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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menjabarkan bentuk Implementasi Peraturan Bupati Pemerintah 
Kabupaten Jembrana terkait Pemberian Beasiswa Strata-1 Dalam Upaya 
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui sudut pandang kebijakan 
publik. Pemerintah Kabupaten Jembrana memiliki satu kebijakan yang dapat 
dibanggakan dengan melaksanakan sebuah kebijakan pendidikan pemberian beasiswa 
terhadap mahasiswa strata-1. Dalam penelitian ini akan dijabarkan mengenai tiga hal  
yakni yang pertama, tengah ada kebijakan publik dalam rangka upaya peningkatan 
kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jembrana. Kedua, di Kabupaten 
Jembrana, sangat banyak terdapat kebijakan terkait pendidikan diantaranya 
pendidikan gratis dan pemberian beasiswa. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Jembrana 
mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2011 menjadi sebuah kebijakan 
publik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di kabupaten Jembrana. 
Penelitian kualitatif-deskriptif ini akan memberikan informasi terkait implementasi 
kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Jembrana terkait pemberian beasiswa strata-
1 dalam upaya meningkatkan kualitas SDM yakni dengan mengadakan pengawasan 
dan evaluasi secara berkala. Kebijakan ini akan memberi kesempatan luas kepada 
mahasiswa untuk mendapatkan potensi akademik yang bermutu dan juga sebagai 
wujud akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jembrana tentang kebijakan pendidikan 
pemberian beasiswa kepada masyarakat Kabupaten Jembrana. 
 

Kata kunci: Kebijakan Publik, Peraturan Bupati, Pemberian Beasiswa, Kualitas 
Sumber Daya Manusia, Kabupaten Jembrana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pendidikan memiliki peran yang besar di dalam setiap perkembangan zaman, 

dimana melalui pendidikan dan kegiatan belajar, seseorang banyak mengetahui hal-

hal baru serta mempelajari apa yang belum seseorang ketahui hingga seseorang 

mengerti apa yang mereka pelajari sendiri. Pendidikan adalah aspek yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Seseorang yang terdidik dapat menjadi manusia 

yang mempunyai ilmu pengetahuan, beradab, mempunyai sopan santun dan 

berbudaya. 

Indonesia yang menganut otonomi daerah memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk untuk 

mempercepat perkembangan dan pembangunan serta pertumbuhan daerahnya sendiri 

seperti tertuang dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sehingga memunculkan 

local government (pemerintah daerah) yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, termasuk 

usaha daerah dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 
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Dalam menciptakan sumber daya manusia yang baik dalam suatu negara 

maupun suatu daerah, bukan hanya menjadi tanggungjawab institusi pendidikan 

seperti Universitas tetapi juga dibantu oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan 

fasilitas yang dibutuhkan oleh sektor pendidikan terutama dalam menjamin seluruh 

rakyatnya mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945 

yang tertuang di dalam alinea k-4. Pemerintah juga bisa membuat kebijakan untuk 

membantu para peserta didik dalam mengenyam pendidikan, seperti kebijakan untuk 

mengeluarkan beasiswa. 

Pemerintah juga harus mampu mengambil sebuah kebijakan untuk 

kepentingan di dalam pendidikan, terutama pemerintah daerah. Karena kualitas 

sumber daya manusia di daerah menentukan tingkat percepatan suatu daerah menjadi 

maju atau justru mengalami perlambatan. Mencapai kemajuan suatu daerah ada 

banyak hal yang harus dikembangkan, selain mengekplorasi sumber daya alam yang 

ada di daerah tersebut, juga perlu diperhatikan manusia yang akan mengelola sumber 

daya tersebut. Sumber daya hanya bisa dikelola oleh orang-orang yang memiki 

pendidikan, baik untuk menciptakan sumber daya manusia kreatif, inovatif, mumpuni 

dan unggul dalam masing-masing keahlian yang dimiliki.  

Di Indonesia khusunya di Provinsi Bali, terdapat salah satu Kabupaten dimana 

daerahnya sedang berada dalam tahap berkembang, yaitu Pemerintah Kabupaten 

Jembrana mempunyai prioritas dalam masalah pendidikan.  Pemerintah Kabupaten 

Jembrana memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dan mahasiswi untuk 
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mengenyam pendidikan tinggi yang seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat 

yang berdomisili di Kabupaten Jembrana. Bagi yang sudah lulus SMA atau SMK 

kemudian ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi, baik melanjutkan Perguruan 

Tinggi di dalam atau di luar daerah juga diberikan beasiswa oleh Pemerintah 

Kabupaten Jembrana.  

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan 

Peraturan Bupati Jembrana No. 10 Tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan 

belanja daerah kabupaten jembrana tahun anggaran 2011 memiliki maksud 

mendorong aktivitas, kreativitas, pengetahuan, keterampilan, prestasi, serta 

meningkatkan kompetensi, mendukung percepatan pembangunan Kabupaten 

Jembrana dan sumber daya manusia yang ada mampu memberikan daya saing bagi 

pertumbuhan Kabupaten Jembrana serta mampu bersaing dengan daerah/kabupaten 

lainnya di Provinsi Bali maupun di luar Bali. Pemerintah Jembrana menimbang 

bahwa dalam ketentuan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan memang menjadi prioritas yang sangat penting bagi pemerintah 

Kabupaten Jembrana, karena kualitas seseorang dinilai dari tingkat pendidikannya. 

Skema pemberian beasiswa kepada mahasiwa maupun calon mahasiswa di 

Kabupaten Jembrana diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, namun 

output dari pemberian beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada 

Mahasiswa belum dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat Kabupaten 

Jembrana  yang dimulai sejak tahun 2009 melalui sebagaimana dirubah pada tanggal 
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8 April 2011 menjadi Peraturan Bupati Jembrana Nomor 19 tahun 2011 tentang 

pemberian beasiswa pendidikan kepada mahasiswa Kabupaten Jembrana. Hal ini 

dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2013/2014 

(www.bali.bps.go.id) seperti terdapat dalam RPJP Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jembrana yang masih tergolong rendah yaitu 74,29%, angka ini di dapatkan dari data 

BPS Provinsi Bali. 

Standar nilai Indeks Prestasi Kumulatif ditentukan oleh Pemerintah Jembrana 

untuk dijadikan syarat dan ketentuan bagi para mahasiswa dalam mengajukan 

permohonan beasiswa. Nilai IPK yang harus dicapai mahasiswa cukup kompetitif, 

sebesar 3,30 kecuali Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik dengan nilai IPK 

minimal 3,00 disertai dengan menunjukan hasil belajar pada semester sebelumnya. 

Penerima beasiswa dibatasi hanya sampai semester 8 dan masih aktif dalam 

mengikuti perkuliahan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Jembrana memiliki tujuan 

untuk mendapatkan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas baik. Kuota 

penerima beasiswa di Kabupaten Jembrana sebanyak 1000 orang yang ditetapkan 

dalam lembar persyartan, tetapi tidak semua langsung bisa menerima beasiswa dari 

Kabupaten Jembrana karena masih ada seleksi calon penerima beasiswa. Seperti tadi 

di atas ada standar IPK yang berlaku dan masih ada beberapa persyaratan lainnya 

yang dilampirkan pada lembar lampiran. Contohnya pada tahun anggaran 2012 

periode bulan Juni – Desember, jumlah pemohon beasiswa sebanyak 637 orang tetapi 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai kriteria yang telah ditetapkan 

http://www.bali.bps.go.id/
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sebanyak 604 orang. Dari sekian banyak penerima beasiswa yang ada tetapi 

Kabupaten Jembrana belum memiliki perubahan yang berarti. Maksud dari perubahan 

yang belum berarti dimana Kabupaten Jembrana masih menjadi daerah yang 

berkembang, belum menjadi daerah maju dan harus memiliki SDM yang 

berkompeten atau SDM yang mumpuni untuk mengerjakan tugas dari masing-masing 

bidang pekerjaan. 

Fenomena yang terjadi ini perlu  untuk diteliti dan diketahui penyebabnya dengan 

menggunakan evaluasi kebijakan agar dapat dijelaskan secara empirik karena hal ini 

bersifat mendesak sehingga terjadi efektivitas kebijakan yang diambil oleh 

Pemerintah Kabupaten Jembrana.  

1.2. RUMUSAN MASALAH  

Pemaparan latar belakang di atas cukup menjelaskan apa yang melatar 

belakangi penulis untuk mengambil beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas 

yaitu, “Bagaimana implementasi kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Jembrana 

dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 19 Tahun 2011 terkait pemberian beasiswa 

dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia?” 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 
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1. Kebijakan publik dibidang pendidikan dalam penelitian ini hanya 

berfokus pada pemberian beasiswa strata-1. 

2. Penerima beasiswa merupakan calom mahasiswa strata-1 dan 

mahasiswa strata-1 yang sedang menjalankan masa studi. 

3. Dikeluarkannya kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor ekonomi, 

sosial, dan politik. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Penulis mempunyai tujuan dalam menulis skripsi ini, berikut beberapa tujuan 

dari penulis: 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui proses implementasi kebijakan mengenai pemberian beasiswa 

kabupaten Jembrana terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di 

Kabupaten Jembrana. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Agar penelitian ini diketahui oleh masyarakat kampus Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik yang berada dalam lingkungan Universitas Udayana dan penelitian ini 

dapat berfungsi sebagai dasar dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 
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1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Penelitian ini juga diharapakan bisa bermanfaat untuk para adik-adik mahasiswa 

sebagai referensi dalam menulis skripsi. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bemanfaat untuk mengkaji tentang 

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan dana pendidikan berupa 

beasiswa. Dapat diharapkan juga menjadi sebuah tolak ukur sejauh mana pemberian 

beasiswa dapat memberikan dampak yang positif bagi dunia pendidikan, khususnya 

kepada mahasiswa. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mengetahui 

sumber daya manusia yang dihasilkan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan, yang 

mempunyai tujuan peningkatan sumber daya manusia yang mempunyai kreativitas 

dan keterampilan yang mumpuni untuk mendukung percepatan pembangunan di 

daerah Kabupaten Jembrana. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini terdiri dari empat bab, 

adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan dalam bab ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis akan menyampaikan  karya-karya  ilmiah  yang  terkait dengan  

tema  yang  diteliti  berikut  dengan  hasil  dari  penelitian  tersebut 

dan pada bagian ini penulis akan mengemukakan konsep yang relevan 

untuk digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Penulis akan menjabarkan jenis penelitian, sumber data, unit analisis, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan  teknik penyajian 

data. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Penulis akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dengan 

mencantumkan gambaran umum terkait human trafficking dan 

protokol Palermo dan akan dilanjutkan dengan hasil analisis. 

BAB V : PENUTUP 

Penulis akan menguraikan simpulan laporan penelitian dari penjelasan 

permasalahan dari bab satu sampai bab empat dan akan 

mencantumkan saran oleh penulis, serta dalam bab ini akan berisi 

jawaban terhadap rumusan masalah. 
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