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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Konstitusi Indonesia mengamanatkan upaya mencerdaskan kehidupan 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semua warga usia sekolah, mulai dari 

SD hingga SMA, membutuhkan pendidikan. Kenyataannya, banyak warga usia 

sekolah yang tidak memiliki akses pendidikan, terutama pendidikan tinggi. 

Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa biaya pendidikan membatasi mereka 

untuk menyekolahkan anak. 

Pemerintah sedang berupaya untuk mengurangi tingkat putus sekolah bagi 

siswa berprestasi karena alasan ekonomi. Untuk mendukung tahapan ini, 

mahasiswa yang menjadi subjek pembaharuan bangsa harus mendapat pembinaan 

secara berkesinambungan. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua siswa 

mengikuti proses pembelajaran dan berubah secara linier. Siswa seringkali 

mencapai tingkat prestasi yang tinggi, tetapi kemajuan akademik mereka 

terganggu. Di sisi lain, beberapa siswa putus sekolah di tengah perjalanan sekolah 

karena kekurangan dana. Hal ini penting untuk disadari dan dicarikan jalan keluar 

bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan/atau geografis. 

Untuk menghindari peluang bagi mahasiswa untuk mengundurkan diri dari 

studinya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya kuliah 

dalam bentuk beasiswa. Meskipun upaya ini belum menjangkau semua siswa, 

kami berharap ini akan membantu mengurangi kegagalan akademik karena alasan 

keuangan. Keberhasilan aplikasi beasiswa mahasiswa tidak diukur dari 

penyerapan dana yang dialokasikan, tetapi lebih pada kinerja bantuan keuangan 

kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkannya. Pada gilirannya, dapat 

dilihat bahwa pemberian beasiswa memiliki keuntungan untuk terus 

meningkatkan prestasi akademik. 

Beasiswa umumnya untuk memberikan dana pendidikan kepada mahasiswa 

yang masih aktif mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, beasiswa diartikan sebagai tunjangan yang diberikan kepada 
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seorang pelajar atau mahasiswa untuk mensubsidi biaya akademiknya. Beasiswa 

juga dapat ditafsirkan secara berbeda, seperti dana mahasiswa atau hukum 

mahasiswa. Beasiswa adalah bantuan yang membantu masyarakat, terutama yang 

masih sekolah atau kuliah, menyelesaikan tugas untuk mengejar ilmunya sampai 

akhir. Bantuan ini biasanya berupa dana untuk menutupi pengeluaran atau 

pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa atau pelajar selama 

menempuh pendidikan di lokasi studi pilihannya. Menurut Agus Lahinta (2013: 

93), pengertian beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang 

diberikan kepada seseorang yang ditujukan untuk digunakan bagi kelangsungan 

pendidikan yang diterimanya. Beasiswa dapat diberikan oleh instansi pemerintah, 

perusahaan atau yayasan. 

Sumber beasiswa di Indonesia adalah program Corporate Social 

Responsibility (CSR) perusahaan. Awalnya, konsep CSR dilatarbelakangi oleh 

motivasi sebuah perusahaan yang bersifat charity. Implementasinya berupa 

pemberian bantuan dana kepada masyarakat miskin di sekitar perusahaan atau 

pembuatan sarana transportasi. Tujuan perusahaan adalah untuk menghindari 

reputasi negatif dari masyarakat, seperti perusak lingkungan, dan hanya mengejar 

keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak di masa depan. 

Karena dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis Anda  

Konsep CSR yang dikembangkan dengan pengutamaan kemudian lebih 

dikenal dengan Program Pemberdayaan Masyarakat atau Community 

Development (CD). Dalam konteks CSR, keberhasilan CD diukur dari 

peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Salah satu kegiatannya adalah 

mengajak masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaan tersebut. Atau dengan 

menciptakan usaha-usaha baru sesuai dengan kapasitas masyarakat. Konsepnya 

adalah untuk menjawab perdebatan yang mencakup tujuan bisnis mencari 

keuntungan atau memiliki kepentingan dalam kepentingan sosial, cakupan CSR 

yang luas, perjanjian CSR dalam bentuk wajib atau sukarela, sumber pendanaan 

untuk implementasi, dan masalah pajak untuk pelaksana bisnis. CSR. 

membangkitkan. 
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Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

mungkin masih kurang populer di kalangan pelaku usaha nasional. Namun, tidak 

demikian bagi pemilik bisnis asing. Kegiatan sosial sukarela sudah umum 

dilakukan di perusahaan multinasional ratusan tahun yang lalu. 

Hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 2012-2013 tentang tanggung 

jawab sosial perusahaan. Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah 

No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas (PP 47/2012). Perjanjian ini berlaku untuk perusahaan. Sesuai dengan 

Pasal 1 Ayat 1 UUPT, perseroan terbatas adalah perseroan terbatas yang 

merupakan persekutuan permodalan yang didirikan menurut kontrak dan 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar. Hal itu diatur dalam Undang-

undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan 

adalah komitmen perusahaan untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki lingkungan 

yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri dan masyarakat. dan masyarakat pada 

umumnya. Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur hal-hal sebagai berikut:  

a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangat penting bagi perusahaan yang 

melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan bidang dan/atau sumber 

daya alam. 

b. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan atas biaya perusahaan, dan pelaksanaannya 

dilakukan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran. 

c. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial 

perusahaan terkait sanksi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan terkait..  

Pasal 4 PP 47/2012 mengatur bahwa direksi melaksanakan tanggung 

jawab sosial perusahaan sesuai dengan rencana bisnis tahunan perusahaan 

setelah mendapat persetujuan direksi atau rapat umum pemegang saham 

perusahaan. Rencana kerja tahunan perusahaan memuat rencana kegiatan 

dan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan CSR. Pelaksanaan TJSL 
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dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan dan bertanggung jawab 

kepada RUPS (PP 6, 2012 PP 47). 

Ada banyak sumber beasiswa yang tersedia di Indonesia, salah 

satunya adalah PT. kamar tidur. PT. Djarum adalah perusahaan rokok 

dengan pabrik di Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Beasiswa Djarum 

merupakan program CSR (Corporate Social Responsibility) yang disebut 

Djarum Bakti Pendidikan. Awalnya, beasiswa ini diberikan kepada 

keluarga karyawan (anak karyawan), kemudian diberikan kepada 

mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi kurang mampu di sekitar 

perusahaan, selain mendapatkan pelatihan Softskill untuk membentuk 

karakter mahasiswa. Buat mereka lebih siap untuk disebarkan ke 

komunitas. Program ini memberikan beasiswa kepada mahasiswa 

berprestasi yang mengalami keterbatasan finansial. 

Zarum menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa untuk mewujudkan masa 

depan yang lebih baik. Lebih dari itu, pendidikan merupakan investasi jangka 

panjang yang menopang eksistensi suatu bangsa. Beasiswa ini mencakup biaya 

kuliah, pelatihan soft skill dan keterampilan praktis bagi siswa yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Beasiswa diberikan pada akhir semester 4 kepada mahasiswa 

yang menyelesaikan kurikulum Strata 1 karena pencapaian akademik IPK 3 atau 

lebih tinggi atau kesulitan keuangan 

Beasiswa selalu berkaitan dengan prestasi siswa dan dinyatakan sebagai 

indeks prestasi. Prestasi akademik itu sendiri dapat didefinisikan sebagai 

perolehan tertinggi dalam setiap disiplin akademik, baik dalam pembelajaran di 

kelas maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ia juga tertarik untuk menjadi yang 

terbaik di bidang olahraga, perilaku, kepercayaan diri, keterampilan komunikasi, 

disiplin, seni dan budaya. Prestasi akademik adalah tercapainya semua tujuan 

akademik seorang mahasiswa. Tidak hanya itu, ini adalah sesuatu yang ingin 

Anda capai, dan bukan yang diinginkan orang lain, tetapi tentang mengatasi 

berbagai tantangan dan menciptakan profil seseorang dengan keinginan tinggi 

untuk mencapai kesuksesan dalam kegiatan kelas. 
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Beasiswa Zarum didasarkan pada biaya kuliah, pelatihan soft skill, dan 

keterampilan praktis, dan tujuan dasarnya adalah untuk mencerminkan ini sebagai 

indikator pencapaian. Aspirasi untuk berprestasi mencakup beberapa faktor 

penting. Salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan uang. Oleh karena 

itu, dapat ditegaskan bahwa secara umum pemberian beasiswa Zarum kepada 

mahasiswa berdampak pada peningkatan prestasi akademik. 

 

1.2. Fokus dan Lokus Kajian 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian ini adalah 

bagaimana prestasi pendidikan anak karyawan penerima beasiswa Djarum 

Foundation di PT Djarum Primary Krapyak Kudus. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prestasi pendidikan anak karyawan penerima beasiswa Djarum 

Foundation di PT Djarum Primary Krapyak Kudus? 

2. Apa saja kendala dalam pemberian bantuan beasiswa Djarum foundation? 

  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan prestasi pendidikan anak karyawan penerima beasiswa Djarum 

Foundation di PT Djarum Primary Krapyak Kudus. 

2. Menjelaskan kendala dalam pemberian bantuan beasiswa Djarum foundation. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

kondisi sebenarnya tentang prestasi pendidikan anak karyawan penerima 

beasiswa Djarum Foundation. 
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b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian yang 

lain tentang prestasi pendidikan anak karyawan penerima beasiswa 

Djarum Foundation. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Menambah wawasan dan pengalaman tentang pengetahuan dan latar 

belakang akademik anak-anak penerima beasiswa Zarrum Foundation. 

b. Bagi Universitas 

1) Kajian ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola program pembelajaran 

masing-masing perguruan tinggi untuk mendorong persaingan beasiswa 

ketika prestasi akademik mahasiswa terus meningkat. 

2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kumpulan karya dan dapat 

dijadikan sebagai sumber penelitian selanjutnya, khususnya penelitian 

dengan fokus penelitian yang sama 

c. Bagi Perusahaan 

1) Kajian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap 

pelaksanaan program beasiswa. 

2) Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan 

untuk meningkatkan kinerjanya khususnya dalam bidang tanggung jawab 

sosial kepada masyarakat sekitar. 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya meneliti tentang prestasi pendidikan 

anak karyawan penerima beasiswa Djarum Foundation di PT Djarum Primary 

Krapyak Kudus. 

 

  


