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Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) adalah salah satu Kegiatan 
Strategis Daerah (KSD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tujuan dari program 
PKT adalah untuk memberikan keterampilan dan keahlian bagi para wirausahawan dan 
menciptakan interpreneurship center di setiap kecamatan.

Untuk mengetahui opini dari stakeholder program PKT terutama pelaku wirausaha 
yang telah terdaftar menjadi peserta PKT dan tim pendamping terhadap pelaksanaan 
program khususnya 7 (tujuh) tahap kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha. Serta 
untuk bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program PKT, maka diperluka pelaksanaan 
Survei Evaluasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah 
memberikan kontribusi sehingga Survei Evaluasi PKT dapat terlaksana dengan baik. 
Semoga hasil pelaksanaan survei ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan 
pelaksanaan program PKT selanjutnya.

                                   Jakarta, Juli 2019

                                   Pusat Pelayanan Statistik
                           Dinas Komunikasi, Informatika
                              dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan 
terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan pembangunan 
diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat DKI Jakarta. Untuk menentukan 
prioritas pelaksanaan program-program pembangunan daerah, maka disusunlah Kegiatan Strategis 
Daerah (KSD) yang terdiri dari 60 kegiatan. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
nomor 68 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah, KSD merupakan 
kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD dalam memenuhi kebutuhan dasar, 
mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 
yang dilaksanakan oleh penanggung jawab KSD. 

Salah satu KSD yang terkait dengan kewirausahaan adalah Program Pembinaan dan 
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang sebelumnya dikenal dengan program OK OCE. 
Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disebut Program 
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam 
mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara 
Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dasar hukum PKT adalah Peraturan Gubernur No. 102 
tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Target PKT adalah menciptakan 
paling sedikit 200.000 (dua ratus ribu) wirausaha baru dalam kurun waktu tahun 2018-2022. PKT 
diselenggarakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:
1. Peningkatan kapasitas wirausaha;
2. Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana kewirausahaan;
3. Membentuk jejaring dan pasar bersama;
4. Pemberian insentif fiskal daerah;
5. Kerjasama, penugasan dan kolaborasi kelembagaan;
6. Monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha dilaksanakan melalui 7 (tujuh) tahap, 
yaitu pendaftaran, pelatihan, pendampingan usaha, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, 
dan fasilitasi permodalan. Untuk mengetahui opini dari stakeholder program Pengembangan 
Kewirausahaan Terpadu terutama pelaku wirausaha yang telah terdaftar menjadi peserta PKT dan 
tim pendamping terhadap pelaksanaan program khususnya 7 (tujuh) tahap kegiatan peningkatan 
kapasitas wirausaha, maka diperlukan pelaksanaan Survei Evaluasi Program Pengembangan 
Kewirausahaan Terpadu.

A. Latar Belakang
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Adapun tujuan dari penelitian Survei Evaluasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, 
adalah:
1. Memperoleh informasi tingkat pengetahuan peserta PKT terhadap penerapan 7 tahap 

peningkatan kapasitas wirausaha;
2. Memperoleh informasi mengenai kekurangan dan kelebihan terhadap penerapan 7 tahap 

peningkatan kapasitas wirausaha;
3. Mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan pendampingan tahun 2018 dari tim 

pendamping; 
4. Memetakan tingkat kesesuaian pelaksanaan program PKT terhadap harapan peserta PKT; 
5. Mengetahui indeks kepuasan stakeholder program PKT khususnya dari peserta PKT;
6. Sebagai masukan bagi internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki pelaksanaan 

program PKT. 

C. Dasar Hukum

Survei evaluasi layanan pengaduan masyarakat DKI Jakarta ini dilaksanakan dengan landasan 
hukum sebagai berikut :
1. Undang – Undang No.16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. Undang – Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.
4. Peraturan Gubernur No. 102 tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 68 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Kegiatan Strategis Daerah.
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.75 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.265 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik.

7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.307 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Statistik.

B. Tujuan Penelitian
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D. Sasaran

Sasaran survei evaluasi program pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) adalah warga 
Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar dalam program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). 
Sasaran responden tersebar di 1 Kabupaten dan 5 Kota  administrasi Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta yang meliputi: Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur 
dan Kepualauan Seribu.

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan survei evaluasi program pengembangan 
kewirausahaan terpadu dimulai sejak 18 Maret hingga 17 Mei, dengan rincian  sebagai berikut :

No Deskripsi Pekerjaan
Maret April Mei

III IV I II III IV I II

1 Identifikasi Masalah         

2 Pembuatan Konsep Survei         

3 Pembuatan Kuesioner         

4 Pelatihan Surveyor         

5 Pengambilan Data Lapangan         

6 Analisis Data         

7 Pembuatan Laporan         

8 Presentasi Hasil Survei         

F. Output Pekerjaan

Output dari survei ini diharapkan memberikan gambaran tentang kondisi peserta dan 
pendamping program pengembangan kewiraushaan terpadu. Selain itu, survei itu bermaksud untuk 
memberikan penjelasan tentang evaluasi 7 tahap dan tingkat kepuasan peserta dalam mengikuti 
program. Hasil dari survei ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 
proses pengambil kebijakan.
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G. Manfaat Survei

Survei ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Memberikan informasi terukur dan akurat secara kuantitatif sumber pengetahuan peserta 

terhadap program pengembangan kewirausahaan terpadu.
2. Memberikan informasi terukur dan akurat secara kuantitatif motivasi dan tahapan yang dilalui 

peserta terhadap 7 tahap program PKT.
3. Memberikan informasi terukur dan akurat secara kuantitatif dan kualitatif kondisi peserta dan 

pendamping sebelum mengikuti program PKT.
4. Memberikan gambaran secara jelas ketepatan dan kesesuaian sebagai pendamping.
5. Memberikan informasi terukur dan akurat secara kuantitatif tingkat kepuasan peserta dalam 

mengikuti program PKT.
6. Memberikan gambaran secara jelas output kepuasan peserta setelah mengikuti program PKT.
7. Memberikan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merencanakan dan 

mengimplementasikan kebijakan terkait.

H. Ruang Lingkup Pekerjaan

 
Ruang lingkup pekerjaan yang diwajibkan kepada kami dalam survei “Evaluasi program 
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu” meliputi; 
1. Menyusun materi dan indikator yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei.
2. Menentukan jumlah sampel berdasarkan populasi dan sebaran sampel.
3. Melaksanakan penyusunan kuesioner serta mempersiapkan kuesioner sesuai dengan kebutuhan 

responden.
4. Memberikan training pemahaman materi survei kepada petugas survei.
5. Melakukan kontroling dan monitoring petugas survei dalam pelaksanaan survei di lapangan.
6. Melakukan verifikasi data yang meliputi rekonfirmasi dan cleaning data hasil survei lapangan.
7. Melakukan pengolahan dan analisis data hasil survei.
8. Membuat laporan dan mempresentasikan hasil survei.
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Pada prinsipnya, penelitian melalui survei ini merupakan sebuah pembelajaran yang dilaksanakan 
dalam sebuah sistematika berbentuk pengumpulan data dan analisis hasil yang bertujuan untuk 
menjawab rumusan masalah penelitian.  Berlandaskan dari pembatasan lingkup pembahasan yang 
fokus pada rumusan masalah, yakni; memperoleh informasi tingkat pengetahuan peserta terhadap 
program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dan evaluasi 7 tahap peningkatan kapasitas 
wirausaha baik dari peserta maupun pendamping PKT.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan metode penelitian. Pertama, 
jumlah populasi  peserta dan pendamping program PKT yang terdaftar di DKI Jakarta tidak sebanding 
dengan tenaga, waktu, dan biaya yang dimiliki untuk melaksanakan penelitian. Kedua, diasumsikan 
bahwa seluruh populasi seragam sehingga dapat diwakili oleh sampel. Sehingga, untuk menelisik 
tingkat pengetahuan peserta dan evaluasi 7 tahap peningkatan wirausaha program PKT dengan metode 
penelitian kuantitatif  dan kualitatif.

Metode kuantitatif yang digunakan adalah teknik probability sampling. Probability Sampling ialah teknik 
untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 
sampel. Dengan kata lain, cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk 
diambil kepada setiap elemen populasi. Pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit, dimana 
sampling unitnya terdiri dari satu kelompok (cluster) yaitu wilayah DKI Jakarta dan terbagi kedalam 4 
tipe responden. Tiap item (individu) di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. 

Metode kualitatif yang digunakan dalam survei ini adalah in-dept interview yang merupakan proses 
wawancara mendalam guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 
sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden, dengan point – point pertanyaan yang 
digunakan untuk in-dept interview meliputi  : 
1. Menggali kekurangan dan kelebihan terhadap penerapan 7 tahap kegiatan peningkatan  kapasitas 

wirausaha.
2. Menggali respon dari tim pendamping terhadap pelaksanaan program.
3. Menggali saran bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki pelaksanaan program 

PKT.

B. Teknik Sampling dan Jumlah Sampel

 Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti 
(Djarwanto, 1994:43). Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah 
sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Dalam 
penelitian ini Perhitungan yang digunakan untuk menentukan jumlah responden pada metode 
kuantitatif menggunakan Teori Slovin dengan formula sebagai berikut:

A. Metode Penelitian
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N
1 + Ne2

n =

 dengan  n : jumlah sampel
   N : jumlah populasi
   e : batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Dalam penelitian program pengembangan kewirausahaan terpadu menggunakan , dengan 
diketahui jumlah populasi peserta PKT 30.730 orang yang tersebar di 1 kabupaten dan 5 kota  
administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga didapatkan jumlah sampel sebagai berikut:

30.730
1 + 30.730 (0.05)2

n =

N
1 + Ne2

n =

n = 394

dengan penambahan 10% dari hasil perhitungan, maka total sampel yang akan diambil adalah 
433 peserta PKT yang terbagi ke dalam kelompok wilayah berikut :

No Kota/Kab Populasi Sampel

1. Kepulauan Seribu 1.555 22

2. Jakarta Pusat 5.435 77

3. Jakarta Utara 4.625 65

4. Jakarta Barat 7.066 99

5. Jakarta Timur 6.386 90

6. Jakarta Selatan 5.663 80

Total 30.730 433

Metode penelitian kualitatif dilakukan pada survei evaluasi program pengembangan terpadu 
ditunjukan untuk pendamping program PKT sebagai informan. Ukuran sampel yang digunakan dalam 
metode penelitian kualitatif adalah sampel kecil, tidak representatif, purposive, dan berkembang selama 
proses penelitian. Nasution (1992) mengungkapkan bahwa metode kualitatif sampelnya sedikit dan 
dipilih menurut tujuan (purpose) penelitian. Penelitian ini sering berupa studi kasus dengan situasi 
sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity). Pada 
penelitian kualitatif (in-depth interview) kali ini, kami mengambil 36 sampel pendamping dari Dinas 
Sosial dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

No Kota/Kab Informan

1. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 24

2. Dinas Sosial 12
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Antusiasme masyarakat Provinsi DKI Jakarta sangat tinggi terhadap program Pengembangan 
Kewirausahaan Terpadu (PKT) dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 
Berbeda dengan program kebijakan bantuan sosial yang biasa dilakukan, program Pengembangan 
Kewirausahaan Terpadu ini menuntut masyarakat agar mandiri dan bersikap aktif untuk mendapatkan 
bantuan permodalan usahanya. Berikut analisis data dan pembahasan dari hasil survei evaluasi 
dan monitoring program PKT.

A. Demografi Peserta PKT 

Program PKT harapannya bisa menjangkau seluruh daerah di Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi 
persebaran peserta PKT masih terpusat di 5 kota administrasi, terbanyak adalah penduduk Jakarta 
Barat mencapai 23,04% diikuti oleh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara 
secara berturut-turut; 20,74%, 18,43%, 17,74% dan 14,98%. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu 
hanya menjangkau 5,07% dari total peserta program PKT.
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Peserta Program PKT

9%

40%

51%

Memulai Bekerja Memulai Usaha Meningkatkan Usaha

Peserta yang mendaftar program PKT diberikan pilihan minat yang diinginkan oleh peserta 
dari 3 minat yang ditawarkan. Sebanyak 8,94% peserta memilih mengikuti program PKT minat 
peserta pencari kerja, 50,72% peserta mengikuti program peserta wirausaha pemula, sedangkan 
40,34% peserta terdaftar sebagai peserta wirausaha naik kelas.

B. Profil Responden Peserta PKT

Jumlah responden dihitung dengan memperhatikan proporsi dari jumlah peserta di masing – 
masing minat dan daerah domisili peserta. Terlihat pada chart dibawah ini, bahwa dari responden 
yang terjaring dengan random sampling  ada sebanyak 42,75% perempuan dan 57,25% laki - laki, 
proporsi keduanya tidak jauh berbeda sehingga bisa mewakili populasi dari peserta program PKT.

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

42,75%
57,25%

Sebagian besar usia peserta PKT dalam rentang usia produktif yaitu 25 – 59 tahun, dengan 
prosentase; 37,68% untuk 35 – 44 tahun, 25,85% untuk usia 45-49 tahun, 23,91% untuk usia 25-34 
tahun, 7,73% untuk usia 15 – 24 tahun dan 4,83% untuk usia diatas 59 tahun. 
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Program PKT dibagi kedalam tiga tipe minat yaitu peserta pencari kerja, peserta wirausaha pemula 
dan peserta wirausaha naik kelas. Berikut akan dipaparkan bagaimana pesebaran pendidikan terakhir 
dan pekerjaan peserta sebelum mendaftar pada masing – masing minat program pengembangan 
kewirausahaan terpadu.

S2/S3

Pendidikan Terakhir Peserta PKT Peserta Pencari  Kerja
Pendidikan Terakhir Peserta PKT Peserta Wirausaha Pemula
Pendidikan Peserta Wirausaha Naik Kelas

Diploma/Sarjana SMA SMP Tidak Sekolah

58
,5

7%

50
,3

0%

5,
41

%

0,
0% 3,

33
%

11
,3

8%

0,
0%

0,
0%

0,
0%

6,
19

% 11
,3

8%

2,
70

%

1,
43

%

3,
59

% 18
,9

2%

30
,4

8%

23
,3

5%

72
,9

7%

SD
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Pada grafik diatas, menggambarkan kondisi pendidikan terakhir peserta di masing – masing minat 
program. Peserta dengan yang telah menyelesaikan minimum pendidikan diploma/sarjana paling banyak 
adalah peserta wirausaha naik kelas. Ketiga minat program didominasi oleh peserta yang lulusan SMA 
dengan prosentase tertinggi yaitu 72,97% untuk peserta pencari kerja. Sedangkan, peserta wirausaha 
pemula dan peserta wirausaha naik kelas secara berturut – turut 58,57% dan 50,30%. Peserta yang 
masih lulusan SD dan SMP terbanyak ada pada peserta wirausaha naik kelas, sebanyak 22,71%. 

Kebutuhan industri terhadap SDM yang terus meningkat, namun masih banyak lulusan 
SMA ataupun sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan. Salah satunya, adalah adanya gap  
keterampilan baik softkill maupun hardskill yang dimiliki peserta dengan yang dibutuhkan oleh 
industri. Harapannya, pemerintah dengan program PKT bisa memfasilitasi keterampilan yang 
dibutuhkan oleh industri untuk diberikan kepada peserta pencari kerja.

Pekerjaan Peserta PKT Peserta Pencari Kerja

Lainnya Wirausaha TNI/Polri PNS Pegawai Swasta

0,00%0,00%13,51%27,03% 59,46%

Peserta pencari kerja didominasi oleh peserta yang memiliki latar belakang pekerjaan pegawai 
swasta sebanyak 59,46%, dengan harapan bursa kerja yang disediakan oleh program PKT dapat 
memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik. Lainnya pada pertanyaan pekerjaan peserta 
meliputi tenaga lepas diantaranya adalah pengemudi ojek online, buruh bangunan dan pekerjaan 
– pekerjaan tidak tetap.

Pekerjaan Peserta PKT Peserta Wirausaha Pemula

Lainnya Wirausaha TNI/Polri PNS Pegawai Swasta

0,48%0,00%40,48%23,33% 35,71%



17
PUSAT PELAYANAN STATISTIK DISKOMINFOTIK PROVINSI DKI JAKARTA

Pekerjaan Sebelum Mendaftar PKT
Peserta Wirausaha Naik Kelas

Lainnya Wirausaha TNI/Polri PNS Pegawai Swasta

1,8%0,00%62,9%10,2% 25,1%

Peserta wirausaha pemula dan peserta wirausaha naik kelas didominasi oleh latar belakang 
pekerjaan wirausaha sebanyak 62,9% untuk peserta wirausaha naik kelas dan 40,48% untuk 
peserta wirausaha pemula. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar peserta memiliki 
keterampilan sebelum mendaftar. Namun, masih ada 59,51% peserta wirausaha pemula yang bukan 
berlatar belakang wirausaha yang akan menjadi perhatian untuk diberikan pelatihan kewirausahaan.

C. Sumber Pengetahuan Responden

 Grafik dibawah ini menunjukan bahwa sebagian besar peserta PKT tidak mendapatkan kesulitan 
untuk mencari informasi. Namun, masih ada 21% peserta yang kesulitan disebabkan oleh jauhnya 
jarak rumah peserta dengan pemerintah setempat.

Apakah Anda (sebelum mendaftar) mengalami kesulitan untuk
mendaptkan informasi terkait pendaftaran PKT? (Sosialisasi

79%

21%

Ya Tidak

Sumber informasi program PKT yang diperoleh peserta didominasi oleh info dari pemerintah 
setempat mencapai 29,47%. Secara teknis lapangan, banyak pegawai pemerintah setempat seperti 
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Lurah maupun Kepala RT dan RW melakukan sosialisasi melalui posyandu, PKK dan arisan warga. 
Selain itu juga pemerintah setempat melakukan door to door untuk menawarkan program PKT 
kepada warga. Sumber informasi lainnya adalah kerabat, teman dekat, spanduk dan slayer yang 
dijangkau oleh 22,95% peserta PKT.

Sumber Informasi Peserta

Lainnya

Tim Pendamping

Media Sosial

Media Elektronik

Media Cetak

Pemerintah Setempat

22,95%

2,66%

8,45%

12,56%

23,91%

29,47%

D. Motivasi dan Tahapan Terakhir Peserta

 Motivasi menjadi faktor utama penting optimalnya program Pengembangan Kewirausahaan 
Terpadu (PKT). Motivasi peserta pencari kerja dan berwirausaha disajikan dalam grafik – grafik di 
bawah ini :

Motivasi Peserta Pencari Kerja

Lainnya 2,70%

2,70%

2,70%

2,70%

81,08%

8,11%

Coba-coba

Menambah Pengetahuan Dalam
Bekerja dan Berwirausaha

Membangun dan Memperluas Jaringan Bisnis

Mencari Pekerjaan

Meningkatkan Pendapat
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Motivasi atau faktor utama dari Peserta pencari kerja dalam keikutsertaan program PKT adalah  
81,08% karena ingin mencari pekerjaan, 8,11% ingin meningkatkan pendapatan, 2,70% menambah 
pengetahuan dan memperluas jaringan bisnis.

Motivasi Peserta Wirausaha Pemula

Coba-Coba

Mandiri

Lainnya 12,38%

16,67%

4,29%

3,33%

5,71%

57,62%Meningkatkan Pendapat

Mendapatkan Modal Usaha

Menyalurkan Hobi

Motivasi Peserta Wirausaha Naik Kelas

62,50%

28,41%

3,41%
5,68%

Meningkatkan 
Pendapat

Mendapatkan
Izin Usaha

Coba-Coba Lainnya

 Terlihat dari grafik diatas, bahwa motivasi terbesar peserta wirausaha pemula dan Peserta 
wirausaha naik kelas adalah meningkatkan pendapatan, yaitu sebanyak 62,50% peserta wirausaha 
naik kelas dan 57,62% peserta wirausaha pemula. Selain itu faktor lainnya adalah  ingin mendapatkan 
permodalan ada 16,67% peserta wirausaha pemula dan 3,41% peserta wirausaha naik kelas memiliki 
harapan dari keikutsertaan program PKT adalah mendapatkan izin usaha.
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Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu memiliki 7 tahapan bagi peserta wirausaha 
pemula dan peserta wirausaha naik kelas dan 2 tahap bagi peserta pencari kerja. Berikut, tahapan 
akhir yang dicapai oleh peserta di masing – masing minat. 

Mengikut bursa kerja kecamatan

Pelatihan kejuruan oleh Disnaker

35,1%

64,9%

 Peserta Pencari Kerja sebagian besar yaitu mencapai 64,9% memilih untuk pelatihan kejuruan 
terlebih dahulu disebabkan oleh minimnya keterampilan hard skill dan soft skill peserta dalam 
menghadapi daya saing untuk melamar pekerjaan yang mereka inginkan. Hal tersebut menjadi 
masukan bagi stakeholder program PKT agar lebih banyak membuka pelatihan bagi peserta. 
Selebihnya yaitu sebanyak 35,1% peserta sudah memiliki keterampilan sehingga bisa langsung 
mengikuti bursa kerja yang disediakan di tiap kecamatan.

Pemodalan

Pelaporan Keuangan

Pemasaran

Perijinan

Pendampingan

Pelatihan

Pendaftaran

6,67%

3,33%

1,90%

1,90%

10,95%

30,00%

45,24%

Dari peserta wirausaha pemula hanya 6,67% peserta yang sudah sampai tahap permodalan, 
3,33% peserta yang sudah sampai tahap pelaporan keuangan, 1,9% tahap pemasaran dan perizinan. 
Sebagian besar peserta masih di tiga tahap bawah yaitu, 45,24% tahap pendaftaran, 30% tahap 
pelatihan dan 10,95% tahap pendampingan.

Prosentase peserta wirausaha naik kelas yang berada di tahap terakhir yaitu permodalan 
lebih besar dibandingkan dengan peserta wirausaha pemula, yaitu ada sebanyak 10,78%. Ada 
7,19% peserta berada di tahap pelaporan keuangan, 2,99% peserta di tahap pemasaran dan 2,40% 
peserta di tahap perijinan. Namun, peserta wirausaha naik kelas paling banyak masih di tahap 
pendaftaran ada 35,33%, di tahap pelatihan ada 10,18% dan pendampingan ada 10,18%.
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Peserta Wirausaha Naik Kelas

Pemodalan

Pelaporan Keuangan

Pemasaran

Perijinan

Pendampingan

Pelatihan

Pendaftaran

10,78%

35,33%

31,14%

10,18%

2,99%

2,40%

7,19%

E. Kondisi Peserta PKT Sebelum Mendaftar Program PKT

Untuk mengukur keberhasilan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu perlu identifikasi 
terlebih dahulu kondisi peserta sebelum mendaftar. Yaitu, dilihat dari keterampilan hard skill dari 
jenis wirausaha yang ingin dimiliki peserta maupun dari pengetahuan serta pemahaman yang 
terkait dengan managemen usaha. Identifikasi kondisi peserta ini dapat digunakan oleh stakeholder 
dalam memahami kebutuhan peserta yang perlu disediakan oleh pengampu program PKT baik 
dalam bentuk pelatihan, perizinan maupun permodalan agar dapat menunjang usaha peserta.

 Peserta wirausaha pemula paling banyak memiliki minat di jenis usaha tata boga mencapai 
48,10%  dengan level usaha mikro/kecil ada 77,14% peserta. Minat lainnya yang mendominasi 
adalah jenis usaha Tata Boga 11,9%, Teknik dan Otomotif 8,57%, 3,33% untuk jenis usaha pariwisata 
dan IT, sedangkan yang paling kecil minat jenis usaha peserta adalah Tata Rias 1,43%. 

Minat Peserta Wirausaha Pemula

Lainnya 23,33%

48,10%

11,90%

3,33%

3,33%

1,43%

8,57%

Pariwisata

IT (Mendesain jaringan,
Website, Programmer) 

Tata Rias

Tata Boga

Tata Busana

Teknik dan Otomotif



SURVEI EVALUASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT)
22

Jenis Usaha Peserta Wirausaha Pemula

6,67%

16,19%

77,14%

Usaha Besar

Usaha Menengah

Usaha Mikro/Kecil

 

Apakah Anda Sudah Memiliki 
Modal?

43%
57%

Ya Tidak

Salah satu motivasi peserta dalam mendaftar program PKT adalah dikarenakan kebutuhan 
modal untuk berwirausaha. Dari hasil observasi lapangan, diperoleh 43% peserta memulai usaha 
memiliki modal dan 57% peserta memulai usaha tidak memiliki modal usaha.

4,76%

0,95%

0,95%

11,43%

38,57%

>Rp20.000.000

Rp15.000.001 - Rp20.000.000

Rp10.000.001 - Rp15.000.000

Rp5.000.001 - Rp10.000.000

<Rp5.000.000

Dari peserta yang memiliki modal usaha,  38,57% peserta memiliki modal kurang dari 
Rp.5.000.000, ada 11,43% peserta memiliki modal Rp.5.000.001 – Rp.10.000.000, ada  0,95% peserta 
memiliki modal Rp.10.000.001 – Rp.15.000.000 dan Rp.15.000.001 – Rp.20.000.000 dan sebanyak 
4,76% lebih dari Rp.20.000.000.
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Apakah Anda Sudah Memiliki 
Hardskill?

33%
67%

Ya Tidak

67% peserta wirausaha pemula memiliki hardskill yang dibutuhkan untuk membangun kewirau-
sahaan mereka. Akan tetapi masih ada 33% peserta yang tidak memiliki hardskill, maka stakeholder 

Hardskill yang Dimiliki Peserta

Lainnya 17,14%

4,29%

5,71%

2,86%

5,24%

33,33%

Teknik dan Otomotif

Teknologi Informasi

Tata Rias

Tata Busana

Tata Boga

Sebelum peserta mendaftar program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, sudah memiliki 
Hardskill , paling banyak adalah keterampilan Tata Boga sebanyak 33,33%, sebanyak 5,71% peserta 
memiliki kemampuan dalam bidang Teknologi informasi, 5,24% peserta memiliki keterampilan Tata 
Busana, 4,29% kemampuan otomotif, 2,86% kemampuan Tata Rias.

44%
56%

Ya Tidak

Dari peserta wirausaha pemula yang telah memiliki pengetahuan tentang wirausaha, ada 
sebanyak 56%. Sedangkan 44% peserta tidak memiliki kemampuan berwirausaha. Harapannya 
stakeholder terkait dapat memfasilitasi pembelajaran kewirausahaan bagi peserta.
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Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kondisi peserta meningkatkan usaha, sebelum 
mendaftar program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dengan melihat beberapa 
indikator yang dijelaskan oleh grafik – grafik berikut : 

Sudah Berapa Lama Usaha Anda Didirikan Sebelum Bergabung
Dengan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT)?

Kondisi Usaha Peserta Sebelum Bergabung

Peserta wirausaha naik kelas sudah memiliki usaha sebelum mendaftar, sebagian besar telah 
memiliki usaha lebih dari 4 tahun yaitu ada sebanyak 56,82%, ada 17,05% peserta yang telah 
memiliki usaha selama 1-2 tahun, 14,77% peserta telah memiliki usaha selama 2-4 tahun dan 
11,36% peserta memiliki usaha kurang dari 1 tahun.
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Mayoritas kondisi usaha dari peserta  wirausaha naik kelas memiliki kondisi lebih dari cukup 
yaitu sebanyak 92,04% dengan rincian 47,73% dalam kondisi baik, 42,03% peserta memiliki usaha 
dengan kondisi cukup, 2,27% memiliki kondisi yang sangat baik. Namun, ada 1,14% peserta wirausaha 
naik kelas memiliki kondisi usaha yang sangat tidak baik dan 6,82% kondisi usaha nya tidak baik.

Modal Peserta Wirausaha Naik Kelas

Keuntungan Peserta Wirausaha Naik Kelas

 Modal merupakan hal yang sangat penting dalam memulai usaha, peserta yang mendaftarkan 
dirinya dalam minat peserta wirausaha naik kelas dengan modal yang sebagian besar dibawah 
Rp.5.000.000 sebanyak 67,05%, ada 13,64% peserta wirausaha pemula dengan modal Rp. 5.000.000 
– Rp. 10.000.000, ada 5,68% peserta menggunakan modal sebesar Rp.10.000.001 – Rp.15.000.000,  
Sedangkan ada sebanyak 13,64% peserta wirausaha pemula  dengan modal diatas Rp.15.000.000.



SURVEI EVALUASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT)
26

 Tujuan peserta wirausaha naik kelas adalah untuk meningkatkan pendapatan dari usaha yang 
telah mereka miliki. Sebelum bergabung dengan program PKT per bulan ada 69,32% peserta yang 
mendapatkan keuntungan kurang dari Rp.5.000.00, sebanyak 21,59% memiliki keuntungan Rp. 
5.000.000 – Rp. 10.000.000 dan 9,05% peserta memiliki keuntungan lebih dari Rp.10.000.000

Pelatihan yang Diharapakan

 Peserta wirausaha naik kelas memiliki harapan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
menyediakan Pelatihan terkait dengan komunikasi pemasaran dan jaringan bisnis sebanyak 60,23% 
dan 2,27% pelatihan terkait dengan kepemimpinan. Selain itu, penelitian ini menggali keterampilan 
peserta, sejalan dengan jenis usaha yang dimiliki peserta paling banyak adalah Tata Boga sebanyak 
57,95% disusul oleh Tata Busana ada 15,91% dan 4,55% peserta yang mengembangkan usaha 
memiliki kemampuan Teknik dan otomotif. 
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Surat Ijin Usaha Sebelum
Bergabung PKT

20%

80%

Ya Tidak

Apakah Anda Memiliki Merk 
dan Logo Sebelum Bergabung?

47%

53%

Ya Tidak

 Sebagian besar peserta walaupun telah menjalankan usaha nya, namun hanya 20% peserta yang 
memiliki surat ijin usaha dan 47% peserta yang memiliki merk. Masih ada 80% peserta yang telah 
memiliki usaha akan tetapi tidak memiliki ijin, hal ini dapat mendorong pengampu program PKT 
memberikan pemahaman serta pendampingan dalam mengurus legalitas usaha dan pembuatan 
merk.

F. Evaluasi dan Tingkat Kepuasan Peserta Pada Tahapan Program PKT

 Program pengembangan kewirausahaan terpadu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan sejak 
januari 2018. Dengan program ini banyak membantu masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkan 
pekerjaan maupun memunculkan wirausaha baru. Berikut adalah tingkat kepuasaan yang dirasakan 
masyarakat terhadap program yang telah berjalan 1,6 tahun sebagai bahan evaluasi untuk 
pengambilan kebijakan pimpinan yang memiliki skala 0 - 100 poin.

Peserta Pencari Kerja
Penelitian ini menunjukan bahwa kepuasan peserta pencari kerja sangat tinggi pada proses 
pendaftaran. Tahap pendaftaran yang dianggap mudah dengan kepuasan mencapai 83,8 dan 
berkas administrasi 83,2 tingkat kepuasannya.

Tingkat Kepuasan Proses Pendaftaran

Tahapan Pendaftaran 83,8

83,2Berkas Administrasi
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Tingkat Kepuasan Tahap Pelatihan

Kondisi Kelas Saat Pelatihan 50,8

47,6

50,2

49,2

48,6

Jarak ke Tempat Pelatihan

Kuota Kelas Saat Pelatihan

Penguasaab Materi   Pelatihan

Penyampaian Pelatihan

 Berbanding terbalik dengan proses pelatihan yang jauh dibawah dibandingkan dengan proses 
pendaftaran. Kepuasan peserta hanya mencapai 47,60 sampai 50,8. Peserta menilai jarak ke tempat 
pelatihan dianggap jauh dari tempat tinggal peserta, kuota kelas pelatihan tidak sesuai dengan 
ruangan kelas yang disediakan sehingga banyak peserta yang sudah datang namun harus balik 
lagi karena tidak mendapatkan tempat duduk dan kondisi kelas yang kurang kondusif untuk proses 
pembelajaran. Selain itu, dari sisi pelatih yang membawakan materi tidak cukup menguasai bahan 
pelajaran dan cara penyampaian yang dianggap membosankan.

Peserta Wirausaha Pemula

 Tingkat kepuasan peserta pencari kerja menilai proses pendaftaran baik secara berkas dan tahap 
yang harus dilalui cenderung mudah dan tidak menemukan kesulitan dengan tingkat kepuasan 
mecapai 85,20 dan 83,40

Tingkat Kepuasan Proses Pendaftaran

Tahapan Administrasi

Berkas Administrasi

85,2

83,4
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Pelatihan rancangan bisnis 45,4

45,8

45,6

51

52,4

50,8

53,6

53,4

54,6

Pelatihan membuat strategi operasional

Pelatihan membuat strategi pemasaran

Kondisi kelas saat pelatihan

Jarak ke tempat pelatihan

Kuota kelas saat pelatihan

Penguasaan materi pelatiha

Penyampaian pelatih

Ilmu yang didapatkan saat pelatihan

Tingkat Kepuasan Pelatihan

Sebaliknya, tingkat kepuasan peserta saat pelatihan lebih kecil berkisar antara 45,40 hingga 
54,60. Hal tersebut disebabkan minimnya penguasaan materi yang disampaikan pelatih, sehingga 
ilmu yang didapatkan dianggap kurang relevan di lapangan. Selain itu, Kondisi kelas yang seringkali 
tidak dapat menampung jumlah peserta, artinya antara ruang kelas dan jumlah peserta yang 
diundang tidak sesuai.

Berapa Kali Anda Mengikuti Coaching Clinic 
(Pendampingan) Dalam Satu Bulan?
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Kagiatan coaching clinic yang disedikan oleh pengampu program PKT menjadi tempat 
pembelajaran peserta wirausaha pemula. Akan tetapi, dikarenakan pelatihan dianggap terlalu 
teoritis dan membosankan peserta, hanya 12,12% peserta yang rutin setiap minggu untuk 
mengikuti coaching clinic , bahkan 21,21% peserta belum pernah sama sekali mengikuti coaching 
clinic. Paling banyak peserta menghadiri 2 kali dalam sebulan yaitu ada 33,33% peserta, dan 1 kali 
dalam sebulan ada 24.24%. 

Tingkat Kepuasan Pendampingan

Komunitas Penggerak Membantu
Memasarkan Produk

26,6

30,6

31,8

Materi Coaching Clinic Memenuhi
Kebutuhan

Pendamping Memberikan 
Pendampingan Dengan Baik

Pendampingan adalah proses evaluasi dan kontroling pendamping kepada peserta, terlalu 
banyak jumlah peserta yang didampingi membuat peserta tidak optimal, selain itu penguasaan 
materi dari pendamping dianggap tidak memenuhi ekspektasi peserta, sehingga kepuasan peserta 
terhadap proses pendampingan hanya 31,80. Dengan adanya komunitas penggerak, sebagai sarana 
pendampingan dalam proses pemasaran menjadi kurang efektif dengan tingkat kepuasan peserta 
hanya 26,60. 
 Harapannya materi coaching dapat menjadi pembelajaran instan peserta dalam mengenal 
dunia kewirausahaan. Sayanganya materi coaching belum memenuhi kebutuhan peserta hanya 
mencapai 30,60. kepuasan peserta.

Berapa Kali Anda Didampingi Oleh Pendamping Pada Coaching Clinic
Dalam Satu Bulan?

Belum Pernah 15,15%

12,12%

9,09%

30,30%

33,33%

4 Kali

3 Kali

2 Kali

1 Kali
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 Pada program coaching clinic  pendamping harusnya mendampingi peserta, namun hanya 
12,12% peserta yang didampingi pendamping tiap pekannya, bahkan ada 15,15% peserta yang 
tidak didampingi oleh pendamping dalam sebulan. Paling banyak pendamping hanya mendampingi 
peserta 1 kali dalam sebulan ada 33,33% dan 30,33% peserta yang didampingi pendamping 2 kali 
dalam sebulan.

Apakah Usaha Anda Sudah Masuk
pada Katalog Komunitas Penggerak?

64%

36%

Ya Tidak

Apakah Usaha Anda Sudah Masuk
pada Katalog Kecamatan?

76%

24%

Ya Tidak

Adanya komunitas membantu peserta untuk memasarkan hasil usahanya, namun hanya 36% 
usaha peserta yang masuk pada katalog komunitas penggerak dan 24% yang tergabung pada 
katalog kecamatan. Selebihnya, ada 64% peserta yang tidak tergabung di katalog penggerak dan 
76% yang tidak tergabung pada katalog kecamatan.

Tingkat Kepuasan Perizinan

Penyediaan Virtual Office Membantu Usaha

Prosedur Perizinna dan Legalitas Mudah 
Dilaksanakan

23,6

28,2

Perizinan menjadi salah satu factor utama motivasi peserta mendaftar program kewirausahaan 
terpadu. Dua indikator dalam pengurusan perizinan peserta, yaitu adanya virtual office dan 
perizinan serta legalitas yang mudah dilaksanakan. Realita di lapangan penyediaan virtual office 
yang akan digunakan untuk perizinan untuk usaha peserta dianggap belum terfasilitasi dengan 
baik, sehingga menyebabkan proses perizinan legalitas usaha semakin sulit dilakukan. Kepuasan 
peserta pada tahap perizinan ini hanya berkisar 23,60 hingga 28,20 jauh dibawah batas minimum.
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Apakah Usaha Anda Sudah Memiliki 
Izin Usaha dan Legalitas?

47%
53%

Ya Tidak

Peserta yang sudah sampai di tahap perizinan 
mengajukan izin dan legalitas usaha. Ada 53% 
peserta yang sudah mendapatkan izin usaha melalui 
program pengembangan kewirausahaan terpadu. 
Namun masih ada 47% yang belum mendapatkan 
izin usaha, diantaranya disebabkan oleh sertifikat 
tempat tinggal yang menjadi salah satu syarat 
pengajuan perizinan.

Pemasaran Ekspor Meningkatkan Pendapat

Pemasaran Waralaba Meningkatkan Pendapat

Pemasaran Bazaar Day/Night Market
Meningkatkan Pendapatan

Pemasaran Bazaar Lapak PKT Meningkatkan
Pendapatan

Pemasaran Distribusi Retail Ruang PKT 
Meningkatkan Pendapatan

Pemasaran Distribusi Retail Gerai PKT
Meningkatkan Pendapatan

Pemasaran Distribusi Reseller Meningkatkan 
Pendapat

Pemasaran  Online Meningkatkan Pendapat

Tingkat Kepuasan Pemasaran

21,4

21,6

24,6

24

22,4

22,4

22,6

24,8

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan alternatif cara untuk pemasaran produk 
peserta pengembangan kewirausahaan terpadu. Namun, pemasaran masih belum optimal untuk 
peserta yang baru memulai usaha, dengan kepuasan hanya berkisar 21,40 hingga 24,80. Hal 
tersebut disebabkan belum ada pengalaman bagi peserta untuk memilih cara pemasaran yang 
paling baik untuk produknya.

Tingkat Kepuasan Pelaporan Keuangan

Aplikasi Si Apik Memudahkan 
Dalam Pelaporan Online

23

24,8

Aplikasi Zahir Simply Memudahkan 
Dalam Pelaporan Online

Pendampingan Perhitungan 
Omset PKT

21,4
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Salah satu tugas pendamping dalam tahap pelaporan keuangan adalah, membantu peserta 
menyusun pelaporan keuangan baik secara online maupun manual. Sebagian peserta masih belum 
terbiasa untuk mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dalam menjalankan wirausaha, selain 
itu sebagian yang lain masih belum memiliki pengetahuan penggunaan teknologi. Hal tersebut 
menyebabkan tersendatnya proses pelaporan baik secara manual maupun online. Terlihat dari 
penilaian peserta pada proses pelaporan ini hanya pada angka 21,40 hingga 24,80.

38%

62%

Ya Tidak

Apakah Anda Sudah Memiliki 
Laporan Keuangan Untuk Usaha 

Anda?

62% peserta wirausaha pemula telah memiliki 
laporan keuangan melalui program pengembangan 
kewirausahaan terpadu (PKT), dan masih ada 38% 
peserta yang belum memiliki. Hal ini dikarenakan 
minimnya pengetahuan peserta terkait dengan 
laporan keuangan, dalam hal ini pengampu program 
harapannya memasukan materi laporan keuangan 
pada pelatihan peserta.

Tingkat Kepuasan Permodalan

Skema Peminjaman Mudah

Syarat Pengajuan Permodalan ke Bank Mudah

23,4

23,6

Permodalan menjadi hal yang dinanti peserta, peserta menganggap permodalan tidak sesuai 
dengan prosedur. Namun, ternyata hal tersebut dipicu oleh masih ada tunggakan bank dari peserta 
sehingga proses permodalan ini sulit dicairkan dan skema pengajuan menjadi rumit. Penilaian 
peserta dalam proses ini hanya mencapai 23,40 untuk skema peminjaman dan 23,60 untuk proses 
pengajuan permodalan.

Apakah Anda Mendapatkan 
Pinjaman Permodalan PKT?

29%

71%

Ya

Tidak

Apakah Anda Mengajukan 
Pinjaman Permodalan PKT?

43% 57%

Ya

Tidak
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 Pada tahap permodalan, hanya 57% peserta yang mengajukan permodalan sedangkan 43% 
peserta lainnya belum mengajukan permodalan. Dari peserta yang mengajukan permodalan hanya 
29% yang disetujui, masih ada 71% yang tidak disetujui. Hal tersebut disebabkan oleh peserta 
memiliki tunggakan keuangan di Bank sehingga pengajuan permodalan via Bank tidak bisa 
difasilitasi dengan baik. Harapannya stakeholder pengampu kebijakan program PKT menawarkan 
alternatif selain institusi Bank untuk peminjaman modal usaha peserta.

Peserta Wirausaha Naik Kelas

 Berbeda dengan peserta wirausaha pemula, peserta wirausaha naik kelas adalah peserta telah 
memiliki usaha sebelum mendaftar program pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT). Peserta 
wirausaha naik kelas melalui proses pendaftaran dengan baik, dan memberikan penilaian pada 
tahap pendaftaran dengan tingkat kepuasan 84,40 untuk proses pemberkasan dan tahap – tahap 
pendaftaran yang mudah dilalui dengan skor 84,60.

Tingkat Kepuasan Pendaftaran

Tahap Pendaftaran

Berkas Administrasi

84,6

84,4

Tingkat Kepuasan Pelatihan

Pendamping Memberikan Pendampingan ... 49,4

49,4

50,6

56,6

55,2

56,2

59

58

60,2

84,6

Pelatihan Membuat Strategi Pemasaran

Pelatihan Rancangan Bisnis

Pelatihan Membuat Strategi Operasional

Kondisi Kelas Saat Pelatihan

Jarak ke Tempat Pelatihan

Kuota Kelas Saat Pelatihan

Pengusahaan Materi Pelatihan

Penyampaian Pelatih

Ilmu yang Di Dapatkan Saat Pelatihan
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Pelatihan yang diadakan untuk peserta wirausaha naik kelas mendapatkan tingkat kepuasan 
lebih tinggi dibandingkan dengan minat peserta wirausaha pemula. Cara pelatih menyampaikan 
materi dan ilmu yang diberikan berada di atas rata – rata, secara berturut – turut adalah 60,20 
dan 84,60. Kondusifitas kelas, kuota kelas yang disediakan dan jarak tempat pelatihan dari tempat 
tinggal peserta dinilai sedikit diatas skor netral yaitu berkisar 56,60 hingga 59 poin. 

Jenis pelatihan yang diberikan kepada peserta wirausaha naik kelas diantara nya adalah pelatihan 
membuat strategi bisnis dan pelatihan membuat rancangan bisnis. Masing – masing diberikan skor 
netral oleh peserta yaitu 49,40 dan 50,60 poin. 

Berapa Kali Anda Mengikuti Coaching Clinic (Pendampingan) 
Dalam Satu Bulan?

27,27%

1 Kali 2 Kali 3 Kali 4 Kali Belum 
Pernah

22,73%
25,00%

18,18%

6,82%

 Evaluasi pelatihan yang disediakan oleh program PKT adalah suasana yang membosankan dan 
materi yang disedikan tidak dibutuhkan oleh peserta, akibatnya masih ada 18,18% peserta yang 
belum mengikuti program coaching clinic dan 27,27% peserta yang pernah mengikuti coaching 
clinic sekali dalam sebulan, sebanyak 25% peserta yang mengikuti coaching clinic tiap pekannya 
atau 4 kali dalam satu bulan.

Tingkat Kepuasan Pendampingan

Komunitas Penggerak Membantu 
Memasarkan Produk 29,6

34,8

37,4

Materi Coaching Clinic Memenuhi 
Kebutuhan

Pendamping Memberikan 
Pendampingan Dengan Baik

 Adanya komunitas penggerak sebagai pendampingan untuk memasarkan produk, antara satu 
wirasuahawan dengan wirausahawan lain saling membantu. Pada proses pendamping peserta 
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wirausaha naik kelas mendapat skor penilaian dibawah angka netral. Yaitu hanya berkisar 29,60 
untuk komunitas penggerak, 34,80 untuk materi coaching clinic yang disampaikan dan 37,40 
untuk pendampingan yang diberikan pendamping pada peserta. Hal tersebut dipicu oleh banyak 
pendamping memiliki level usaha dibawah peserta yang didampingi.
 Evaluasi bagi pendamping karena pada pelatihan coaching clinic masih ada 27,27% peserta 
yang tidak didampingi, dan hanya 18,18% peserta yang didampingi pendamping tiap pekannya, 
secara umum paling banyak peserta didampingi hanya satu kali atau dua kali dalam sebulan 
dengan prosentase masing – masing 22,73% peserta.

 

Berapa Kali Anda Didampingi Oleh Pendamping Pada 
Coaching Clinic Dalam Satu Bulan

22,73% 22,73%

9,09%

18,18%

27,27%

Belum
Pernah

4 Kali3 Kali2 Kali1 Kali

Ya Tidak

Apakah Usaha Anda Sudah 
Masuk Pada Katalog 

Kecamatan?

75%

25%

Ya Tidak

66%

34%

Apakah Usaha Anda Sudah 
Masuk Pada Katalog 

Komunitas Penggerak?

 Pada proses pendampingan, disediakan katalog guna mendorong pemasaran produk dari 
program PKT. Sama seperti peserta wirausaha pemula, dari peserta wirausaha naik kelas hanya 25% 
usaha peserta yang tergabung dalam katalog kecamatan dan 34% di katalog komunitas penggerak. 
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Perlu kontroling dan monitoring peserta dari pengampu program agar 75% usaha peserta yang 
tidak tergabung pada katalog kecamatan dan 66% yang tidak tergabung pada katalog komunitas 
bisa segera bergabung.

Tingkat Kepuasan Perizinan

Penyediaan Virtual Office Membantu Usaha

Prosedur Perizinan dan Legalitas Mudah 
Dilaksanakan

24,4

32,8

 Perizinan masih dianggap sulit oleh peserta wirausaha naik kelas hanya diberi nilai kepuasan 
32,8 untuk prosedur perizinan. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian peserta belum mengurus 
sertifikat tanah, rumah yang ditinggali berstatus kontrak atau peserta tidak mau dikenakan pajak 
oleh pemerintah.

Apakah Usaha Anda Sudah Memiliki 
Izin Usaha dan Legalitas?

19%

81%

Ya Tidak

 Dibandingkan dengan peserta wirausaha pemula, peserta wirausaha naik kelas yang memiliki 
izin lebih besar yaitu ada 81% peserta telah mengantongi izin, sedangkan 19% belum mengantongi 
izin atau legalitas usaha.

Tahap Pemasaran bagi peserta wirausaha naik kelas memberikan nilai  kepuasan dibawah 
standar (50 poin), hanya berkisar 22,2 hingga 30,8 dari skala 100 poin. Artinya metode pemasaran 
belum cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan peserta. Selain itu, menurut peserta pemasaran 
yang paling mudah dan bisa menambah pendapatan adalah pemasaran online, detail poin kepuasan 
dari masing – masing berdasarkan metode pemasarannya ditampilkan oleh grafik berikut ini:
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Tingkat Kepuasan Pemasaran

Pemasaran Ekspor Meningkatkan Pendapatan 22,2

23,4

25,6

24,4

23,4

23,4

30,8

25

Pemasaran Waralaba Meningkatkan 
Pendapatan

Pemasaran Online Meningkatkan Pendapatan

Pemasaran Distribusi Reseller Meningkatkan 
Pendapatan

Pemasaran Bazaar Day/Night Market 
Meningkatkan Pendapatan

Pemasaran Bazaar Lapak PKT 
Meningkatkan Pendapatan

Pemasaran Distribusi Retail Gerai 
PKT Meningkatkan Pendapatan

Pemasaran Distribusi Retail Ruang 
PKT  Meningkatkan Pendapatan

 

Tingkat Kepuasan Pelaporan Keuangan

Aplikasi Zahir Simply Memudahkan Dalam 
Pelaporan Online

Aplikasi Zahir Simply Memudahkan Dalam 
Pelaporan Online

Pendampingan Perhitungan Omset PKT

22,3

24

27,6

 Peserta wirausaha naik kelas sebagian besar telah memiliki laporan keuangan. Pada Tahap 
Pelaporan Keuangan peserta hanya memberikan penilaian kepuasan dari 22,3 hingga 27,6 poin. 
Pendampingan yang dilakukan pada pelaporan keuangan dianggap belum maksimal, selain itu 
peserta sebelumnya masih jarang yang memiliki laporan keuangan. Harapannya kedepan pemerintah 
dapat menyediakan pelatihan pelaporan keuangan.
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Apakah Anda Sudah Memiliki Laporan 
Keuangan Untuk Usaha Anda?

33%

67%

Ya Tidak

Sejalan dengan peserta mengembangkan usaha 
yang merasa sulit untuk melakukan pelaporan 
keuangan, berdasarkan data lapangan masih ada 
33% peserta yang belum memiliki laporan keuangan 
dan 67% peserta yang sudah memiliki laporan 
keuangan.

Tingkat Kepuasan Permodalan

Skema Peminjaman Mudah

Syarat Pengajuan  Permodalan Ke Bank Mudah

25

25,2

Apakah Anda Mengajukan 
Pinjaman Permodalan PKT?

50%

50%

Ya Tidak

33%

Apakah Anda Mendapatkan 
Pinjaman Permodalan PKT?

Ya Tidak

 Tahap terkahir adalah Tahap Permodalan, 50% peserta telah mengajukan permodalan akan 
tetapi dari 50% tersebut hanya 67% yang pengajuannya diterima, dan 33%  pengajuannya ditolak. 
50% lainnya belum melakukan pengajuan permodalan. Selain itu nilai kepuasan yang diberikan 
peserta pada proses yang dialami peserta di tahap permodalan kecil hanya 25 poin untuk skema 
peminjaman dan 25,2 poin untuk persyaratan yang harus diajukan oleh peserta.

67%
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G. Output Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

Tujuan pemerintah mengadakan program pengembangan kewirausahaan terpadu adalah untuk 
Output Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu wirausaha baru sehingga dapat mendorong 
terbukanya lowongan pekerjaan. Selain itu, terhubungnya antara industri yang membutuhkan 
karyawan kepada peserta pencari kerja dengan disediakannya bursa kerja. Berikut output dari 
program pengembangan kewirausahaan terpadu di lapangan 

Peserta pencari kerja memiliki 2 indikator output dari program Pengembangan Kewirausahaan 
Terpadu yaitu waktu menunggu mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang diperoleh setelah 
mendapatkan pekerjaan, dengan rincian analisis sebagai berikut :

Berapa Lama Anda Menunggu Hingga Mendapatkan Pekerjaan?

Saat ini belum bekerja

9-12 bulan

59,46%

18,92%

10,81%

10,81%

0,00%

6-8 bulan

3-5 bulan

< 3 bulan

Dari peserta pencari kerja yang terjaring dalam responden kami, masih ada 59,46% peserta 
yang hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti bursa kerja yang disediakan 
oleh pengampu program PKT. 18,92% peserta pencari kerja harus menunggu 9-12 bulan untuk 
mendapatkan pekerjaan, 10,81% peserta harus menunggu 6-8 bulan dan peserta yang paling cepat 
atau hanya menunggu 1-3 bulan untuk mendapatkan pekerjaan ada 10,81% peserta program 
pengembangan kewirausahaan terpadu yang ingin bekerja. 

Bagaimana Kondisi Pendapat Anda Saat Ini Dibandingkan Tahun 
Yang Lalu (Sebelum Dan Sesudah Bergabung Dengan Program)?

0,00%

83,78%

16,22%

Berkurang

Sama saja

Meningkat
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Setelah mengikuti program pengembangan kewirausahaan terpadu setelah mengikuti tahap 
pelatihan dan bursa kerja yang disediakan oleh pemerintah. Hanya 16,22% peserta yang mengalami 
peningkatan dan 83,7% tidak ada peningkatan atau sama saja dengan kondisi sebelumnya. Peserta 
program pengembangan kewirausahaan terpadu yang memulai usaha adalah peserta wirausaha 
pemula. Berikut output dari program PKT bagi peserta wirausaha pemula.
 Peserta wirausaha pemula memiliki 3 indikator output program Pengembangan Kewirausahaan 
Terpadu yaitu : kondisi pendapatan, jumlah cabang, jumlah karyawan dan jaringan bisnis setelah 
mengikuti program PKT.

Bagaimana Kondisi Pendapat Anda Saat Ini Dibandingkan Tahun 
Yang Lalu (Sebelum Dan Sesudah Bergabung Dengan Program)?

Berkurang 2,86%

78,10%

19,05%

Sama saja

Meningkat

 Terdapat 19,05% peserta wirausaha pemula mengalami peningkatan pendapatan selama 
mengikuti program PKT. Akan tetapi sebanyak 78,1% peserta memperoleh pendapatan yang sama 
dengan sebelum bergabung program PKT. Efek yang relatif kecil terlihat pada dua indikator lainnya. 
Hanya 1% peserta wirausaha pemula yang mengalami peningkatan cabang dan 4% peserta yang 
mengalami penambahan jumlah karyawan, dengan penambahan 1 – 5 karyawan.

Peningkatan Cabang Setelah 
PKT

1%

99%

Tidak ada cabang 1-5 cabang

Peningkatan Jumlah Karyawan 
Setelah PKT

4%

96%

Tidak ada peningkatan 1-5 pegawai
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Apakah Jaringan Bisnis 
Bertambah setelah PKT

40%

60%

Ya Tidak

Berbeda dengan ketiga indikator diatas, 
indikator penambahan jaringan bisnis peserta 
cukup besar yaitu sebanyak 40% peserta wirausaha 
pemula. Program PKT mempertemukan para 
wirausaha di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut 
mendorong satu dengan yang lainnya saling 
terhubung dan berbagi pengalaman serta ilmu 
dalam berwirausaha.

Peserta wirausaha naik kelas memberikan perkembangan yang lebih pesat dibandingkan 
dengan peserta pencari kerja dan peserta wirausaha pemula. Terlihat pada grafik dibawah ini, ada 
26,95% peserta wirausaha naik kelas yang mengalami peningkatan pendapatannya, 64.67% tidak 
ada peningkatan sedangkan 8,38% mengalami penurunan pendapatan.

Pendapatan Setelah PKT

64,67%

26,95%

8,38%

Meningkat Sama saja Berkurang

 Begitu juga pada dua indikator lainnya menunjukan angka yang lebih tinggi, seperti peserta 
yang mengalami peningkatan cabang ada 5% dan peserta yang merasa keikutsertaan dalam program 
pengembangan wirausaha mendapat jaringan bisnis yang baru ada 48%. Peserta wirausaha naik 
kelas memiliki pengetahuan wirausaha yang bagus dan memiliki pengalaman wirausaha, sehingga 
hal tersebut membuat peserta wirausaha nauk kelas paling tinggi dilihat dari indikator - indikator 
output program PKT.
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Jumlah Cabang Setelah PKT

5%

95%

Tidak ada cabang 1-5 cabang

Apakah ada Peningkatan 
Jaringan Bisnis setelah PKT

52%
48%

Ya Tidak

Peningkatan Pegawai Setelah PKT

Tidak ada 
peningkatan

1,80%

19,16%

79,04%

1-5 pegawai 6-10 pegawai

Peningkatan peserta wirausaha 
naik kelas terlihat pula pada indikator 
peningkatan jumlah karyawan. 
2 0 , 9 6 %  p e s e r t a  m e n g a l a m i 
penambahan jumlah karyawan 
1 sampe dengan 10 karyawan. 
Sedangk an 79,04% t idak ada 
perubahan jumlah karyawan.

H. Profil Pendamping Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

Peran pendamping dalam program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) sangat 
diperlukan untuk peningkatan kapasitas peserta dalam berwirausaha. Selain itu, diperlukan 
pendamping yang memiliki hardskill maupun softskill yang memadai agar proses pendampingan 
berjalan optimal dan dapat melahirkan wirausaha baru yang handal. Informan pendamping yang 
kita temui merupakan pendamping dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan 
Anak dan Pengendalian Penduduk. Adapun tujuan dalam penggalian informasi dari pendamping, 
ingin mengetahui ketepatan dan kesesuaian pendamping terhadap peserta yang didampingi dan 
evaluasi 7 tahap pelaksanaan program PKT.
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Usia Pendamping

52,78%

19,44%27,78%

15-24 
tahun

25-34 
tahun

35-45 
tahun

Pendidikan Pendampingan

6%

94%

S1 S2

    
Sebanyak 52,78% pendamping berada pada rentang usia 25-34 tahun, 27,78% dalam 

rentang usia 15-24 tahun dan sisanya yaitu sebesar 19,44% pada usia 35-45 tahun. Secara umum 
pendamping berada pada usia produktif dan prima sehingga proses pendampingan bisa berjalan 
dengan baik. Salah satu syarat menjadi pendamping adalah pendidikan pendamping minimum 
telah menyelesaikan program sarjana, dari grafik diatas semua pendamping memenuhi persyaratan 
tersebut, dengan 94% pendamping telah menyelesaikan program sarjana dan 6% telah menyelesaikan 
program master.

6%

94%

Tidak Ya

Apakah Pendamping Memiliki KTP 
DKI Jakarta

Dari grafik di samping menggambarkan bahwa, sebagian besar pendamping merupakan 
penduduk DKI Jakarta yaitu ada sebanya 94% pendamping memiliki KTP DKI Jakarta. Sedangkan 
6% pendamping lainnya berasal dari luar DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta maupun yang 
tinggal di Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang.
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Berapa Lama Anda Menjadi Pendamping

80,56%

2,78%

< 3 
bulan

3-6 
bulan

6-9 
bulan

9-12 
bulan

1 tahun

5,56% 5,56% 5,56%

Sebanyak 80,56% pendamping telah mengikuti program pengembangan kewirausahaan terpadu 
3 sampai 6 bulan, 16,68% pendamping lebih dari 6 bulan. Dari grafik tersebut, menggambarkan 
rekruitmen baru terlihat ada sebanyak  2,78% pendamping bergabung kurang dari 3 bulan.

Pekerjaan Pendamping Sebelum Bergabung Dengan PKT

Pekerja
an Sosia

l

2,78% 2,78% 8,33% 11,11% 11,11% 19,44%

44,44%

Pelajar M
ahasis

wa
PNS

Tidak M
emilik

i P
ekerja

an

Wira
sw

asta

Pegawai Swasta

Tenaga Lepas

Sebagian besar pendamping yaitu sebanyak 44,44% bekerja sebagai tenaga lepas, 19,44% 
pegawai swasta, 11,11% wiraswasta. Menariknya adalah ada 11,11% pendamping sebelum menjadi 
pendamping PKT tidak memiliki pekerjaan, sehingga menjadikan pendamping PKT adalah satu – 
satunya mata pencahariannya.
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I. Ketepatan dan Kesesuaian Pendamping 

 
Ketepatan dan kesesuaian pendamping menjadi penting karena berpengaruh dalam 

meningkatkan hardskill maupun softskill peserta dalam berwirausaha. Berapa lama pengalaman 
pendamping dalam berwirausaha dan kesesuaian level usaha pendamping dan level usaha peserta, 
menjadi evaluasi bagi pengampu kebijakan program pengembangan kewirausahaan terpadu.

Motivasi pendamping mendaftarkan dirinya untuk menjadi pendamping program Pengembangan 
Kewirausahaan Terpadu adalah; untuk berbagi kepada masyarakat, untuk mengasah softskill maupun 
hardskill dan ada beberapa ingin mendapatkan penghasilan yang layak dari pekerjaan sebelumnya. 
Berikut dipaparkan tabel ketepatan dan kesesuaian pendamping.

Berapa Lama Pendamping Memiliki Usaha

19,44%

< 1tahun > 10 tahun 1-3 tahun 3-5 tahun 5-10 tahun Tidak 
Memiliki 

Usaha

8,33%

25,00%

2,78%

11,11%

33,33%

 
Dari data pendamping yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan 

Anak dan Pengendalian Penduduk, ada sebanyak 33,33% pendamping yang tidak memiliki 
pengalaman berwirausaha. Tidak adanya pengalaman pendamping dalam berwirausaha akan 
berdampak pada ketidakoptimalan dalam proses pendampingan. 

Sebanyak 66,67% pendamping yang memiliki usaha yang terbagi : 25% berpengalaman selama 
3 tahun, 19,44% memiliki usaha kurang dari 1 tahun dan hanya 19,44% pendamping yang memiliki 
usaha lebih dari 5 tahun.
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47%53%

Tidak Ya

Ketepatan Level Usaha 
Pendamping Dengan Peserta

Dikatakan tepat jika level usaha minimum pendamping sejajar dengan level usaha peserta. 
Ada sebanyak 47% pendamping yang memiliki level usaha dibawah level usaha peserta, dengan 
33% pendamping tidak memiliki usaha dan 17% pendamping masih memiliki usaha mikro/kecil 
menengah sementara level usaha peserta yang mengembangkan wirausaha adalah level menengah.

 Hardskill dan softskill merupakan keterampilan yang penting dimiliki pendamping, sebagai 
bahan evaluasi pendamping berikut data yang keterampilan pendamping :

Hard Skill Pendamping

Teknik dan 
Otomotif

Teknologi 
Informasi

Tidak AdaTatariasTata 
Busana

Tata 
Boga

5,56% 5,56% 2,78%

13,89% 13,89%

2,78%
5,56%

2,78%

47,22%

Desain 
Grafis

MarketingBahasa
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Tidak AdaManagerialKepemimpinanEnterpreneurshipKomunikasi

11,11% 11,11%

41,67%

30,56%

5,56%

Soft Skill Pendamping

Sebanyak 91,47% pendamping memiliki hard skill  yang diperlukan oleh peserta wirausaha 
yang didampingi diantaranya adalah 47,22% memiliki hard skill Informatika, 13,89% memiliki hard 
skill tata boga, 13,89% tata busana, 5,56% teknik dan otomotif, 5,56% marketing, 2,78% desain 
grafis. Sedangkan ada 5,56% pendamping memiliki hard skill bahasa asing dimana tidak tercantum 
dalam jenis usaha program PKT, bahkan ada 2,78% pendamping yang tidak memiliki skill jenis 
usaha program PKT.

Dalam proses pendampingan soft skill yang dimiliki pendamping menjadi sangat penting, ada 
sebanyak 94,44% pendamping memiliki soft skill yang dibutuhkan oleh program Pengembangan 
Kewirausahaan Terpadu yang terdiri dari 41,67% entrepreneurship, 30,56% kepemimpinan, masing 
- masing 11,11% untuk soft skill komunikasi dan managerial. Sedangkan 5,56% pendamping tidak 
memiliki soft skill yang dibutuhkan. 

J. Evaluasi Pelakasanaan Program dari Pendamping

Evaluasi program pengembangan kewirausahaan terpadu Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan, 
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk meliputi proses 7 tahap program Pengembangan 
Kewirausahaan Terpadu yang dilakukan oleh pendamping kepada peserta dan satuan kerja perangkat 
daerah sebagai penyelenggara.
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Penyiapan Bahan Materi

Tidak

94%

6%

Ya

Ice Breaking Saat Pelatihann

78%

19%

3%

Kadang-kadang Tidak Ya

Dalam proses pendampingan bahan materi menjadi penting, akan tetapi masih ada 6% 
pendamping tidak menyiapkan bahan materi dengan baik, dan 94% pendamping melakukan 
persiapan bahan materi sebelum pendampingan peserta program pengembangan kewirausahaan 
terpadu.

Ice breaking saat pelatihan dapat memicu ketertarikan peserta dalam melakukan pelatihan, 
ada 78% pendamping yang melakukan ice breaking, 19% kadang – kadang dan masih ada 3% 
pendamping yang tidak melakukan ice breaking kepada peserta PKT.

Praktek Simulasi Kewirausahaan

25%

67%

8%

Kadang-kadang Tidak Ya

Post Test/Evaluasi Akhir

50%

39%

11%

Kadang-kadang Tidak Ya

Praktek lapangan atau simulasi usaha akan memberikan gambaran kepada peserta bagaimana 
berwirausaha dengan baik, 67% pendamping melakukan simulasi kewirausahaan, 25% tidak 
melakukan praktek simulasi kewairausahaan dan 8% kadang – kadang melakukan praktek simulasi 
kewirausahaan.
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Post test atau evaluasi akhir peserta yang disediakan oleh pendamping sebagai kontroling dan 
rapot peserta dalam mengikuti program PKT. 50% pendamping melakukan evaluasi akhir, 39%  
pendamping tidak melakukan evaluasi akhir dan 11% pendamping kadang – kadang melakukan 
evaluasi.

Frekuensi Monitoring

27,78%

33,33%
30,56%

8,33%

Dua Minggu 
Sekali

Lebih dari 
Sebulan

Sebulan 
Sekali

Seminggu 
Sekali

Kontroling setiap bulan yang dilakukan oleh pendamping kepada peserta menjadi hal yang 
penting agar terciptanya wirausaha baru yang handal dan peserta dapat berkonsultasi secara 
berkala apabila menemukan kesulitan. Terdapat  8,33% pendamping baru melakukan evaluasi 
lebih dari sebulan, sedangkan 91,67% melakukan evaluasi setiap kurang dari sebulan yaitu; 30,56% 
pendamping melakukan evaluasi seminggu sekali, 27,78% dua minggu sekali dan 33,33% sebulan 
sekali.

Peserta Yang Didampingi

> 10 peserta

89%

8%
3%

1-5 peserta 6-10 peserta

Adakah Peserta Yang 
Mengundurkan Diri?

Ada Tidak Ada

44%

56%
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Dalam proses pendampingan dari banyak peserta ada yang mengundurkan diri. Diantaranya 
ada 44% pendamping menjawab bahwa peserta yang didampinginya ada yang mengundurkan diri, 
dan 56% pendamping menjawab peserta yang didampinginya tidak ada yang mengundurkan diri.
 Pengunduran diri disebabkan sebagian peserta tidak sabar mengikuti proses atau 7 tahap 
program pengembangan kewirausahaan terpadu, peserta ingin langsung mendapatkan modal 
usaha. Selain itu, pelatihan yang disediakan dianggap tidak memenuhi ekspektasi peserta dan ada 
peserta yang meninggal dunia.

Setiap pendamping memiliki jumlah peserta yang berbeda – beda, keberagaman dan jumlah 
yang terlalu banyak menyulitkan pendamping dalam melakukan pendampingan. Terdapat 89% 
pendamping mendampingi lebih dari 10 peserta, 8% pendamping mendampingi 1-5 peserta dan 
3% pendamping mendampingi 6 - 10 peserta. Dari evaluasi pendamping, baiknya jumlah peserta 
yang didampingi maksimum adalah 10 peserta.

K. Evaluasi 7 Tahap Program Pelaksanaan Kewirausahaan Terpadu

 Evaluasi 7 Tahap Program PKT merupakan hasil interview yang dilakukan oleh surveyor kepada 
pendamping dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 
Penduduk Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Tahap PendaftaranK.1

1. Pada proses pendaftaran baik peserta maupun pendamping tidak menemukan kesulitan yang 
signifikan, kecuali dalam pendataan peserta, alamat tempat tinggal peserta dan alamat peserta 
di KTP tidak sesuai.

2. Proses penjaringan peserta yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
efektif dilakukan dengan cara : 

•	 Bekerja	 sama	 dengan	 pemerintah	 setempat	 seperti	 kelurahan,	 kecamatan,	 Ibu-Ibu	 PKK	
untuk mengusulkan nama peserta yang selanjutnya dihubungi oleh pendamping

•	 Pendamping	melakukan	door to door dalam menjaring peserta

•	 Sosialisasi	 kepada	 masyarakat	 pada	 acara	 –	 acara	 pemerintah	 setempat	 seperti	 bazar,	
posyandu dan lainnya.
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Secara umum proses pendaftaran relatif mudah dikarenakan sosialisasi yang diberikan kepada 
masyarakat oleh pemerintah setempat sangat jelas, selain itu informasi yang disediakan di web PKT 
mudah untuk diikuti. Kendala yang ditemui oleh pendamping dalam proses pendaftaran adalah;  
ketidaksesuaian data yang tercantum di KTP dan KK dengan alamat domisili peserta dan banyaknya 
SKPD yang terlibat membuat SKPD satu dengan SKPD lain saling berebut peserta.

Tahap PelatihanK.2

Selama ini proses pelatihan diadakan sesuai dengan yang dijadwalkan, dilakukan di kecamatan 
seminggu sekali yang dihadiri oleh peserta dan pendamping program PKT. Semangat dan antusias 
peserta sangat tinggi, namun selama pelatihan ada beberapa kendala dan keluhan baik dari 
pendamping maupun dari peserta:

1. Kuota ruangan yang terbatas sehingga menyebabkan terpaksa peserta terpaksa kembali ke 
rumahnya dan tidak mengikuti pelatihan.

2. Penggabungan peserta pelatihan dari 3 kecamatan dianggap terlalu banyak, sehingga seringkali 
kelas tidak kondusif untuk belajar.

3. Data peserta yang ada di KTP dan domisili berbeda sehingga seringkali pendamping kesulitan 
mengundang peserta untuk mengikuti pelatihan

4. Pendamping merasa kesulitan dalam menyiapkan materi pelatihan dan pendampingan

5. Tidak adanya anggaran untuk mengadakan alat peraga, proyektor dan kondisi kelas yang 
kurang kondusif untuk melakukan kegiatan pelatihan.

6. Proses pelatihan dianggap monoton dan membosankan, sehingga kurang menarik peserta 
untuk datang. Hal tersebut menyebabkan sebagian peserta tidak hadir dikarenakan lebih 
memilih jualan dari pada pelatihan.

Tahap PendampinnganK.3

Masing - masing pendamping memiliki strategi yang berbeda dalam melakukan pendampingan. 
Secara umum para pendamping rutin mengadakan pertemuan setiap pekannya. Banyaknya peserta 
yang didampingi membuat pendamping kesulitan, karena karakteristik wirausaha satu peserta 
dengan peserta yang lain berbeda, dengan waktu yang terbatas membuat proses pendampingan 
tidak optimal.
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Motivasi utama peserta PKT dalam mengikuti program adalah, permodalan untuk usaha mereka. 
Hal tersebut menyebabkan, banyaknya peserta tidak sabar dalam proses pendampingan, sulit untuk 
diarahkan karena diri menganggap sudah mampu melakukan usaha.

Tahap PerizinanK.4

Peran pendamping dalam tahap perizinan adalah mendampingi peserta dalam proses penyiapan 
adminsitrasi yang menjadi syarat perizinan peserta. Berikut kendala yang ditemui di lapangan pada 
tahap perizinan atau legalitas usaha.

1. Terlalu banyaknya adminsitrasi yang harus dipenuhi peserta membuat lama proses persiapan, 
salah satunya adalah pemenuhan sertiftikat tanah yang seringkali membuat peserta malas 
untuk melakukan perijinan. 

2. Di beberapa kecamatan peserta PKT melakukan antrian yang cukup panjang, karena antrian 
perijinan usaha digabung dengan antrian proses administrasi lainnya.

Tahap PemasaranK.5

Tahap pemasaran dilakukan secara online dan offline, minimnya peserta memahami dunia 
digital membuat pendamping bekerja ekstra untuk mengenalkan platform digital sebagai wadah 
pemasaran. Selain itu, peserta masih merasa kesulitan untuk pembuatan logo dan atribut marketing 
lainnya.

Tahap Pelaporan KeuanganK.6

Proses pelaporan keuangan memerlukan ketelitian dalam pencatatan perhitung laba dan rugi. 
Minimnya pengetahuan peserta membuat proses pelaporan keuangan menjadi proses yang sulit 
disebabkan karena belum pernah dilakukan peserta sebelum mengikuti program ini. Sebagian 
peserta menganggap laporan keuangan manual lebih mudah dikarenakan ketidaktahuan peserta 
terhadap teknologi sehingga membuat sebagian peserta sulit menerapkan laporan keuangan 
secara online. Selain itu, banyaknya karakteristik wirausaha yang berbeda dalam satu pendamping 
membuat pendamping bekerja lebih ekstra.
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Tahap PermodalanK.7

Masih minim peserta yang sampai pada tahap permodalan, sehingga proses permodalan masih 
jarang dilakukan. Peserta yang dibantu oleh pendamping dalam proses permodalan beberapa 
mengalami kesulitan yaitu: persyaratan yang tertera pada system program pengembangan 
kewirausahaan terpadu berbeda dengan persyaratan dari Bank terkait. Selain itu, peserta yang 
memiliki tunggakan di Bank akan sulit melakukan pencairan permodalan.
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Berdasarkan hasil survei evaluasi dan monitoring Program Pengembangan Kewirausahaan 
Terpadu (PKT), yang melibatkan peserta sebagai responden dan pendamping sebagai informan. 
Berikut saran dan kesimpulan  yang dapat ditarik :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu menjaring lebih banyak peserta wirausaha 
pemula sebanyak 91,16%, hanya 8,94% peserta pencari kerja.

2. Asal peserta masih di dominasi oleh kota administrasi, hanya 5,07% peserta yang berasal dari 
Kepulauan Seribu, sehingga perlu banyak sosialisasi di Kepulauan Seribu untuk menjaring 
peserta dari kepulauan seribu lebih banyak lagi

3. Sebagian peserta yang tergabung dalam program wirausaha memiliki latar belakang 
wirausaha yaitu sebanyak 40,48% untuk peserta wirausaha pemula dan sebanyak 62,9% 
untuk peserta wirausaha naik kelas.

4. Secara umum peran pemerintah setempat dirasa paling efektif dalam menyebarkan 
informasi dan menjaring peserta PKT yaitu sebanyak 29,47% peserta mendapatkan informasi 
dari pemerintah setempat. Hal ini bisa menjadi alternatif selanjutnya dalam melakukan 
sosialisasi program PKT, selain itu bisa disisipkan ke dalam program kemasyarakatan seperti 
: posyandu, PKK dan lainnya.

5. Motivasi terbesar peserta pencari kerja adalah mendapatkan pekerjaan, yaitu sebanyak 
81,08% hal ini didukung dengan pendidikan peserta pencari kerja sebanyak 21,62% yang 
memiliki pendidikan minimal diploma dan 72,97% pendidikan terakhir SMA.  Sedangkan 
motivasi peserta wirausaha pemula adalah meningkatkan pendapatan.

6. Minimnya hard skill dan soft skill peserta pencari kerja membuat mereka kesulitan 
menghadapi daya saing dalam melamar pekerjaan. Masih ada 64,9% peserta pencari kerja 
yang membutuhkan pelatihan sebelum masuk ke dalam bursa kerja.

7. Jenis Wirausaha yang paling diminati oleh peserta adalah Tata Boga yaitu sebanyak 48,10% 
dengan level usaha mikro/kecil sebanyak 77,14%. Namun, masih ada 33% peserta wirausaha 
pemula yang belum memiliki hard skill dan 44% peserta tidak memiliki pemahaman 
wirausaha. Maka, perlunya pelatihan hard skill spesifik bagi peserta yang sesuai dengan 
jenis usaha yang diinginkan peserta.

8. Sebanyak 92,04% peserta wirausaha naik kelas memiliki usaha dengan kondisi usaha lebih 
dari cukup dengan akan tetapi masih ada 47% peserta yang belum memiliki merk dan 80% 
peserta yang belum memiliki izin sebelum mendaftar program PKT. Maka, yang diperlukan 
oleh peserta meningkatkan usaha adalah jejaring bisnis, perizinan serta pendampingan 
dalam komunikasi pemasaran bagi usaha yang masih dalam kondisi yang tidak baik.
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9. Tahap Pendaftaran :  Pada proses ini peserta tidak mengalami kesulitan sebaran informasi dan 
sosialisasi dirasa cukup massif dengan tingkat kepuasan lebih dari 80 point. Akan tetapi, dari sisi 
pendamping mengalami kesulitan dalam pencocokan alamat tempat tinggal peserta dan yang 
tertera di KTP Peserta. Untuk minimalisir kesulitan tersebut, pemerintah bisa melakukan sebuah 
pembagian wilayah pendaftaran yang sesuai dengan KTP agar terintegrasi dengan data Dukcapil.

10. Tahap Pelatihan dan Pendampingan : Pada Tahap peserta  hanya memberikan tingkat 
kepuasan berkisar 50/100 poin dan tingkat kepuasan untuk pendampingan hanya berkisar 
26/100 hingga 31/100 poin. Artinya masih perlu ditingkatkan dari sisi kondusifitas belajar 
dan follow up pendamping kepada peserta. selain itu masih banyak pendamping yang tidak 
memiliki usaha sehingga kesulitan dalam proses pendampingan. Maka disarankan perlunya 
indikator keberhasilan dan SOP pendampingan bagi pendamping serta mendorong peserta 
untuk  bergabung dengan komunitas penggerak.

11. Tahap Perizinan : Masih banyak peserta yang mengalami kesulitan dalam proses perizinan 
disebabkan oleh tidak adanya sertifikat tanah/bangunan (sengketa), NPWP dan pajak, sehingga 
tidak dapat melakukan perizinan.

12. Tahap Pemasaran : Peserta dalam tahap pemasaran lebih cenderung menggunakan media 
online dibandingkan offline. Pada tahap ini pendamping sangat diperlukan utamanya dalam hal 
penggunakan digital dikarenakan minimnya pengetahuan peserta terkait dengan hal tersebut.

13. Tahap Pelaporan : Banyak peserta yang mengalami kesulitan pada proses keuangan baik 
manual maupun menggunakan aplikasi, dikarenakan belum terbiasa. Diperlukan materi/
kurikulum pelaporan keuangan dalam proses pelatihan.

14. Tahap Permodalan : Pada tahap ini, banyak peserta yang memiliki tanggungan keuangan 
di Bank sehingga permodalan tidak dicairkan. Perlunya alternatif solusi bagi peserta yang 
mengalami hal tersebut.

15. Tingkat kepuasan peserta dan pendamping sebagian besar di bawah level standar kepuasan 
(50), kecuali tahap pendaftaran dengan tingkat kepuasan berkisar 80 poin.

16. Keberlangsungan program PKT selama 1,5 tahun kebelakang memiliki output yang baik diantaranya 
adalah meningkatkan pendapatan bagi 16,22% peserta pencari kerja, 19,05% peserta wirausaha 
pemula dan 26,95% peserta wirausaha naik kelas. Selain itu, juga menambah jumlah karyawan 
sebanyak 4% bagi peserta wirausaha pemula dan 20,96% peserta wirausaha naik kelas. 

17. Hal yang paling dirasakan oleh peserta melalui program PKT adalah menambah jaringan bisnis 
dan pertemanan sebagai sarana saling berbagi dan memberikan masukan untuk meningkatkan 
usaha satu sama lain. Hal tersebut juga mendorong penambahan cabang sebanyak 1% peserta 
wirausaha pemula dan 5% peserta wirausaha naik kelas.
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