PENDAHULUAN 

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No 20 tahun 

2003, Pasal 3). Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah 

wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi, dan 

menjamin tersedianya dana guna  terselenggaranya  pendidikan bagi  setiap warga 

negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (UU No 20 tahun 2003, 

Pasal 11). 

 Selaras dengan ketentuan di atas, maka visi pendidikan nasional adalah 

untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala 

tantangan zaman yang selalu berubah. Salah satu kebijakan pemerintah dalam 

mewujudkan visi tersebut dengan upaya meningkatan mutu penyelenggaraan 

pendidikan, antara lain dengan mengeluarkan program dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran. Selain itu 

pemerintah juga mengeluarkan progam Bantuan Siswa Miskin (BSM), program 

ini secara garis besar bertujuan pemberi pengaman agar program pemerintah 

dalam penuntasan wajib belajar dua belas tahun berjalan lancar.  

 Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah kota Surakarta 

menyelenggarakan Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta 

(BPMKS). Dasar hukum dalam pelaksanaan BPMKS adalah Peraturan Walikota 

Nomor 6-B Tahun 2011 Tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta 

dan kemudian diperbarui dengan Perwali Nomor 11-A Tahun 2012. BPMKS 

merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, karena pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan 
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dan kemajuan suatu bangsa, sekaligus hak setiap warga negara untuk 

memperolehnya. Hak pendidikan tersebut diatur secara tegas dalam UUD 1945 

pasal 31 ayat 1: “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Juga 

ditegaskan dalam pasal 28 C ayat 1:  

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” 
 

 Berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan menjadi hak 

warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara untuk memfasilitasi. Hak 

mendapatkan pendidikan di atas merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan:  

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, 

Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat manusia” (Pasal 1). 
 

 Hak asasi manusia merupakan salah satu materi yang diajarkan dalam mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini relevan 

untuk diteliti, karena peneliti adalah mahasiswa Progdi PPKn FKIP UMS 

sekaligus calon guru mata pelajaran PPKn. Sehingga perlu memiliki dan 

menguasai materi hak asasi manusia yang dimaksud. 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota 

Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

2. Untuk mendiskripsikan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta. 

3. Untuk mendiskripsikan solusi dalam menghadapi kendala pelaksanaan Bantuan 

Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 
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METODE PENELITIAN 

 Tempat penelitian ini adalah di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Kota 

Surakarta. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan 

penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih 

empat bulan, dimulai bulan September 2014 sampai Desember 2014. 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena analisis datanya 

berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang diamati serta mempertimbangkan 

pendapat narasumber. Selain itu juga bisa disebut sebagai penelitian naturalistik, 

karena dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan perlakuan, hasil penelitian 

bukan berdasarkan pandangan dari peneliti sendiri, melainkan dari pandangan 

sumber dara atau informan. 

 Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan 

Siswa SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Objek dalam penelitian ini adalah 

Implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta pada penerima di 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

 Sumber data diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: 

1. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban 

lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 

2. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 

dan bergerak. Diam misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, 

warna dan lain-lain, sedangkan bergerak misalnya aktivitas, kinerja, laju 

kendaraan dan lain sebagainya. 

3. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, gambar atau simbol-simbol lain (Arikunto 2010:172). 
 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah narasumber atau 

informan, tempat atau lokasi, dan dokumen atau arsip.  

 1. Informan. Orang yang tepat, kompeten, dan bisa memberi informasi dan 

informasinya bisa dipercaya kebenaran dan akurasinya (Hamidi, 2010:77) disebut 

pula orang yang memberikan informasi (Arikunto, 2010:188). Narasumber dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah, yaitu untuk meminta ijin dalam pelaksanaan penelitian 

mengenai implemntasi BPMKS pada penerima di SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta. 
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b. Komite Sekolah, yaitu untuk meminta informasi mengenai pelaksanaan 

BPMKS, membantu mengumpulkan data, daftar jumlah atau identitas penerima 

BPMKS di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

c. Siswa sebagai  penerima BPMKS, yaitu untuk mendapatkan informasi 

bagaimana implementasi BPMKS. 

 2. Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

bisa berbentuk tulisan atau gambar (Sugiyono, 2007:82). Dalam peneltian ini 

dokumen yang digunakan adalah daftar penerima BPMKS di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. 

 Teknik pengumpulan data juga dapat dibedakan menjadi empat macam, 

yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi 

(Sugiyono, 2012:308). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 1. Observasi. Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan 

sistematis dari fenomena yang diselidiki (Mahmud, 2011:168). Observasi 

dilakukan terhadap implementasi BPMKS seperti mekanisme penyaluran bantuan 

tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui pelaksanaan BPMKS di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. 

 2. Wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai (Bungin, 

2013:133). Wawancara dilakukan terhadap Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan 

Siswa, yang dianggap memiliki kapasitas mengenai permasalahan yang akan 

diungkap. Wawancara dilakukan secara terpisah antara informan satu dengan 

yang lain. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data atau informasi 

mengenai mengenai implementasi BPMKS di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

 3. Dokumentasi. Teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang 

lain tentang  subjek (Herdiansyah, 2010:143). Dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi arsip yang tersimpan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

mengenai jumlah penerima BPMKS, identitas, dan profil siswa. 
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 Triangulasi merupakan penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2005:83). Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. 

 Teknik analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan, menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun, memilih 

yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 

2007:89). Teknik  analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis 

interaktif. Proses analisis yang dilaksanakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data melalui wawancara kepada subjek penelitian, observasi dan 

dokumentasi dengan mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan BPMKS 

di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

2. Data yang diperoleh kemudian diseleksi dan difokuskan pada masalah 

penelitan. 

3. Data yang sudah terseleksi selanjutnya dalam suatu analisis sehingga diperoleh 

suatu gambaran pelaksanaan BPMKS di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. 

a. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dalam menyalurkan Bantuan 

Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta tidak mendapatkan keuntungan, bahkan 

sebaliknya diharapkan dapat meringankan biaya sekolah sehingga siswa yang 

tidak mampu bisa memperoleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 

Perwali No. 11-A Tahun 2014 tentang BPMKS, “Maksud penyelenggaraan 

BPMKS yaitu agar penduduk usia sekolah dan peserta didik dapat terlayani dan 

mengakses pendidikan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan 
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menengah, baik negeri maupun swasta” (pasal 3) dan prinsip penyelenggaraan 

BPMKS yaitu: “nirlaba” (pasal 5 poin a) yang artinya tidak mencari keuntungan. 

b. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dalam pembagian bantuan tersebut 

sama rata antar siswa tidak ada perbedaanya serta sekolah memudahkan siswanya 

untuk mendapatkan bantuan tersebut asalkan memenuhi kriteria dan persyaratan 

yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Perwali No. 11-A 

tahun 2012 mengenai besaran bantuan untuk peserta BPMKS, pemilik kartu gold 

ditentukkan sebagai berikut: 

1) Jenjang SD/MI swasta   Rp. 34.500,-/siswa/bulan 

2) Jenjang SDLB negeri dan swasta   Rp. 34.500,-/siswa/bulan 

3) Jenjang SMP/MTs swasta    Rp. 68.000,-/siswa/bulan 

4) Jenjang SMPLB negeri dan swasta   Rp. 68.000,-/siswa/bulan 

5) Jenjang SMA/SMK/MA negeri dan swasta Rp. 57.500,-/siswa/bulan 

6) Jenjang SMALB negeri dan swasta   Rp. 90.000,-/siswa/bulan 

(pasal 12 ayat 2) 
 

c. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dalam menyalurkan dana Bantuan 

Pendidikan Masyarakan Kota Surakarta dilakukan secara transparan dan membuat 

laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan pada Perwali No. 11-A tahun 2012, yaitu: 

1) Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan 

dana BPMKS yang diterimanya seeara formal dan material setiap 3 (tiga) 

bulan sekali. 

2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a) Laporan penggunaan BPMKS; 

b) Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana 

BPMKS yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah 

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-perundangan. (Pasal 19, Ayat 1 dan 2). 
 

d. SMP Muhmmadiyah 10 Surakarta dalam penyaluran dana Bantuan 

Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta telah sesuai pada sasarannya, baik tepat 

kepada yang seharusnya menerima dan tepat pada pemanfaatnnya. Hal ini sesuai 

dengan Perwali No. 11-A Tahun 2012 pasal 6: “Sasaran BPMKS yaitu untuk 

penduduk Kota Surakarta yang bersekolah di Kota Surakarta” dan pasal 9: 

1) Pemanfaatan dana BPMKS bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB 

yaitu sebagai pendarnping BOS dengan mengacu pada ketentuan BOS. 
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2) Pemanfaatan dana BPMKS bagi SMA/SMALB/MA/SMK yaitu sebagai 

subsidi bantuan BOSP. 

3) Pemanfaatan dana BPMKS bagi sekolah plus, siswa plus dan 10% 

(sepuluh persen) siswa miskin atau tidak mampu berprestasi yang 

bersekolah di SMP negeri, SMA negeri dan SMK negeri yaitu sebagai 

pendamping BOS, BOSP, dan BP siswa. 
 

2. Kendala dalam pelaksanaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

a. Proses pengumpulan berkas-berkas persyaratan, siswa itu tidak segera 

untuk mengumpulkannya padahal sudah diberi informasi dari sekolah.  

b. Pencairan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta 

adakalanya terlambat karena proses yang lama. Perhal ini juga terkait dengan 

faktor pengumpulan berkas persyaratan dari siswa, karena untuk bisa mencairkan 

dana bantuan tersebut seluruh proposal dari masing-masing sekolah harus sudah 

masuk ke dinas sehingga menyebabkan keterlambatan.  

3. Solusi dalam menghadapi kendala pelaksanaan Bantuan Pendidikan 

Masyarakat Kota Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

a. Pihak SMP Muhammadiyah 10 Surakarta telah berupaya memberi 

informasi kepada siswa dengan surat pemberitahuan, meskipun masih ada 

beberapa siswa yang terlambat dalam pengumpulan berkas-berkas persyaratan.  

b. Semua pihak terkait harus bersinergi secara teratur baik sekolah maupun 

DIKPORA dan DPPKA demi kelancaran bantuan tersebut dan tidak mengalami 

keterlambatan pencairan dana BPMKS.  

 

SIMPULAN 

1. Implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. 

a. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dalam menyalurkan Bantuan Pendidikan 

Masyarakat Kota Surakarta tidak mendapatkan keuntungan, bahkan 

sebaliknya diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan 

biaya sekolah sehingga siswa yang tidak mampu bisa memperoleh 

pendidikan. 
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b. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dalam pembagian bantuan tersebut sama 

rata antar siswa tidak ada perbedaanya serta sekolah memudahkan siswanya 

untuk mendapatkan bantuan tersebut asalkan memenuhi kriteria dan 

persyaratan yang dibutuhkan. 

c. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dalam menyalurkan dana Bantuan 

Pendidikan Masyarakan Kota Surakarta dilakukan secara transparan dan 

membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut. 

d. SMP Muhmmadiyah 10 Surakarta dalam penyaluran dana Bantuan 

Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta telah sesuai pada sasarannya, baik 

tepat kepada yang seharusnya menerima dan tepat pada pemanfaatnnya. 

2. Kendala dalam pelaksanaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

a. Proses pengumpulan berkas-berkas persyaratan, siswa itu tidak segera untuk 

mengumpulkannya padahal sudah diberi informasi dari sekolah. 

b. Pencairan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta adakalanya 

terlambat karena proses yang lama. Perhal ini juga terkait dengan faktor 

pengumpulan berkas persyaratan dari siswa, karena untuk bisa mencairkan 

dana bantuan tersebut seluruh proposal dari masing-masing sekolah harus 

sudah masuk ke dinas sehingga menyebabkan keterlambatan. 

3. Solusi dalam menghadapi kendala pelaksanaan Bantuan Pendidikan 

Masyarakat Kota Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

a. Pihak SMP Muhammadiyah 10 Surakarta telah berupaya memberi informasi 

kepada siswa dengan surat pemberitahuan, meskipun masih ada beberapa 

siswa yang terlambat dalam pengumpulan berkas-berkas persyaratan. 

b. Semua pihak terkait harus bersinergi secara teratur baik sekolah maupun 

DIKPORA dan DPPKA demi kelancaran bantuan tersebut serta supaya 

tidak mengalami keterlambatan pencairan dana BPMKS. 
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