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ABSTRAK

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Bumi Suksesindo (PT BSI)
bidang pendidikan bagi warga pra sejahtera sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab sosial
perusahaan. Program ini sesuai dengan Kepmen ESDM No. 1824/2018 guna berkontribusi dalam
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa semua anak perempuan dan laki-laki
menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas. PT BSI
mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat sekitar tambang melalui pengembangan sumber daya
manusia untuk mempersiapkan generasi yang mampu berdaya saing dan mandiri secara
berkelanjutan. Dalam pengembangan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan
pendidikan PT BSI menggunakan metode dengan beberapa tahapan: (1) Pemetaan sosial di wilayah
sekitar tambang melalui jasa konsultan dari CSR A+. (2) Evaluasi hasil pemetaan sosial untuk
menentukan program yang cocok diterapkan di Kecamatan Pesanggaran dan sesuai dengan
kebutuhan warga. (3) Melaksanakan program sesuai dengan perencanaan dan target yang ingin
dicapai untuk pengembangan sumber daya manusia. Keterpaduan program pendidikan terdiri dari
bantuan bus sekolah, beasiswa pendidikan, dan beasiswa kejar paket. PT BSI menyediakan empat unit
bus sekolah gratis bagi siswa di Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi. Hal ini dinilai sangat
membantu siswa dari keluarga pra sejahtera dalam hal transportasi. Capaian total siswa yang
menggunakan bus sekolah dari tahun 2018 sampai dengan 2019 sebanyak 431 siswa. Selanjutnya
beasiswa pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi bagi siswa kurang
mampu dan berprestasi. Tiga tahun terakhir data penerima manfaat program beasiswa mulai dari
tahun 2018 sampai dengan 2020 secara berturut-turut sebanyak 140 orang, 141 orang dan 145 orang.
Bagi warga yang terlanjur putus sekolah, PT BSI memberikan kesempatan melalui pendidikan
kesetaraan paket B dan paket C yang bekerja sama dengan PKBM Lentara Hati di Desa
Sumberagung, program ini dilaksanakan sejak tahun 2019. Dengan total warga belajar tahun 2019
sebanyak 40 orang, tahun 2020 sebanyak 59 orang. Berdasarkan monitoring pelaksanaan program
pendidikan PT BSI dan data penerima manfaat dapat lebih dioptimalkan dalam rangka untuk
memenuhi pendidikan yang berkualitas bagi warga pra sejahtera di sekitar perusahaan. Dan
membantu program pemerintah yakni penuntasan wajib belajar 12 tahun. Keterpaduan program
tersebut berkontribusi nyata terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar di
Kecamatan Pesanggaran mencapai 100%.
Kata Kunci: PT Bumi Suksesindo, keterpaduan, kualitas pendidikan, warga pra sejahtera
ABSTRACT
PT Bumi Suksesindo (PT BSI) Community Development and Empowerment Program in the field of
education for pre-prosperous citizens as a form of commitment and corporate social responsibility.
This program is in accordance with the Kepmen ESDM No. 1824/2018 contributes to the
disadvantages of sustainable development (SDGs) that all girls and boys complete primary and
secondary education of equal and quality. PT BSI has a goal of making the communities around the
mine prosper through the development of human resources to prepare a generation that is able to be
competitive and independent in a sustainable manner. In community development, both in the
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economic, socio-cultural and educational fields, PT BSI uses a method with several stages: (1) Social
mapping in the area around the mine through consulting services from CSR A +. (2) Evaluation of the
results of social mapping to determine suitable programs to be implemented in the Pesanggaran
Subdistrict and according to the needs of the residents. (3) Carry out programs in accordance with the
plans and targets to be achieved for human resource development. The integrated education program
consists of free school bus, educational scholarships, and high school equivalency scholarships. PT
BSI provides four units of free school buses for students in the Pesanggaran Banyuwangi District. This
is considered to be very helpful for students from pre-prosperous families in terms of transportation.
The total achievement of students using school buses from 2018 to 2019 was 431 students. In the last
three years, data on the beneficiaries of the scholarship program from 2018 to 2020 were 140 people,
141 people and 145 people. For residents who have already dropped out of school, PT BSI provides
an opportunity through the equivalent education package B and package C in collaboration with
PKBM Lentara Hati in Sumberagung Village, this program has been implemented since 2019. The
total number of learning citizens in 2019 is 40 people, in 2020 there are 59 people. Based on the
monitoring of the implementation of PT BSI's education program and data on beneficiaries, it can be
more optimized in order to provide quality education for pre-prosperous residents around the
company. And help government programs, namely the completion of 12 years of compulsory
education. The integration of these programs significantly contributes to the Pure Enrollment Rate of
basic education in Pesanggaran Subdistrict, reaching 100%.
Keywords: PT Bumi Suksesindo, integrity, quality education, pre-prosperous citizens.
A. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas
sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu modal dasar bagi masyarakat di Kecamatan
Pesanggaran. Berdasarkan hasil pemetaan sosial yang telah dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo,
kualitas SDM di Kec. Pesanggaran yang masuk usia kerja secara umum relatif masih rendah, dengan
tingkat pendidikan terbanyak lulusan sekolah dasar. Hal ini sejalan dengan data dari BPS Banyuwangi
(2017) yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) terbanyak adalah tidak
tamat SD (22,44%) dan tamat SD/sederajat (30,75%). Usia kerja lulusan SMP/sederajat, dan
SMA/sederajat masing-masing tercatat sebanyak 23,73% dan 14,27%, sedangkan usia kerja lulusan
Perguruan Tinggi (S1) hanya 2,67%.
Menurut Kemdikbud pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh kualitas SDM yang berkualitas,
salah satunya melalui pendidikan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui persentase angka
partisipasi sekolah di suatu wilayah adalah melalui Angka Partisipasi Murni (APM). Persentase
indikator tersebut dapat dilihat melalui jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang
bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada
kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tentunya
dibutuhkan perencanaan program pendidikan yang baik. Dalam perencanaan pendidikan untuk
mencapai pendidikan yang berkualitas perlu memperhatikan kondisi yang mempengaruhi, strategi
yang tepat, langkah perencanaan dan memiliki kriteria penilaian (Nurkolis, 2003).
PT Bumi Suksesindo berkontribusi dalam peningkatan angka partisipasi sekolah dan kualitas
pendidikan masyarakat melalui dukungan program beasiswa bagi keluarga pra sejahtera dan dukungan
layanan antar jemput siswa melalui program bus sekolah gratis. Program ini dipilih berdasarkan
masalah dan prioritas kebutuhan yang ada di masyarakat.
Berdasarkan BPS Kecamatan Pesanggaran (2018) jumlah penduduk di Kecamatan Pesanggaran
sebanyak 49.108 jiwa dan yang tidak tamat sekolah mulai tingkat SD, SMP dan SMA pada rentang
usia 18-56 sebanyak 3.756 orang. Artinya mencapai sekitar 7,5% warga yang tidak tamat sekolah dari
total penduduk di lima desa (Kandangan, Sarongan, Sumberagung, Sumbermulyo, Pesanggaran).
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Kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor utama penyebab adanya warga yang tidak mampu
melanjutkan pendidikan sekolah, selain itu ada faktor lain yaitu rendahnya kesadaran para orang tua
dan anak akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu, dukungan
program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera sangat diperlukan.
No

Tabel 1. Jumlah Penduduk Lima Desa di Kec. Pesanggaran
Desa
Jumlah Jiwa

1

Sumberagung

13.781

2

Sumbermulyo

6.798

3

Pesanggaran

14.189

4

Kandangan

8.615

5

Sarongan

5.725

Total

No
1
2
3
4
5

49.108

Tabel 2. Jumlah Penduduk yang Tidak Tamat Sekolah di Kecamatan Pesanggaran
Desa
Tidak Tamat Sekolah
Sumberagung
424 orang
Sumbermulyo
538 orang
Pesanggaran
786 orang
Sarongan
406 orang
Kandangan
1.602 orang
Total
3.756 orang

Tujuan dari program ini adalah (1) Mensejahterakan masyarakat sekitar tambang melalui
pengembangan sumber daya manusia untuk mempersiapkan generasi yang mampu berdaya saing dan
mandiri secara berkelanjutan. (2) Membantu para pelajar atau mahasiswa terutama dari kalangan
warga pra sejahtera dan berprestasi yang mempunyai permasalahan dalam hal pembiayaan, agar
mampu melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi sesuai kemampuan dan bidang
keahilan yang ingin dikuasai. (3) Mengurangi pengeluaran biaya pendidikan bagi keluarga pra
sejahtera khususnya untuk biaya transportasi.
B. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian yang digunakan adalah menggunakan konsep pendekatan ke masyarakat dengan
pemetaan sosial. Kegiatan ini akan memberikan masukan untuk penyusunan program PPM BSI, sesuai
hasil analisis potensi masyarakat, masalah, dan prioritas kebutuhan, sehingga PT BSI dapat
berkontribusi secara strategis terhadap kemajuan SDM masyarakat. Selain itu kegiatan pemetaan
sosial sebagai pemenuhan regulasi, bahwa PT BSI sebagai perusahaan pemegang IUP terikat dengan
Permen ESDM No. 26/2018, perusahaan wajib melaksanakan pemberdayaan untuk masyarakat
sekitar tambang.
Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya di
bidang pendidikan. Peningkatan angka partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan masyarakat melalui
program beasiswa untuk warga pra sejahtera, layanan antar jemput sekolah dengan bus sekolag gratis,
dan dukungan bantuan pendidikan kesetaraan untuk warga putus sekolah.
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Program bus sekolah gratis dimulai dari persiapan, pengadaan bus, sosialisasi ke lembaga sekolah,
mendata siswa pengakses bus, dan pelaksanaan antar jemput sekolah. Sedangkan untuk program
beasiswa termasuk kejar paket B dan paket C dimulai dengan sosialisasi program, pendaftaran peserta
didik, seleksi, dan pelaksanaan pendidikan dengan bantuan beasiswa.
Tahapan akhir dari semua program yang sudah dilajankan yaitu melakukan monitoring terhadap
pelaksanaan dan penerima manfaat. Dari keterpaduan program tersebut diharapkan dapat
meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk warga pra sejahtera.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Layanan bus sekolah gratis PT BSI dimulai sejak tahun 2018, dengan kegiatan pemberian fasilitas
antar jemput siswa dari dan menuju sekolah. Rute setiap hari yang dilalui bus sekolah dimulai dari
jalur Dusun Pancer – Desa Sumberagung – Desa Sumbermulyo – Desa Pesanggaran – Desa
Siliragung. Tujuan dari program ini untuk membantu mengurangi pengeluaran biaya pendidikan bagi
keluarga pra sejahtera khususnya untuk biaya transportasi. Memberikan rasa aman dan kenyamanan
bagi siswa dan orang tua murid dari kekhawatiran terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
Penumpang bus sekolah terbanyak didominasi oleh pelajar tingkat SMP/MTs yang tersebar di tiga
desa, yaitu Desa Sumberagung, Pesanggaran, dan Sumbermulyo. Hasil dari monitoring program
didapatkan data penerima manfaat bus sekolah tahun 2018 sampai tahun 2019 sebanyak 431 siswa,
sedangkan jumlah siswa SMP yang berasal dari Kec. Pesanggaran tahun 2018 dan 2019 sebanyak
1.386 siswa (BPS Kecamatan Pesanggaran (2018 & 2019). Dengan demikian program bus sekolah
telah berkontribusi menarik partisipasi sekolah sebanyak 31% dari total jumlah siswa SMP yang
berasal dari Kec. Pesanggaran.
Tabel 3 . Data Jumlah Siswa dan Penumpang Bus Sekolah PT BSI
No
Tahun
Penumpang Bus Sekolah PT BSI
1

2018

196

2

2019

235

Total

431

Hasil diskusi terfokus (FGD) yang telah dilakukan pada tahun 2019 bersama tim CSR A+ dan
masyarakat sekitar tambang diperoleh informasi bahwa pelayanan kegiatan bus sekolah ini cukup
efektif. Hal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh orang tua murid sehingga mereka bisa berkonsentrasi
untuk bekerja.
Selanjutnya beasiswa pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi bagi siswa
kurang mampu dan berprestasi, program beasiswa ini dimulai sejah tahun 2014. Tiga tahun terakhir
data penerima manfaat program beasiswa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 secara berturutturut sebanyak 140 orang, 141 orang dan 145 orang.

No
1
2
3

Tabel 4. Penerima Manfaat Beasiswa Pendidikan PT BSI
Tahun
Jumlah Penerima Manfaat
2018
140 orang
2019
141 orang
2020
145 orang
Total
426 orang
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Berdasarkan data pada tabel 4 dapat diartikan PT BSI turut berkontribusi untuk membantu
meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi siswa di wilayah Kecamatan Pesanggaran. Melalui
program beasiswa ini dapat memicu siswa di Kec. Pesanggaran untuk meningkatkan prestasi agar bisa
dijadikan nilai tambah memperoleh beasiswa pendidikan. Program beasiswa ini dinilai sangat
bermanfaat karena dibutuhkan oleh keluarga pra sejahtera untuk dapat melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi. Dampak dari program beasiswa ini juga dirasakan oleh alumni yang telah
menyelesaikan pendidikan S1, mereka mempunyai bekal untuk melamar pekerjaan dengan ijazah yang
dimiliki dan ada sebagian yang sudah bekerja di perusahaan PT BSI.
Peningkatan pendidikan bagi warga yang tidak tamat sekolah dan berminat melanjutkan pendidikan,
melalui pendidikan kejar paket di masing-masing desa bekerja sama dengan PKBM Lentara Hati yang
ada di Desa Sumberagung. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2019, dengan total warga belajar
tahun 2019 sebanyak 40 orang, tahun 2020 sebanyak 59 orang.
Berdasarkan pelaksanaan program pendidikan PT BSI dan data penerima manfaat dapat lebih
dioptimalkan dalam rangka untuk memenuhi pendidikan yang berkualitas bagi warga pra sejahtera di
sekitar perusahaan dan membantu program pemerintah yakni penuntasan wajib belajar 12 tahun.
Keterpaduan program tersebut berkontribusi nyata terhadap Angka Partisipasi Murni (APM)
pendidikan dasar di Kecamatan Pesanggaran mencapai 100%.
D. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1.
2.
3.

Program dukungan beasiswa dan sarana transportasi sekolah untuk warga sekitar tambang
menjadi program unggulan yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo untuk meningkatkan
angka partisipasi sekolah.
PT BSI telah memenuhi regulasi pemerintah tentang komitmen perusahaan dalam
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang terdampak operasi perusahaan.
Program pendidikan berkontribusi dalam pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM)
pendidikan dasar di Kecamatan Pesanggaran mencapai 100%.
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