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KATA PENGANTAR
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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 

atas rahmat, hidayah dan taufik-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan 

Pekerjaan “SURVEI EVALUASI PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR PLUS 

(KJP PLUS)” dengan baik.

Pekerjaan Survei Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) 
merupakan pekerjaan untuk mengukur pengetahuan, perilaku dan tingkat 
kepuasan penerima program KJP Plus. 

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan metode survei lapangan 
(field survey) untuk melakukan wawancara tatap muka secara langsung 
(face to face interview). Responden yang diwawancarai adalah penerima 
program KJP Plus sebanyak 483 responden yang terdiri dari 235 jenjang 
SD, 137 jenjang SMP, dan 111 jenjang SMA.

Dari keseluruhan data responden tersebut dilakukan analisis terhadap 
data primer yang diperoleh. Dari hasil pengolahan dan analisis data 
survei dapat dirumuskan sebuah rekomendasi untuk peningkatan kualitas 
pelayanan program KJP Plus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan hasil 
pekerjaan ini. Kami menyadari bahwa hasil pekerjaan ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan, guna 
perbaikan pelaksanaan pekerjaan di masa mendatang.

             Jakarta, September 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. Salah satu KSD terkait peningkatan kualitas sumber 
daya manusia (SDM) terutama pada bidang pendidikan yaitu perluasan akses pendidikan melalui 
Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus).

Program KJP Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta 
dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan 
tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. KJP Plus merupakan 
program peningkatan layanan dan memperluas cakupan dari program sebelumnya Kartu Jakarta 
Pintar (KJP). Pemberian KJP Plus bertujuan untuk :

- Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

- Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata;

- Menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;

- Meningkatkan kualitas hasil pendidikan;

- Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi; dan

- Mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di satuan 
pendidikan formal maupun non formal.

Pemberian bantuan KJP Plus utamanya ditujukan pada siswa dari keluarga kurang mampu pada 
jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA/SMK untuk memenuhi kebutuhan biaya pendukung 
personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan serta beberapa fasilitas lainnya seperti program 

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
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pangan murah, gratis Trans Jakarta, gratis masuk Ancol dan lain-lain. Selain itu terdapat biaya 
persiapan masuk Perguruan Tinggi bagi lulusan SMA/SMK yang mendaftar kuliah serta biaya 
sertifikasi profesi bagi lulusan SMK yang mengikuti ujian sertifikasi profesi. Besaran dana KJP Plus 
yang diterima oleh siswa lebih besar dari program KJP sebelumnya serta dapat dicairkan secara 
tunai untuk kebutuhan biaya transportasi dan uang saku.

Program KJP Plus mulai diimplementasikan pada tahun 2018 dengan penerima pada tahap I 
tahun 2018 sejumlah 805.015 siswa sedangkan pada tahap II tahun 2018 sejumlah 905.919 siswa 
dengan total anggaran sekitar 3,9 triliun. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya program 
KJP Plus tahun anggaran 2018, maka perlu dilakukan evaluasi melalui survei untuk mengetahui 
umpan balik dari penerima mengenai kelebihan dan kekurangan program KJP Plus dibandingkan 
dengan program sebelumnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Survei

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan umpan balik dari penerima dalam rangka 
penyempurnaan program KJP Plus.

 Adapun tujuan dari pekerjaan Survei Evaluasi Program KJP Plus, adalah:
1. Memperoleh informasi tingkat pengetahuan penerima terhadap program KJP Plus serta 

perubahannya;
2. Memperoleh informasi mengenai kelebihan dan kekurangan implementasi program KJP Plus 

dibandingkan program sebelumnya;
3. Memperoleh informasi mengenai perilaku pengguna dana KJP Plus serta program lain yang 

terkait;
4. Mengetahui indeks kepuasan penerima terhadap pelaksanaan program KJP Plus;
5. Sebagai masukan bagi internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki pelaksanaan 

program KJP Plus.

1.3 Dasar Hukum
 

Dasar hukum dari pekerjaan Survei Evaluasi Program KJP Plus, adalah:

a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 1997 tentang Statistik;

b. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik;

d. Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;

e. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 68 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Kegiatan Strategis Daerah;



f. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 4 tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus;

g. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 75 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 265 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik;

h. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 307 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Statistik;

i. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 827 tahun 2018 tentang Penerima dan Besaran 
Kartu Jakarta Pintar Plus Tahap I Tahun Anggaran 2018.

1.4 Sasaran

Responden dari survei adalah siswa atau orang tua penerima program dengan sampel minimal 
402 responden dan sebaran yang telah ditentukan.

1.5 Keluaran

Keluaran pekerjaan ini adalah diketahuinya indeks kepuasan penerima program terhadap 
pelaksanaan program KJP Plus dibandingkan dengan program sebelumnya serta kajian yang berisi 
evaluasi kebijakan, skala prioritas perbaikan, saran-saran dan rekomendasi perbaikan program.

Pusat Pelayanan Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi DKI Jakarta 3
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Pendekatan ilmiah yang akan digunakan dalam kegiatan “Survei Evaluasi Program Kartu Jakarta 
Pintar Plus (KJP Plus)” adalah Quantitative Research. 

Quantitative Research adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dari 
sebuah fenomena serta hubungan antar bagian-bagian tersebut. Tujuan penelitian kuantitatif adalah 
mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan 
dengan fenomena alam, sosial, politik dan ekonomi. Penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk 
menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan sebuah data statistik. 
Contoh Quantitative Research adalah survei lapangan menggunakan kuesioner.

Pendekatan Quantitative Research pada kegiatan “Survei Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar 
Plus (KJP Plus)” adalah survei menggunakan kuesioner terstruktur. 

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan Survei Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar 
Plus (KJP Plus) Tahun 2019 adalah wawancara tatap muka secara langsung (face to face interview) 
dengan responden menggunakan kuesioner yang dirancang secara khusus untuk keperluan 
mengukur tingkat pengetahuan, perilaku dan kepuasan penerima Program KJP Plus.

Secara garis besar kegiatan survei ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahap kegiatan. Keempat 
tahap kegiatan tersebut terangkum dalam Research Design pada Gambar II-1.

BAB 2
PENDEKATAN 

DAN 
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Masing-masing tahapan survei seperti terlihat pada Gambar 1 akan dijelaskan secara ringkas 
sebagai berikut:

2.1 Tahap Persiapan (Preparation) 

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal, maka 
diperlukan tahap persiapan yang baik. Pada tahap ini yang perlu dipersiapkan adalah:

2.1.1. Kick Off Meeting/Rapat Koordinasi Awal 

Tahap awal dari seluruh rangkaian kegiatan “Survei Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus” 
adalah melakukan Kick Off Meeting dengan Tim Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 
DKI Jakarta, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), dan Dinas Pendidikan Provinsi 
DKI Jakarta. Kick Off Meeting ini merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan dan 
sebagai pertanda dimulainya kegiatan. Kick Off Meeting juga sekaligus sebagai rapat koordinasi 
antara Tim Peneliti dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), dan Dinas 
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk:

1) Menyamakan persepsi tentang definisi dan batasan-batasan yang akan digunakan dalam 
kegiatan;

2) Pendalaman terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang pendekatan/ metodologi pelaksanaan 
kegiatan, rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan, rancangan kuesioner, dan sebaran sampel;

3) Hal lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

2.1.2.  Penyusunan materi dan indikator survei

Sebelum penyusunan kuesioner survei, perlu dilakukan penyusunan materi dan indikator survei. 
Penyusunan materi dan indikator survei mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dari pekerjaan 
Survei Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus.

Materi survei berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, terdiri dari 3 (tiga) materi utama yaitu :
1) Pengetahuan tentang KJP Plus;

2) Perilaku pengguna dana KJP Plus; dan

3) Kepuasan penerima program KJP Plus. 

Penyusunan indikator survei mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Survei Kepuasan Masyarakat yang menyatakan bahwa ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat 
meliputi:

1. Persyaratan 

adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan 
teknis maupun administratif
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2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk 
pengaduan

3. Waktu Penyelesaian 

adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari 
setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif 

adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh 
pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara 
penyelenggara dan masyarakat

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana 

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian 
keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana 

adalah sikap petugas memberikan pelayanan

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 
adalah  tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan 
tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya 
suatu proses(usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak 
(komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dari 9 ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat tersebut di atas, untuk mengukur kepuasan 
penerima Program KJP Plus hanya diambil 5 (lima) indikator survei yang berkaitan langsung dengan 
pelayanan program KJP Plus. Kelima indikator survei kepuasan kepuasan penerima program KJP 
Plus tersaji pada Tabel II-1.

Tabel 01. Rancangan Indikator Survei Kepuasan Penerima KJP Plus.

Indeks No Indikator

Indeks Kepuasan 
Penerima (IKP) 

1 Persyaratan
2 Prosedur
3 Waktu Penyelesaian Pelayanan
4 Dana KJP Plus
5 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
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2.1.3.  Penyusunan kuesioner dan petunjuk pengisian kuesioner

Setelah materi dan indikator Survei dapat disusun, maka tahap selanjutnya adalah menyusun 
rancangan kuesioner yang akan digunakan dalam pelaksanaan survei.

Penyusunan rancangan kuesioner berdasarkan materi dan indikator survei yang telah disusun 
sebelumnya. Beberapa prinsip dasar dalam penyusunan kuesioner, antara lain:

a. Isi dan tujuan pertanyaan dalam kuesioner harus sesuai dengan tujuan survei.

b. Bahasa yang dipergunakan harus mudah dimengerti.

c. Pertanyaan yang diberikan tidak menimbulkan makna ganda, sehingga menyulitkan responden 
untuk menjawabnya.

d. Pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan yang aktual, mudah diingat responden, 
bukan pertanyaan yang sulit sehingga responden perlu berfikir keras dalam menjawabnya.

e. Pertanyaan dalam kuesioner sebaiknya tidak terlalu banyak, agar responden tidak jenuh 
menjawab/mengisinya.

f. Urutan pertanyaan dalam kuesioner biasanya diacak, atau dimulai dari yang umum menuju 
ke yang spesifik atau dapat dimulai dari pertanyaan yang mudah menuju ke pertanyaan yang 
lebih sulit.

Bentuk/jenis pertanyaan dalam kuesioner pada umumnya terdiri dari :

a. Pertanyaan saringan (screening question)

Pada awal pertanyaan di setiap kuesioner biasanya terdapat beberapa pertanyaan saringan yang 
berfungsi untuk menyaring calon responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

b. Pertanyaan tertutup (close ended question)

Pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan dalam kuesioner yang mengharapkan responden untuk 
memilih salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan (multiple choice). Pertanyaan tertutup 
ini akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan memudahkan peneliti dalam 
melakukan pengolahan data.

Pilihan jawaban close ended question untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat umumnya 
disusun dalam bentuk scale response question dengan menggunakan skala Likert, seperti contoh 
berikut:

•	 1	=	STP,	Tidak	Puas,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	berarti	pengguna	 layanan	 tidak	puas.

•	 2	=	TP,	Kurang	Puas,	 	 	 berarti	pengguna	 layanan	kurang	puas.

•	 3	=	P,	Puas,	 	 	 	 berarti	pengguna	 layanan	puas.

•	 4	=	SP,	Sangat	Puas,	 	 	 berarti	pengguna	 layanan	sangat	puas.

c. Pertanyaan terbuka (open ended question)

Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang mengharapkan responden menjawab 
pertanyaan dalam bentuk uraian kata-kata responden sendiri.
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Beberapa bagian pertanyaan yang harus ada dalam kuesioner, antara lain :
I. Identitas Responden.

Pertanyaan tentang identitas diri responden diperlukan untuk mendapatkan data demografi 
responden yang akan dipergunakan dalam analisis profil responden.

II. Pertanyaan Utama.
 Pertanyaan utama adalah butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang diarahkan untuk menggali 

data dan informasi mengenai pengetahuan, perilaku dan kepuasan penerima KJP Plus.

Dari uraian tentang penyusunan kuesioner ini, maka dapat disusun rancangan butir-butir 
pertanyaan dalam kuesioner untuk mengevaluasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus, seperti terlihat 
pada Lampiran 1.

2.1.4.  Penyusunan metode sampling dan jumlah sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan 
terhadap seluruh elemen populasi dinamakan sensus. Idealnya, agar hasil penelitian lebih bisa 
dipercaya, maka seorang peneliti harus melakukan sensus. 

Namun untuk melakukan sensus banyak kendala yang akan dihadapi dalam meneliti keseluruhan 
elemen populasi, seperti kendala biaya, tenaga dan waktu penelitian.  Oleh karena itu, penelitian 
biasanya dilakukan terhadap sebagian dari keseluruhan elemen populasi atau biasa disebut sebagai 
sampel.

Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa dipercaya, dalam artian 
sampel yang diteliti masih bisa mewakili karakteristik populasi, maka cara menentukan/ penarikan 
sampel harus dilakukan secara seksama. Cara menentukan/ penarikan sampel dikenal dengan nama 
metode sampling atau metode pengambilan sampel.

Secara umum, sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili sebanyak mungkin 
karakteristik populasi.  Namun sepanjang sejarah penelitian, belum pernah ada sampel yang bisa 
mewakili karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu, di dalam setiap penarikan sampel 
senantiasa melekat sebuah kesalahan, yang dikenal dengan nama “Sampling Error” atau “Margin 
of Error”. Margin of Error didefinisikan sebagai selisih antara nilai statistik hasil pengukuran terhadap 
unit-unit dalam sampel dengan nilai parameter populasinya.

Margin of Error diperlukan untuk menghitung ukuran sampel yang akan diambil dari populasi 
dengan rumus sebagai berikut :

Nz2p(1   -p)
N.e2 + z2p(1-p)

n =

Keterangan :  
	 N	 	 =	 	 Jumlah	Anggota	Populasi
	 n	 	 =	 	Ukuran	Sampel
	 e	 	 =	 	Margin of Error
 P	 	 =	 	0.5
	 Z	 	 =	 	1.96,	nilai	 z	untuk	 tingkat	kepercayaan	95%



Berdasarkan rumus tersebut, jika jumlah penerima KJP Plus (N) sebanyak 860.397 dan ukuran 
sampel	(n)	yang	diperoleh	sebanyak	483	responden,	maka	pada	tingkat	kepercayaan	95%	besarnya	
margin of error sebesar	4,46%.

Setelah mendapatkan ukuran besarnya sampel untuk setiap kelompok responden, maka kegiatan 
selanjutnya adalah menyusun teknik pengambilan/penarikan sampel yang lebih  dikenal dengan 
istilah teknik sampling atau teknik pengambilan sampel.

Teknik Sampling yang akan digunakan pada Pekerjaan “Survei Evaluasi Program Kartu Jakarta 
Pintar Plus” adalah Multistage Random Sampling. Alur penarikan sampel tersaji pada Gambar II-2.

Gambar II-2. Alur Penarikan Sampel

2.1.5.  Uji coba kuesioner

Setelah kuesioner selesai disusun, maka sebelum dipergunakan untuk survei lapangan perlu 
dilakukan uji coba untuk mengetahui tingkat keterandalan (Reliability) kuesioner tersebut. Ujicoba 
dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara pada kelompok kecil responden (10 ≤ n ≤ 30) 
dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun di wilayah Jakarta.  

Tingkat keterandalan kuesioner dapat diuji dengan menggunakan uji Cronbach’s Alpha pada 
perangkat lunak (Software) SPSS. Tingkat keterandalan/reliabilitas merupakan ukuran kestabilan dan 
konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan yang merupakan dimensi dari suatu variabel 
yang disusun dalam bentuk kuesioner. Kuesioner dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut digunakan 
untuk mengukur berulang kali pada objek yang sama mampu memberikan nilai pengukuran yang 
sama (konsisten).

Perhitungan Cronbach’s Alpha dalam SPSS didasarkan pada banyaknya item pertanyaan (k) dan 
rasio dari rataan covarian (ko-ragam) antar item dan rataan varian (ragam) antar itemnya, yang 
dirumuskan sebagai berikut :
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Dimana:
K2 =	Jumlah	pertanyaan
S¡ =	Ragam	antar	responden	untuk	skor	pertanyaan	ke	I
Stot

2 =	Ragam	antar	responden		untuk	skor	total

Jika nilai Cronbach’s Alpha yang diperoleh di bawah 0.62, maka dilakukan revisi kuesioner. 
Sebaliknya jika nilai Cronbach’s Alpha sudah di atas 0.62, maka proses dilanjutkan pada tahap 
berikutnya.

Berdasarkan hasil ujicoba kuesioner yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 Juli berlokasi di 
Jakarta Selatan, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha 0,914 untuk kuesioner orangtua/wali siswa dan 
nilai Cronbach’s Alpha 0,800 untuk kuesioner siswa. Karena nilai statistik Cronbach’s Alpha lebih 
besar dari 0.62, maka item-item pertanyaan pada kedua jenis kuesioner tersebut terandalkan untuk 
mengukur Tingkat Kepuasan Penerima Program KJP Plus.

2.1.6.  Rekrutmen dan Pelatihan Surveyor

Kesuksesan pelaksanaan survei pada akhirnya sangat ditentukan oleh attitude petugas lapangan 
yang akan melaksanakannya. Untuk itu diperlukan metode rekruitmen petugas lapangan (surveyor) 
yang sangat ketat dan selektif.

Untuk mengantisipasi adanya “kecurangan” (cheating) yang dilakukan oleh surveyor, maka kami 
akan melibatkan personil-personil yang memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya.  Personil 
yang akan terlibat dalam survei ini akan melewati proses seleksi yang sangat ketat.

Tahapan seleksi ini antara lain:

a. Proses wawancara untuk mengetahui Personal Integrity dari calon petugas lapang (koorlap dan 
enumerator);

b. Kontrak kerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak;

c. Monitoring dan evaluasi kinerja setiap hari selama pelaksanaan survei. Indikator kinerja petugas 
lapang adalah pencapaian jumlah kuesioner yang telah diisi oleh responden setiap harinya.

Setelah selesai proses perekrutan surveyor, maka tahap selanjutnya adalah memberikan 
pelatihan surveyor agar pelaksanaan survei dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai jadwal.  
Hal ini penting karena salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan survei adalah menentukan metode 
pelatihan yang tepat dalam rangka memberikan pengetahuan kepada surveyor  tentang Survei 
Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus.

Pelatihan surveyor  ini memuat materi pelatihan tentang :

1) Pemahaman program KJP Plus;

2) Penguasaan semua pertanyaan dalam kuesioner;

3) Teknik pendekatan diri (Personal Approach) kepada calon responden;
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4) Kemampuan berkomunikasi (Communication Skill);

5) Teknik wawancara (Interview Technique);

6) Teknik pengisian kuesioner.

Metode yang digunakan dalam pelatihan surveyor adalah penyampaian materi oleh Tim Peneliti 
di depan kelas (Classroom) dan simulasi wawancara (roleplay) diantara sesama surveyor.

2.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu : (1) Pengumpulan Data Primer; 
dan (2) Proses Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) terhadap proses pengumpulan data.

2.2.1. Survey lapang (Fieldwork survey) dalam rangka pengumpulan data primer.

Sejalan dengan pendekatan Quantitative, maka pengumpulan data primer dilakukan dengan 
metode survei melalui wawancara langsung tatap muka (face to face interview) dengan responden 
menggunakan kuesioner. Responden yang diwawancarai harus mengikuti kerangka sampel (sampling 
frame) yang diperoleh dari data penerima program KJP Plus dengan ukuran sampel sebanyak 420 
orang responden.

 Wawancara dengan responden dapat dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu:

1) Di Sekolah untuk responden siswa (jenjang pendidikan SMP/SMA);

2) Di rumah untuk responden orangtua/wali siswa (jenjang pendidikan SD).

Semua lembar kuesioner yang telah diisi oleh responden dilakukan validasi lembar kuesioner 
untuk mendeteksi kesalahan dalam pengisian kuesioner. Validasi ini merupakan filter pertama 
terhadap lembar kuesioner.  Apabila lembar kuesioner dinyatakan tidak valid, maka lembar kuesioner 
tersebut dinyatakan tidak sah.

Terhadap kuesioner yang valid/sah, maka selanjutnya dilakukan uji petik pertama di lokasi 
survei untuk mengetahui kebenaran responden dan proses wawancara.

Uji petik pertama ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa lembar kuesioner yang telah 
valid	secara	acak	(sekitar	10%),	lalu	menghubungi	responden	via	sambungan	telepon	(callback) oleh 
Koorlap. Jika ditemui responden yang merasa tidak pernah diwawancarai, maka lembar kuesioner 
tersebut di-drop.

 Langkah-langkah (steps) melakukan wawancara dengan responden adalah :

1) Ucapkan salam lalu perkenalkan diri surveyor kepada calon responden.

2) Tanyakan kesediaan calon responden untuk diwawancarai.

Jika bersedia, lanjutkan proses wawancara. Jika tidak bersedia, hentikan lalu ucapkan terima 
kasih. Cari calon responden lainnya.

3) Jelaskan maksud dan tujuan wawancara.
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4) Dalam proses wawancara, surveyor menuliskan semua jawaban responden pada blangko 
kuesioner sesuai dengan jawaban responden. TIDAK DIPERKENANKAN mengubah jawaban 
yang diberikan responden.  Apabila diperlukan surveyor bisa meminjamkan lembar kuesioner 
agar responden dapat membaca dan lebih mengerti pertanyaan dalam kuesioner.

5) Setelah seluruh pertanyaan dalam lembar kuesioner selesai diisi, periksa kembali kelengkapan 
jawaban yang harus diisi oleh responden. Jika surveyor sudah yakin semua jawaban dalam 
lembar kuesioner terisi, maka jangan lupa ucapkan “Terima Kasih” kepada responden, sambil 
memberikan souvenir/gift yang telah disiapkan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan survei lapang tentunya akan menghadapi berbagai kendala yang mungkin 
akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan survei atau menghalangi pencapaian tujuan survei. Oleh 
karena itu petugas di lapangan harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan petugas 
yang satu tingkat di atasnya (Surveyor melapor ke Koorlap, Koorlap melaporkan Team Leader). 
Petugas di lapangan harus seketika itu juga melaporkan kendala-kendala yang dihadapi agar 
dapat direkomendasikan dengan segera solusi atas kendala tersebut dan tidak membuang waktu 
pelaksanaan survey lapangan.

2.2.2. Proses Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA).

Kesuksesan pelaksanaan survei pada akhirnya sangat ditentukan oleh attitude petugas lapangan, 
dalam hal ini adalah surveyor, team leader dan supervisor yang harus memiliki integritas diri yang 
tinggi dan dapat dipercaya.

Petugas lapangan seringkali melakukan kecurangan (cheating) dalam mengumpulkan data hasil 
wawancara. Umumnya kecurangan dilakukan oleh surveyor dengan cara mengisi sendiri jawaban 
pertanyaan dalam kuesioner dan merekayasa identitas responden (responden fiktif ).

Untuk mengatasi kecurangan (cheating) petugas lapang ini, maka diperlukan QC dan QA Data 
yang sangat ketat. QC Data dimaksudkan untuk memastikan data yang terkumpul benar-benar 
valid dan akurat, sedangkan QA untuk memastikan bahwa responden yang diwawancarai benar-
benar ada (bukan responden fiktif ) sesuai dengan sampling frame dan proses wawancara benar-
benar telah dilakukan (bukan hasil rekayasa interviewer), sesuai dengan panduan wawancara 
yang ditetapkan.

QA dilakukan dengan cara witnesses, sedangkan QC dilakukan dengan cara manual checking 
dan Uji Petik.

☐ Witnesses  dilakukan oleh team leader dengan cara mendampingi surveyor dalam melakukan 
wawancara.

☐ Manual checking dilakukan dengan cara memeriksa lembar kuesioner secara manual untuk 
mendeteksi kesalahan dalam pengisian kuesioner dan kelengkapan jawaban responden,

☐ Uji petik dilakukan dengan cara mengambil beberapa lembar kuesioner yang telah valid secara 
acak, kemudian dilakukan back-checked dengan cara menghubungi responden via sambungan 
telepon (Call-backed) atau mengunjungi alamat responden, jika responden sulit dihubungi.



Langkah-langkah QC dan QA Data ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Team leader mendampingi dan menyaksikan (witnesses) surveyor dalam melakukan wawancara 
dengan responden.

2) Semua kuesioner yang telah diisi oleh responden dilakukan manual checking untuk mendeteksi 
kesalahan dan kelengkapan dalam pengisian kuesioner.

Manual checking ini merupakan filter pertama terhadap lembar kuesioner yang telah diisi oleh 
responden yang disurvey. Apabila lembar kuesioner dinyatakan tidak valid, maka lembar kuesioner 
tersebut dinyatakan tidak sah dan dilakukan wawancara ulang dengan responden yang baru.

3) Uji petik di lokasi survey untuk mengetahui kebenaran identitas responden dan proses wawancara 
terhadap kuesioner yang telah dinyatakan valid.

 Jika dalam uji petik ini ditemui responden yang merasa tidak pernah diwawancarai, maka lembar 
kuesioner tersebut dinyatakan tidak sah dan dilakukan wawancara ulang dengan responden 
yang baru.

4) Kuesioner yang telah melewati uji petik, selanjutnya dikirim ke kantor konsultan secara bertahap 
untuk proses selanjutnya.

5) Lembar kuesioner yang telah diterima di kantor konsultan sekali lagi dilakukan manual checking 
oleh Tim QC Data konsultan. Jika dalam proses manual checking masih ditemukan lembar 
kuesioner yang mencurigakan, maka dilakukan back-checked ulang dengan cara menghubungi 
kembali responden via sambungan telepon.

Agar pelaksanaan survei lapang dapat berjalan dengan lancar, perlu disusun diagram alur 
pekerjaan dan dokumen (Flow of Work and Document) terlihat pada Gambar II-3.

Kuesioner yang Lulus 
QC Data tahap I di 

lokasi survei

Kuesioner yang 
sudah valid

Kuesioner yang Lulus QC & QA 
Data dan siap untuk di entry

Selesai 
Tahap 

Pelaksanaan 
Survei

Start

Proses Wawancara dan Witnesses

Proses Manual Checking kuesioner di lokasi survey oleh Koorlap

Proses pelaporan dari Surveyor kepada Team Leader tentang 
jalannya survei dan pencapaian pengumpulan kuesioner

Kuesioner di-drop 
dan diganti dengan 

responden yang baru

Kuesioner yang telah 
diisi oleh responden

Proses pengiriman kuesioner ke kantor 
konsultan secara bertahap

Proses Quality Control Tahap II oleh Tim 
QC Data dengan cara manual checking

Proses Uji Petik oleh Koorlap

QC Passed?

Valid?

tidak

tidak

Ya

QC Passed?

Ya

tidak

Gambar II-3. Flow of Work and Document  Pelaksanaan Survei Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus 
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2.3 Tahap Pengolahan dan Analisis Data (Data Processing and Analysis)  

Pada tahap pengolahan dan analisis data ini, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

2.3.1. Coding, Input dan Cleaning Data.

Setelah kuesioner melewati proses QC data untuk kedua kalinya di kantor konsultan, maka tahap 
selanjutnya adalah pemberian skor untuk setiap pilihan jawaban pada lembar kuesioner. Pemberian 
skor ini dilakukan oleh tenaga ahli konsultan. Pemberian skor ini untuk mempermudah petugas 
entry data memasukannya ke piranti lunak komputer. Setelah data di-entry, maka tahap selanjutnya 
adalah cleaning data untuk mendeteksi kesalahan pada saat entry data dan membetulkannya.

2.3.2. Pengolahan dan Analisis Data.

Setelah entry data selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data (Data 
Processing). Secara umum, metode pengolahan data yang akan digunakan adalah metode statistika 
deskriptif. Metode pengolahan data ini digunakan untuk meringkas penyajian data hasil survey 
ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana, sehingga dihasilkan informasi penting yang 
terdapat dalam data, seperti dalam bentuk tabel dan grafik yang akhirnya mengarah pada penjelasan 
dan penafsiran data.

Terkait dengan kegiatan “Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus”, maka analisis data bertujuan 
untuk mendapatkan :

1)  Identitas Responden

Analisis data tentang identitas responden diperlukan untuk mendapatkan data demografi 
penerima program KJP Plus. 

Deskripsi demografi responden pada umumnya berdasarkan: Jenis kelamin, Usia, tingkat 
pendidikan, dan jenis pekerjaan.

2)  Pengetahuan Penerima Program KJP Plus

Informasi yang ingin diketahui dari analisis pengetahuan responden terhadap program KJP 
Plus, ada 5 (lima) hal, yaitu: 

(a) Perihal yang diketahui responden tentang program KJP Plus ; 

(b) Sumber informasi responden mendapatkan informasi tentang program KJP Plus; 

(c) Jumlah penerima KJP Plus dalam keluarga dan bantuan apa saja yang diperoleh selain KJP Plus 

(d) Pengetahuan responden terhadap perbedaan antara program KJP dan KJP Plus;  dan

(e) Pengetahuan responden terhadap kelebihan dan kekurangan KJP Plus dengan KJP.

Kelima	hal	tersebut	digambarkan	dengan	besarnya	persentase	(%)	dan	akan	dielaborasi	 lebih	
lanjut untuk memperdalam hasil. Analisis data disajikan dalam bentuk Tabel, Pie-Chart atau Bar-Chart.

3)  Perilaku Penerima Program KJP Plus

Survei Evaluasi Program KJP Plus - 201916



Pusat Pelayanan Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi DKI JakartaSurvei Evaluasi Program KJP Plus - 2019PB 17

Informasi yang ingin diketahui dari analisis perilaku penerima program KJP Plus, ada 4 (empat) 
hal, yaitu: 

(a) Kebiasaan tarik tunai KJP Plus; 

(b) Penggunaan dana tarik tunai; 

(c) Kebiasaan membeli pangan murah dengan dana KJP Plus

(d) Kebiasaan menambah uang tabungan ke rekening KJP Plus

Keempat	hal	ini	digambarkan	dengan	besarnya	persentase	(%)	dan	akan	dielaborasi	lebih	lanjut	
untuk memperdalam hasil. Analisis data disajikan dalam bentuk Tabel, Pie-Chart atau Bar-Chart.

4)  Indeks Kepuasan Penerima Program KJP Plus

Cara menghitung Indeks Kepuasan Penerima (IKP) adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian 
antara skor dan bobot dari setiap indikator. Cara menghitung IKP tersebut dapat diringkas dalam 
persamaan matematika sebagai berikut :

Untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat digunakan pendekatan nilai ratarata tertimbang 
dengan rumus sebagai berikut:

Indeks	Kepuasan	Penerima	 	=	∑  =1 Ci × Xin
i

Keterangan : 

n	=	 Jumlah	 Indikator	Survey

Ci	=	Bobot	 Indikator	ke-i

Xi	=	Skor	 Indikator	ke-i

Contoh cara menghitung Indeks Kepuasan Penerima (IKP) adalah :

a. Pertama-tama, hitung skor dari setiap indikator dengan cara:

☐ Indikator yang diwakili oleh hanya satu pertanyaan, maka skor indikator dihitung dengan 
cara menghitung rata-rata skor semua responden.

 Misal: Untuk indikator “prosedur pelayanan” diwakili oleh 1 pertanyaan dan jumlah responden 
yang diwawancarai ada 3 orang, maka skor indikatornya dihitung dengan cara:

	 skor	 responden	1	 	 =	 3

	 skor	 responden	2	 	 =	 	 4

 skor	 responden	3	 	 =	 	 2

	 JUMLAH	SKOR	 =	 9

	 SKOR	RATA-RATA	 =	 3

☐ Indikator yang diwakili oleh lebih dari satu pertanyaan, maka skor indikator dihitung dengan 
cara menghitung terlebih dahulu skor rata-rata berdasarkan jumlah butir pertanyaan, 
kemudian dihitung skor rata-rata berdasarkan jumlah responden.
Misal: Untuk indikator “prosedur pelayanan” diwakili oleh 3 pertanyaan dan jumlah responden 
yang diwawancarai ada 3 orang, maka skor indikatornya dihitung dengan cara:
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Skor	pertanyaan	1	unt	 responden	1	 =	 4

Skor	pertanyaan	2	unt	 responden	1	 	 =	 3

Skor	pertanyaan	3	unt	 responden	1	 =	 4

JUMLAH	SKOR	RESPONDEN	1	 	 	 	 	 	 	 =	 	 11

SKOR	RATA-RATA	RESPONDEN	1	 	 =	 3,67

☐ begitu seterusnya, dengan cara yang sama, misalkan diperoleh :

	 	 SKOR	RATA-RATA	RESPONDEN	2	=	3,61

  SKOR	RATA-RATA	RESPONDEN	3	=	2,94

selanjutnya dihitung rata-rata dari ketiga skor rata-rata responden tersebut (3,67 + 3,61 + 
2,94)	 /	3	=	3,41

  Begitu seterusnya sampai diperoleh skor dari setiap indikator.

c. Langkah Kedua, menghitung IKP dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot 
dan skor dari setiap indikator atau membuat rata-rata dari penjumlahan semua skor indikator.

Contoh hasil pengolahan data Indeks Kepuasan Penerima KJP Plus tersaji pada Gambar II-2.

Tabel 02. Contoh Indeks Kepuasan Penerima KJP Plus

Indeks Skor Indikator  Skor 

Indeks Kepuasan 
Penerima (IKP) 3,20 

Persyaratan  3,24 

Prosedur  3,33 

Waktu Penyelesaian Pelayanan  3,14 

Dana KJP Plus  3,16 

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  3,12 

U n t u k  m e n g h i t u n g  I K P  d i p e r o l e h  d e n g a n  m e n j u m l a h k a n  p e r k a l i a n  : 
(3,24+3,33+3,14+3,16+3,12)	 /11	=	3,20

IKP dapat digunakan untuk menilai kinerja Pelayanan Program KJP Plus sesuai dengan 
tabel penilaian seperti terlihat pada Tabel II-3. 

Tabel 03. Tabel Penilaian Kinerja Pelayanan KJP Plus 

No Interval IKP Konversi Interval IKP
Skala 25 – 100

Mutu 
Pelayanan Kinerja Pelayanan Publik

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik



 Indeks Kepuasan Penerima (IKP) sebesar 3,20 menunjukkan Kinerja Pelayanan Program KJP 
Plus dengan Mutu Pelayanan “B” atau predikat “Baik”.

2.4 Tahap Pelaporan dan Presentasi (Reporting and Presentation)  

Aktivitas terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan adalah penyusunan laporan kegiatan dan 
memaparkannya di hadapan Pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2.4.1. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Survei Evaluasi Program KJP Plus dan Penyusunan 
Rekomendasi Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data yang dihasilkan pada tahap pengolahan dan analisis data secara keseluruhan, 
interpretasi dari masing-masing hasil analisis data, serta masukan-masukan dari Tim Teknis dan Tim 
Tenaga Ahli konsultan, maka dapat disusun sebuah Laporan Hasil Kegiatan, rekomendasi, saran 
dan tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan Program KJP Plus.

2.4.2. Presentasi Hasil Survei

Rangkaian terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan adalah memaparkan hasil kegiatan dihadapan 
Tim Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Tim Gubernur Untuk Percepatan 
Pembangunan (TGUPP), dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
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Secara umum, metode analisis data hasil survei yang digunakan adalah metode analisis statistika 
deskriptif. Analisis ini digunakan untuk meringkas penyajian data survei sehingga dihasilkan 
informasi penting ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana, seperti dalam bentuk tabel 
dan grafik. Hasil analisis data akhirnya mengarah pada penjelasan dan penafsiran (interpretasi) dari 
data yang dihasilkan.

3.1 Profil Responden

Berdasarkan pelaksanaan survei lapang diperoleh data responden seperti tersaji pada Tabel III-1.

  Tabel III-1. Sebaran responden setiap jenjang pendidikan

Wilayah
Jenjang Pendidikan

Gabungan
SD SMP SMA

Jakarta Barat 54 40 23 117

Jakarta Pusat 26 10 13 49

Jakarta Selatan 45 23 20 88

Jakarta Timur 65 34 31 130

Jakarta Utara 43 22 24 89

Kepulauan Seribu 2 8 0 10

Jumlah 235 137 111 483

BAB 3
HAsiL DAN 

PEMBAHAsAN



Pusat Pelayanan Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi DKI JakartaSurvei Evaluasi Program KJP Plus - 201922 23

Gabungan

2,1% 18,4%
26,9%

18,2%10,1%
24,2%

0,0%
21,6%

27,9%
18,0%SMA

SMP

SD

11,7%
20,7%

5,8%
16,1%

24,8%

29,2%

27,7%

16,8%7,3%

0,9% 18,3%

19,1%11,1%
23,0%

Kepulauan Seribu Jakarta Utara Jakarta Timur

Jakarta Pusat Jakarta BaratJakarta Selatan

Gambar III-1. Persentase responden berdasarkan wilayah dan jenjang pendidikan

Dari Tabel III-1 dan Gambar III-1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden pada survei 
ini adalah 483 orang yang tersebar pada 6 (enam) wilayah yang berada di Provinsi DKI Jakarta 
dan tersebar pada 3 jenjang pendidikan yati SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Besaran jumlah 
responden per wilayah dan per jenjang pedidikan ditentukan secara proporsional berdasarkan 
sebaran penerima  program KJP Plus yang ada di setiap wilayah dan di setiap jenjang pendidikan.

Gabungan 64,2%
35,8%

42,7%
57,3%

86,8%
13,2%

Siswa

Orangtua/Wali Siswa

Perempuan Laki-laki

Gambar III-2. Persentase responden berdasarkan gender
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Tabel III-2. Persentase responden berdasarkan usia

Usia Orangtua/Wali Siswa Siswa Gabungan

< 21 tahun 0,0% 100,0% 51,3%

21 – 30 tahun 10,6% 0,0% 5,2%

31– 40 tahun 48,1% 0,0% 23,4%

41 – 50 tahun 34,9% 0,0% 17,0%

51 – 60 tahun 4,3% 0,0% 2,1%

> 60 tahun 2,1% 0,0% 1,0%

Berdasarkan gender, sebaran responden dapat dilhat pada Gambar III.2. Perlu disampaikan bahwa 
untuk jenjang pendidikan SD, yang menjadi responden adalah orangtua siswa yang diwawancarai 
di rumah tempat tinggal mereka. Pertimbangannya adalah karena usia SD dinilai belum layak untuk 
menjadi responden pada survei ini. 

Adapun untuk jenjang SMP dan SMA, yang menjadi responden adalah siswa yang diwawancarai 
di masing-masing sekolah mereka. Jika melihat Gambar III-2 di atas diketahui bahwa sebagian 
besar responden adalah perempuan. Hal ini dikarenakan sebagian besar orangtua siswa SD yang 
menjadi responden adalah ibu dari siswa tersebut.

Untuk sebaran responden berdasarkan usia, dapat dilihat pada Tabel III.2. Dari tabel tersebut 
dapat dilihat bahwa responden siswa semuanya di bawah 21 tahun dan orangtua siswa SD semuanya 
di atas 21 tahun, di mana sebagian besar berada pada kisaran 31-40 tahun. 

Tabel III-3. Persentase responden berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan Orangtua/Wali Siswa Siswa Gabungan

Ibu Rumah Tangga 81,3% 0,0% 39,5%

Karyawan Swasta 2,1% 0,0% 1,0%

Pegawai Honorer 0,4% 0,0% 0,2%

Pelajar 0,4% 100,0% 51,6%

Wiraswasta 1,3% 0,0% 0,6%

Pedagang Kaki Lima 6,4% 0,0% 3,1%

Sopir/Tukang Ojek 2,1% 0,0% 1,0%

Pekerja Kasar 4,3% 0,0% 2,1%

Pekerja tidak tetap 1,7% 0,0% 0,8%
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Sebaran responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel III-2. Dari tabel tersebut 
dapat dilihat bahwa semua responden untuk jenjang SMP dan SMA otomatis semuanya merupakan 
pelajar. Adapun orangtua siswa SD yang menjadi responden sebagian besar adalah ibu rumah 
tangga. Adapun responden yang bekerja, sebagian besar bekerja di sektor informal seperti pedagang 
kaki lima, pekerja kasar dan sopir/tukang ojek.

3.2 Pengetahuan Tentang KJP Plus

Program bantuan sekolah untuk 
masyarakat tidak mampu

Dananya bertambah dari KJP biasa

18,0%

6,8%

5,6%

4,8%

3,7%

1,0%

0,4%

59,6%

Bantuan perlengkapan sekolah

Bantuan biaya pendidikan

Bisa tarik tunai/cash

Kartu Jakarta Pintar

Lainnya

Tidak Tahu/Tidak Menjawab

Gambar III-3. Pengetahuan responden tentang KJP Plus

Pada bagian ini ditampilkan hasil survei terkait pengetahuan responden program KJP Plus. Dari 
Gambar	 III-3	dapat	dilihat	bahwa	 sebagian	besar	 (59,6%)	 tidak	menjawab	atau	 tidak	 tahu,	 18,0%	
responden menjawab bahwa KJP Plus merupakan program bantuan sekolah untuk masyarakat 
yang tidak mampu. Dengan jawaban seperti ini, responden tidak bisa membedakan atau tidak 
tahu perbedaan antara program KJP dan KJP Plus. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang ada, hanya sedikit responden yang mampu secara spesifik 
menyebutkan	 keunggulan	 atau	 perbedaan	 KJP	 Plus	 dibanding	 program	 KJP,	 yaitu	 6,8%	 yang	
menjawab	 dananya	 bertambah	 dbandingkan	 KJP	 biasa,	 dan	 3,7%	 yang	menyebutkan	 bisa	 tarik	
tunai/cash. Kondisi ini bisa disebabkan oleh program KJP yang sudah populer, dibandingkan KJP 
Plus yang baru diluncurkan 2 tahun terakhir. Selain itu, dapat pula disebabkan oleh kurangnya 
sosialisasi tentang keunggulan atau perbedaan KJP Plus.  



Sekolah

5,4%

3,1%

1,4%

0,6%

0,4%

0,4%

Televisi

Orangtua/Teman

Tetangga

Kelurahan

Diri sendiri

Lainnya

Tidak tahu/Tidak 
menjawab 15,5%

73,1%

Gambar III-4. Sumber informasi responden tentang KJP Plus

Untuk	sumber	informasi	program	KJP	Plus,	sebagian	besar	atau	73,1%	berasal	dari	sekolah.	Hal	
ini dapat dimaklumi mengingat proses administrasi pendaftaran program ini dijalankan melalui 
sekolah.

0,6%8,5%

40,0% 50,9%

1 Orang 2 Orang 3 Orang 4 Orang

Gambar III-5. Persentase jumlah penerima KJP Plus dalam satu keluarga

Dalam survei ini juga ditanyakan berapa orang jumlah penerima KJP Plus dalam satu keluarga. 
Hasil	 survei	menunjukkan	 bahwa	 50,9%	 responden	mengaku	 hanya	 1	 orang	 dalam	 keluarganya	
yang	menerima	KJP	 Plus,	 40,0%	 yang	mengaku	 ada	 2	 orang	dalam	 keluarganya	 yang	menerima	
KJP Plus. 
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19,0%

81,0%

KJP Plus saja Bantuan lainnya

Gambar III-6. Persentase penerima bantuan selain KJP Plus 

Kepada responden juga ditanyakan, apakah mereka menerima bantuan dari pemerintah selain 
KJP	Plus,	81,0%	mengaku	hanya	menerima	KJP	Plus.	Sisanya	yaitu	19,0%	responden	mengaku	juga	
menerima bantuan lain seperti PKH (Program Keluarga Harapan), KJS/BPJS, dan lain-lain.

Tidak Tahu Ya, Tahu

81,0%

19,0%

Gambar III-7. Persentase pengetahuan responden terhadap perbedaan antara program KJP dan KJP Plus

Seperti	 telah	 dijelaskan	 pada	 bagian	 sebelumnya,	 sebagian	 besar	 atau	 81,0%	 responden	
tidak	mengetahui	 perbedaan	 antara	 program	 KJP	 dan	 KJP	 Plus.	 Hanya	 19,0%	 yang	mengetahui	
perbedaannya. Adapun jenis perbedaan yang diketahui adalah KJP Plus jumlah dana yang diberikan 
lebih	 besar	 (45,7%),	 KJP	 Plus	 bisa	 tarik	 tunai	 (32,6%),	 	 KJP	 Plus	 program	 pemerintah	 yang	 baru	
(8,7%),	dan	KJP	Plus	bisa	membeli	 sembako	murah	 (5,4%).

Survei Evaluasi Program KJP Plus - 201926
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KJP Plus jumlahnya lebih besar 45,7%

32,6%

8,7%

5,4%

1,1%

6,5%

KJP Plus bisa tarik tunai

KJP Plus program pemerintah yang 
baru

KJP Plus bisa beli sembako murah

KJP Plus bisa sampai kuliah

Lainnya

Gambar III-8. Perbedaan program KJP Plus dengan program KJP 

Lainnya

Bisa untuk beli sembako murah

Lebih cepat dan mudah

Dananya lebih banyak

Membantu memenuhi kebutuhan sekolah

Bisa untuk uang jajan, transport, dan beli 
makananan	bergizi	untuk	siswa

Bisa tarik tunai

1,3%

2,6%

5,3%

7,9%

23,7%

28,9%

30,3%

Gambar III-9. Kelebihan program KJP Plus dengan program KJP 

Gambar III-9 di atas menunjukkan bahwa KJP Plus dinilai memiliki kelebihan dibandingkan 
dengan	program	KJP.	Adapun	 keunggulan	 yang	dirasakan	 adalah	dananya	 lebih	banyak	 (30,3%).	
Karena	 dananya	 lebih	 banyak,	 maka	 lebih	 membantu	 memenuhi	 kebutuhan	 sekolah	 (28,9%).	
Keunggulan	 lainnya	adalah	bisa	 tarik	 tunai	 (23,7%).	 	
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Kadang lama cairnya 46,7%

13,3%

13,3%

6,7%

6,7%

6,7%

6,7%

Tidak bisa ditarik lebih dari Rp. 100.000

Ada yang mampu tetapi menerima 
KJP Plus

Syarat dan administrasi lebih sulit

Lainnya

Susah menemukan toko yang kerjasama 
dengan Bank DKI

Kadang tidak bisa diambil/tarik tunai

Gambar III-10. Kekurangan program KJP Plus dengan program KJP 

Adapun	kekurangan	yang	ada	pada	program	KJP	Plus	adalah	terkadang	lama	cairnya	(46,7%),	
tidak	 bisa	 ditarik	 lebih	 dari	 Rp	 100	 ribu	 (13,3%),	 dan	 ada	 yang	 sebenarnya	 dinilai	mampu	 tetapi	
menerima	KJP	Plus	 (13,3%).

Banyaknya responden yang tidak mengetahui perbedaan antara KJP dan KJP Plus merupakan 
sesuatu yang kurang menguntungkan bagi citra Pemerintah DKI Jakarta karena upaya sungguh-
sungguh dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas program menjadi kurang dirasakan atau 
tidak diketahui oleh masyarakat penerimanya. Oleh karena itu, adalah hal yang penting untuk 
meningkatkan sosialisasi tentang benefit lebih dari program KJP Plus. 

3.3 Perilaku Pengguna Dana KJP Plus

Tidak pernah
34,2%

Ya, pernah 
65,8%

Gambar III-11. Persentase responden yang pernah melakukan tarik tunai
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Salah satu keunggulan program KJP Plus adalah peserta dapat menarik tunai melalui kartu 
ATM. Dari Gambar III-11 di atas dapat dilihat bahwa ada 65,8 persen yang pernah melakukan 
tarik tunai. Jika melihat data yang tidak mengetahui perbedaan antara KJP dan KJP Plus yang 
mencapai 81,0 persen, sementara ada 65,8 persen yang melakukan tarik tunai, hal ini berarti 
sebagian responden tidak mengetahui bahwa kebolehan melakukan tarik tunai merupakan 
perbedaan antara KJP dan KJP Plus.

Tidak tahu bisa tarik tunai

Untuk beli perlengkapan sekolah

Untuk beli pangan murah

Untuk bayaran sekolah

Khawatir salah

Belum perlu tarik tunai

ATM rusak

Lainnya

Tidak jawab

35,8%

15,2%

10,9%

7,3%

7,3%

4,2%

1,2%

1,8%

16,4%

Gambar III-12. Alasan responden tidak melakukan tarik tunai

Adapun alasan yang dikemukakan oleh responden yang tidak melakukan tarik tunai adalah 
35,8%	 karena	 tidak	 tahu	 bisa	 tarik	 tunai.	 Alasan	 lainnya	 adalah	 karena	 uangnya	 sudah	 terpakai	
untuk membeli perlengkapan sekolah dan untuk membeli pangan murah.  

94,3%

5,0%0,6%

20 ribu 50 ribu 100 ribu

Gambar III-13. Rata-rata jumlah uang yang ditarik perbulan
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Dari	 responden	 yang	 pernah	melakukan	 tarik	 tunai,	 sebagian	 besar	 atau	 94,3%	menarik	 tunai	
maksimal	yaitu	Rp	100	ribu.	Adapun	tempat	responden	melakukan	tarik	tunai,	97,8%	di	ATM	Bank	DKI.

ATM Bank DKI 
97,8%

ATM lainnya 
2,2%

Gambar III-14. Tempat responden melakukan tarik tunai

Sebulan sekali 73,3%

5,0%

0,9%

20,8%

2 bulan sekali

Sebulan lebih dari sekali

Lainnya

Gambar III-15. Frekuensi responden melakukan tarik tunai

Adapun	 frekuensi	melakukan	 tarik	 tunai,	 73,3%	melakukan	 setiap	 sebulan	 sekali.	 Penggunan	
uang	tunai	tersebut	72,8%	responden	dari	kalangan	orangtua	siswa	mengaku	untuk	uang	saku	atau	
uang	jajan	anak,	dan	14,4%	responden	menggunakannya	untuk	biaya	transportasi	ke	sekolah	anak.

72,8%

14,4%

42,6%

2,6%

0,0%

0,0%

0,0%

Lainnya

Untuk uang saku atau uang jajan anak

Untuk biaya transportasi ke sekolah anak

Untuk menambah uang belanja keluarga

Untuk membayar listrik/air/membeli gas

Untuk membeli pulsa/paket data HP

Untuk membeli bensin/BBM kendaraan 
mengantarkan anak ke sekolah

Gambar III-16. Penggunaan dana tarik tunai oleh responden orangtua/wali siswa
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Adapun ketika ditanyakan kepada responden dari kalangan siswa, mereka terlihat lebih jujur. 
Selain	mengaku	untuk	uang	saku	atau	uang	jajan	(61,8%)	dan	untuk	biaya	transportasi	ke	sekolah	
(52%),	ada	juga	yang	mengaku	untuk	membeli	pulsa	atau	paket	data	(8,9%)	dan	untuk	main	game	
(2,4%).

Untuk uang saku atau uang jajan anak

Untuk biaya transportasi ke sekolah

Untuk membeli makan

Untuk membeli pulsa/paket data

Untuk membeli bensin/BBM kendaraan

Untuk main game

Untuk menonton film

61,8%

52,0%

15,4%

17,9%

0,8%

0,8%

4,1%

2,4%

8,9%

Untuk membeli asesoris HP

Lainnya

Gambar III-17. Penggunaan dana tarik tunai oleh responden siswa

66,4%

33,6%
Ya, tahu
Tidak tahu

Gambar III-18. Persentase responden orangtua/wali siswa yang mengetahui penggunaan dana KJP Plus 
oleh orangtua/wali siswa yang lain

Kepada responden dari kalangan orangtua siswa juga ditanyakan apakah mereka mengetahui 
penggunaan	dana	KJP	Plus	oleh	orangtua	siswa	yang	lain.	Ternyata	66,4%	responden	mengaku	tidak	
mengetahui.	Adapun	dari	 responden	yang	menjawab	“tahu”	 (33,6%),	 sebagian	besar	mengetahui	
bahwa dana KJP Plus tersebut digunakan untuk uang saku atau uang jajan anak dan untuk biaya 
transportasi ke sekolah anak.
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46,8%

41,8%

5,1%

1,3%

1,3%

0,0%

41,8%Lainnya

Untuk uang saku atau uang jajan anak

Untuk biaya transportasi ke sekolah anak

Untuk menambah uang belanja keluarga

Untuk membeli pulsa/paket data HP

Untuk membayar listrik/air/membeli gas

Untuk membeli bensin/BBM kendaraan 
mengantarkan anak ke sekolah

Gambar III-19. Penggunaan KJP Plus oleh orangtua/wali siswa yang lain 

Adapun ketika ditanyakan kepada responden dari kalangan siswa, apakah mereka mengetahui 
penggunaan	dana	KJP	Plus	oleh	siswa	lain,	ternyata	75,8%	responden	mengaku	tidak	mengetahui.	
Dari	 responden	 yang	mengaku	“tahu”	 (24,2%),	mereka	 tahu	bahwa	uang	dana	 KJP	 Plus	 tersebut	
juga digunakan untuk uang saku atau uang jajan dan untuk biaya transportasi ke sekolah.

75,8%

24,2%

Ya, tahu Tidak tahu

Gambar III-20. Persentase responden siswa yang mengetahui penggunaan dana KJP Plus oleh siswa 
yang lain
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Untuk uang saku atau uang jajan anak

Untuk biaya transportasi ke sekolah

Untuk membeli makan

Untuk membeli pulsa/paket data

Untuk membeli bensin/BBM kendaraan

Untuk membeli asesoris HP

Untuk menonton film

Untuk main game

Lainnya

50,0%

38,3%

13,3%

11,7%

8,3%

35,0%

5,0%

3,3%

1,7%

Gambar III-21. Penggunaan KJP Plus oleh siswa yang lain

Ketika ditanyakan kepada responden siswa, apakah mereka pernah melakukan tarik tunai 
dan kemudian memberikan uangnya kepada orangtua atau anggota keluarga yang lain. Ternyata 
sebagian	 besar	 atau	 73,4%	 mengaku	 tidak	 pernah.	 Dari	 responden	 yang	 menjawab	 “pernah”	
(26,6%),	mengaku	 uang	 tersebut	 digunakan	 untuk	membeli	 perlengkapan	 sekolah	 	 (33,3%)	 dan	
untuk	membeli	 sembako	 (15%).

Ya, pernah 
26,6%

Tidak pernah 
73,4%

Gambar III-22. Persentase responden siswa yang pernah melakukan tarik tunai kemudian diberikan 
kepada orangtua/anggota keluarga yang lain
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Beli perlengkapan sekolah

Beli sembako

Uang saku sekolah

Untuk keperluan keluarga

Nambah uang belanja

Beli	makanan	dan	minuman	bergizi

Uang transport sekolah

Memenuhi kebutuhan ekonomi

Bayaran sekolah

Bayar listrik 1,7%

1,7%

33,3%

15,0%

13,3%

11,7%

8,3%

6,7%

5,0%

3,3%

Gambar III-23. Penggunaan dana tarik tunai oleh orangtua/anggota keluarga yang lain yang diterima 
dari responden siswa

Kepada responden juga ditanyakan, apakah mereka pernah membeli bahan makanan dari 
program	pangan	murah.	Tabel	 III.4	di	bawah	 ini	menunjukkan	bahwa	sebagian	besar	yaitu	92,3%	
responden	orangtua	siswa	dan	94%	responden	siswa	mengaku	pernah	membeli	bahan	makanan	
dari program pangan murah. 

Tabel III-4. Persentase responden yang pernah membeli bahan makanan dari program pangan 
murah

Pernah membeli bahan makanan 
dari program “Pangan Murah” Orangtua/Wali Siswa Siswa

Ya pernah 92,3% 94,0%

Tidak pernah 7,7% 6,0%

Berdasarkan data dari responden siswa, pihak yang membeli pangan murah tersebut sebagian 
besar	atau	92,7%	dilakukan	oleh	orangtua	siswa.	



92,7%

7,3%

Anda sendiri Orangtua/wali/lainnya

Gambar III-24. Anggota keluarga yang membeli pangan murah menurut responden siswa

Dengan program KJP Plus ini setiap peserta menerima satu akun nomor rekening di Bank DKI. 
Tentu tujuannya bukan hanya sebagai tempat penerimaan dana program dari pemerintah, tetapi 
diharapkan para penerima program juga dapat menabung atau menambah saldo di rekening 
tersebut.	Namun	berdasarkan	hasil	survey,	sebagain	besar	98,1%	responden	tidak	pernah	menabung	
atau	 menambah	 jumlah	 saldo	 yang	 ada	 di	 rekeningnya.	 Hanya	 11,9%	 yang	 pernah	 menambah	
jumlah tabungan pada rekeningnya. 

Dari	 sedikit	 responden	yang	pernah	menambah	 jumlah	 tabungan,	66,7%	menabung	sebulan	
sekali dan 33,3 persen mengaku tidak tentu. Adapun jumlah uang yang ditabung setiap mereka 
menabung	adalah	44,4%	kurang	dari	100	ribu	dan	44,4%	antara	Rp	100	ribu	hingga	Rp	500	ribu.	
Namun	ada	 juga	yang	 lebih	dari	Rp	500	 ribu	 (11,1%).

Ya, pernah 
1,9%

Tidak pernah 
98,1%

Gambar III-25. Persentase responden yang pernah menambah tabungan pada rekening KJP Plus

Pusat Pelayanan Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi DKI Jakarta 35



Pusat Pelayanan Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi DKI JakartaSurvei Evaluasi Program KJP Plus - 201936 37

Sebulan sekali Sebulan lebih 
dari sekali

Tidak tentu

66,7%

0,0%

33,3%

Gambar III-26. Frekuensi menambah tabungan pada rekening KJP Plus

Rendahnya penerima program yang menabung ini dapat disebabkan oleh karena tidak 
adanya dana yang bisa ditabung, namun bisa juga disebabkan belum tumbuhnya kesadaran 
untuk menabung. Oleh karena itu, ke depannya perlu ada upaya untuk menumbuhkan kesadaran 
menabung di kalangan penerima program KJP Plus. 

Lebih dari 500 ribu

100 ribu - 500 ribu

Kurang dari 100 ribu

11,1%

44,4%

44,4%

Gambar III-27. Jumlah rata-rata uang yang ditambahkan dalam rekening KJP Plus

3.4 Kepuasan Penerima Program KJP Plus

Salah satu tujuan kajian ini adalah mengukur kepuasan penerima program KJP Plus. Tabel-
tabel di bawah ini menunjukkan indeks kepuasan penerima program KJP Plus. Dari Tabel III-5 dan 
Tabel III-6 dapat dilihat bahwa indeks kepuasan dari kalangan orangtua siswa adalah 3,23 (skala 
4) atau 80,81 (skala 100). Adapun indeks kepuasan respoden dari kalangan siswa mencapai 2,95 
(skala 4) atau 73,67 (skala 100). 

Jika mengacu pada ketentuan yang diatur pada Peraturan Menpan RB No. 14 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, 
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nilai indeks sebesar 3,23 atau 80,81 termasuk kategori mutu pelayanan B atau Baik dan 2,95 atau 
73,67 termasuk kategori mutu pelayanan C atau Kurang Baik. 

Tabel III-5. Indeks Kepuasan Responden Orangtua/Wali Siswa

Indeks Skor Indikator Skor Pertanyaan Skor

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 

Responden 
Orangtua/Wali 

Siswa

3.23

Persyaratan 3.37
Kejelasan syarat peserta program KJP Plus 3.34
Kemudahan memenuhi persyaratan 3.40

Prosedur 3.50
Kejelasan prosedur pengurusan menjadi 
peserta KJP Plus 3.48

Kemudahan mengikuti prosedur 3.52
Waktu 

Penyelesaian 
Pelayanan

3.43 Kecepatan waktu penyelesaian sampai ke 
pencairan dana 3.43

Dana KJP Plus 3.29

Kejelasan besaran dana KJP Plus yang 
diberikan 3.33

Besarnya dana KJP Plus yang diberikan 3.14
Aturan tentang penggunaan dana KJP Plus 3.40

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

dan Masukan
2.57

Kecepatan petugas dalam menyelesaikan 
pengaduan 2.50

Kualitas penyelesaian pengaduan 2.63
 

Tabel III-6. Indeks Kepuasan Responden Siswa

Indeks Skor Indikator Skor Pertanyaan Skor

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 

Responden 
Siswa

2.95

Persyaratan 3.08
Kejelasan syarat peserta program KJP Plus 3.07

Kemudahan memenuhi persyaratan 3.09

Prosedur 3.10
Kejelasan prosedur pengurusan menjadi 
peserta KJP Plus 3.15

Kemudahan mengikuti prosedur 3.06

Waktu 
Penyelesaian 

Pelayanan
2.77 Kecepatan waktu penyelesaian sampai ke 

pencairan dana 2.77

Dana KJP Plus 2.99

Kejelasan besaran dana KJP Plus yang 
diberikan 3.07

Besarnya dana KJP Plus yang diberikan 2.91

Aturan tentang penggunaan dana KJP Plus 3.01

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

dan Masukan
2.78

Kecepatan petugas dalam menyelesaikan 
pengaduan 2.74

Kualitas penyelesaian pengaduan 2.83
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Dari Tabel III-5 dan Tabel III-6 di atas juga dapat dilhat bahwa responden dari kalangan orangtua 
relatif merasa lebih puas dibandingkan responden dari kalangan siswa. Hal ini dapat disebabkan 
siswa merupakan pengguna langsung dari dana KJP Plus ini sehingga tingkat ekspektasinya akan 
lebih tinggi. 

Aspek yang perlu ditingkatkan bagi responden orangtua hanya indikator penanganan 
pengaduan, saran dan masukan. Adapun bagi responden siswa, selain indikator penanganan 
pengaduan, saran dan masukan, juga indikator waktu penyelesaian pelayanan dan indikator dana 
KJP Plus khususnya pada aspek besaran dana KJP Plus yang diberikan.

Jika semua responden digabungkan, maka indeks kepuasan yang diperoleh adalah 3,12 atau 
77,94 sehingga masuk kategori B atau Baik.

Tabel III-7. Indeks Kepuasan Gabungan

Indeks Skor Indikator Skor Pertanyaan Skor

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 

Gabungan

3.12

Persyaratan 3.24

Kejelasan syarat peserta 
program KJP Plus 3.22

Kemudahan memenuhi 
persyaratan 3.26

Prosedur 3.33

Kejelasan prosedur pengurusan 
menjadi peserta KJP Plus 3.34

Kemudahan mengikuti 
prosedur 3.31

Waktu 
Penyelesaian 

Pelayanan
3.14 Kecepatan waktu penyelesaian 

sampai ke pencairan dana 3.14

Dana KJP Plus 3.16

Kejelasan besaran dana KJP 
Plus yang diberikan 3.21

Besarnya dana KJP Plus yang 
diberikan 3.04

Aturan tentang penggunaan 
dana KJP Plus 3.23

Penanganan 
Pengaduan, 
Saran dan 
Masukan

2.72

Kecepatan petugas dalam 
menyelesaikan pengaduan 2.67

Kualitas penyelesaian 
pengaduan 2.77
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3.5 Perihal yang menyebabkan penerima Program KJP Plus 
tidak/kurang puas

Kepada responden yang menjawab kurang atau tidak puas pada setiap indikator, ditanyakan 
penyebab atau alasan yang melatarbelakangi ketidakpuasan tersebut. Hasilnya dapat dilihat pada 
gambar-gambar berikut ini.

Persyaratan susah dipenuhi 33,3%

22,2%

18,5%

11,1%

7,4%

3,7%

3,7%

Persyaratannya banyak

Persyaratan kurang jelas

Tidak bisa scan dan ZIP dokumen

Informasi dari sekolah kurang jelas

Pengurusan SKTM harus antri

Data pengisian form berubah

Gambar III-28. Perihal yang menyebabkan responden tidak/kurang puas terhadap Persyaratan KJP Plus

Pada indikator persyaratan, alasan atau penyebab ketidakpuasan yang banyak disebutkan adalah 
persyaratan yang susah dipenuhi, persyaratan yang terlalu banyak, dan persyaratan yang kurang jelas.

Pada indikator prosedur, yang banyak dikeluhkan adalah prosedurnya yang dinilai ribet. Adapun 
pada indikator waktu penyelesaian pelayanan, penyebab ketidakpuasan yang utama adalah karena 
waktu pencairan yang dinilai lama.  

Prosedurnya ribet 46,2%

15,4%Pengurusannya lama

Prosedurnya kurang tahu

Pengurusan SKTM harus antri

Human error

Berkas sama dengan sebelumnya tapi  
tidak lolos

Lokasi kelurahan jauh

7,7%

7,7%

7,7%

7,7%

7,7%

Gambar III-29. Perihal yang menyebabkan responden tidak/kurang puas terhadap Prosedur KJP Plus
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Kadang dana 
sudah masuk buku 

tabungan tapi di 
ATM belum ada

94,9%

2,6%2,6%

Tidak dapat 
undangan dan 
buku tabungan

Waktu pencairan 
lama

Gambar III-30. Perihal yang menyebabkan responden tidak/kurang puas terhadap Penyelesaian Waktu 
Pelayanan KJP Plus

Pada indikator dana KJP Plus, faktor yang menjadi penyebab ketidakpuasan yang banyak 
disebut responden adalah besaran dana KJP Plus yang dinilai masih kurang.

Besaran dana KJP Plus yang 
diberikan masih kurang 79,5%

9,0%

7,7%

2,6%

1,3%

Informasi mengenai jumlah 
besaran dananya kurang jelas

Jumlah dana yang diberikan 
tidak sesuai

Jumlah yang bisa tarik tunai 
sedikit

Hanya dapat membeli 
barang di toko tertentu dan 

tidak semuanya boleh

Gambar III-31. Perihal yang menyebabkan responden tidak/kurang puas terhadap Dana KJP Plus

Kepada responden juga ditanyakan apakah mereka pernah mengalami kekecewaan dalam 
menerima	 pelayanan	 dalam	 program	 KJP	 Plus.	 Ternyata	 ada	 15,5%	 responden	 yang	 pernah	
mengalami kekecewaan. 
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84,5%

15,5%

Ya, pernah Tidak Pernah

Gambar III-32. Persentase responden yang pernah mengalami kekecewaan atau keluhan dalam 
menerima program KJP Plus

Kartu KJP hilang/rusak

Waktu pencairan dana telat
Bantuan KJP pernah berhenti

Tidak dapat undangan dan buku tabungan

Lainnya

Dana KJP kurang untuk beli buku

Saldo ATM nol

Dana di ATM berkurang

Sistem offline

Data kependudukan berubah

Datanya kurang

Salah isi formulir

Pengurusan kartu ATM lama

KJP nya ditahan sekolah

Informasi pencairan dana tidak jelas

29,2%

22,9%

16,7%

4,2%

4,2%

2,1%

2,1%
2,1%

2,1%

2,1%

2,1%
2,1%

2,1%

2,1%

4,2%

Gambar III-33. Pengalaman yang menyebabkan responden mengalami kekecewaan/keluhan

Adapun hal-hal yang paling banyak dialami oleh responden yang kecewa adalah kartu KJP 
hilang/rusak, waktu pencairan dana yang terlambat, dan ketika responden tidak menerima bantuan 
KJP lagi.



Pusat Pelayanan Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi DKI JakartaSurvei Evaluasi Program KJP Plus - 201942 43

84,0%

16,0%

Ya, menyampaikan pengaduan

Tidak menyampaikan pengaduan

Gambar III-34. Persentase responden yang menyampaikan pengaduan

Dari	responden	yang	pernah	mengalami	kekecewaan	tersebut,	84,0%	menyampaikan	pengaduan	
atas kekecewaan yang dialami. Pengaduan terbanyak disampaikan kepada Bank DKI. Namun banyak 
juga yang menyampaikan pengaduan kepada sekolah.

Bank DKI 46,0%

38,1%

6,3%

3,2%

Sekolah

P4OP Dinas Pendidikan

Disdukcapil

Gambar III-35. Instansi yang menerima pengaduan responden
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61,9%Penyelesaian pengaduan lama

Petiugas kurang profesional

Sistem pengaduan kurang tepat

Petugas kurang responsif

Petugas kurang ramah

KJP ditahan

Lainnya

9,5%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

9,5%

Gambar III-36. Perihal yang menyebabkan responden tidak/kurang puas terhadap Penanganan 
Pengaduan, Saran dan Masukan tentang KJP Plus

Adapun terkait indikator penanganan pengaduan, saran dan masukan. Faktor terbanyak yang 
menjadi penyebab ketidakpuasan adalah penyelesaian pengaduan yang lama. Faktor lainnya adalah 
petugas yang kurang profesional.

3.6 Dampak dan Manfaat Program KJP Plus Bagi Penerima

92,3%
86,1%

0,9%

SD SMP SMA

0,0%
6,8% 8,1%

37,8%

53,2%

0,9%
9,5%

0,0%4,4%

Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
Mengikuti kursus keahlian
Bekerja/cari uang
Lainnya

Gambar III-37. Kegiatan yang akan dilakukan setelah selesai sekolah
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Kegiatan ini juga mencoba mempelajari dampak atau manfaat dari program KJP Plus. Dalam 
kaitan ini, kepada responden ditanyakan apa kegiatan yang akan dilakukan setelah selesai sekolah. 
Ternyata sebagian besar menjawab akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
Dengan jawaban seperti ini, maka adanya program KJP Plus telah memberi kesempatan dan 
peluang yang lebih besar bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi. 

Adapun	untuk	siswa	SMA,	ada	37,8%	yang	menjawab	akan	bekerja	mencari	uang.	Hal	ini	dapat	
dimaklumi karena untuk menlajutkan pendidikan ke perguruan tinggi umumnya membutuhkan 
biaya yang lebih besar.

48,5% 51,5%
44,5%

40,5%

59,5%55,5%

Prestasi tidak meingkatPrestasi meningkat

SMPSD SMA

Gambar III-38. Persentase penerima KJP Plus yang prestasinya meningkat

Rangking 10 besar

Nilai rapot meningkat

Juara lomba

Lainnya

Lulus ujian sertifikasi

59,8%

19,5%

18,7%

1,2%

0,8%

Gambar III-39. Prestasi penerima bantuan program KJP Plus
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Aspek lain yang ditanyakan terkait dampak atau manfaat KJP Plus adalah prestasi yang diraih 
penerima program KJP Plus. Ternyata peningkatan prestasi lebih banyak dirasakan oleh siswa SMA. 
Adapun untuk siswa SD dan SMP, lebih banyak yang merasa tidak mengalami peningkatan prestasi. 
Bentuk peningkatan prestasi yang dirasakan oleh responden adalah masuk 10 besar ranking di 
kelas. Ada juga yang merasa nilai raportnya meningkat dan menjadi juara lomba. 

Berdasarkan data ini, program KJP Plus telah mampu meningkatkan motivasi belajar peserta 
sehingga meningkatkan prestasi para siswa. Hal ini terkonfirmasi dengan jawaban responden 
terkait peningkatan motivasi untuk sekolah. Sebagian besar responden dari siswa SD, SMP dan 
SMA mengaku lebih termotivasi untuk sekolah. 

Selain terkait motivasi, prestasi siswa juga terkait adanya perhatian orang tua terhadap 
pendidikan anak. Kemiskinan dan kesulitan ekonomi bisa menjadi alasan siswa untuk berprestasi 
agar dapat terus bersekolah dengan cara masuk ke sekolah negeri sehingga beban pembiayaan 
pendidikan sekolah lebih ringan. Hal lainnya adalah prestasi belajar siswa dapat meningkat karema 
penggunaan dana KJP Plus untuk membayar biaya les/bimbel anaknya.

Tidak termotivasi Ya, termotivasi

SMA

SMP

SD

12,6%

87,4%

24,8%
75,2%

93,6%

6,4%

Gambar III-40. Persentase penerima KJP Plus yang termotivasi sekolah

Adapun motivasi terbesar yang membuat penerima KJP plus untuk terus sekolah adalah untuk 
dapat meraih cita-cita. Selain tumbuhnya motivasi intrinsik berupa tumbuhnya kesadaran untuk 
terus sekolah, juga tumbuh sumber motivasi ekstrinsik berupa tekanan dari orangtua untuk terus 
sekolah agar program KJP Plus tidak terputus.



Agar bisa meraih cita-cita

Rajin sekolah

26,2%

24,0%

7,1%

6,7%

6,4%

4,5%

4,3%

4,3%

3,1%

2,6%

2,4%

2,4%

1,7%

1,2%

1,0%

0,7%

0,5%

0,5%

0,5%

Agar pintar

Semangat sekolah

Agar dapat melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi

Agar mendapatkan ilmu pengetahuan 
yang luas

Agar sukses

Agar tetap dapat bantuan KJP

Bisa beli perlengkapan sekolah yang baru

Agar mendaptkan pekerjaan

Agar lebih baik

Sekolah kewajiban

Karena tidak perlu mengeluarkan biaya

Agar banyak teman

Agar berprestasi

Agar dapat uang jajan

Agar bisa mendirikan perusahaan

Lainnya

Agar bisa membantu dan 
membahagiakan orangtua

Gambar III-41. Motivasi yang membuat penerima KJP Plus untuk terus sekolah 
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44,0%Membantu biaya pendidikan

Lainnya

Membantu uang transportasi dan uang jajan

Bisa membeli makanan dan minuman 
bergizi

Siswa semakin semangat sekolah

Bisa membeli pangan murah

Sangat senang dan sangat bermanfaat

Meringankan beban ekonomi keluarga

Bisa membeli perlengkapan dan peralatan 
sekolah

Sangat membantu memenuhi kebutuhan 
sekolah 

28,8%

12,8%

4,3%

2,6%

2,1%

1,9%

1,7%

0,9%

0,9%

Gambar III-42. Manfaat yang dirasakan penerima program KJP Plus 

Ketika	 ditanyakan	 apa	 manfaat	 program	 KJP	 Plus	 bagi	 responden,	 44%	 menjawab	 dapat	
membantu	biaya	pendidikan.	28,8%	menjawab	bisa	membeli	perlengkapan	atau	peralatan	sekolah	
dan	ada	12,8%	yang	mengaku	dana	dari	KJP	Plus	 ini	meringankan	beban	ekonomi	keluarga.	

3.7 Manfaat Program KJP Plus Bagi Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa orang kepala sekolah, secara umum 
mereka menilai program KJP Plus ini sangat positif. Banyak manfaat program KJP Plus yang dirasakan 
oleh pihak sekolah, di antaranya  adalah sebagai berikut: 

•	 Angka	partisipasi	siswa	untuk	sekolah	meningkat.	Hal	ini	terlihat	dari	jumlah	siswa	di	dalam	satu	
kelas (rombongan belajar) di sekolah swasta yang mencukupi dan tidak mengalami kekurangan 
murid.

•	 KJP	Plus	bisa	menjadi	alat	pemaksa	dan	pengendalian	bagi	siswa	dan	orang	tua	untuk	mengikuti	
aturan sekolah. Hal ini terlihat juga dari angka presensi penerima program yang lebih baik karena 
ada “ancaman” akan diputuskan pemberian program KJP Plus jika sering absen di sekolah. 
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Selain manfaat yang dirasakan, ternyata sekolah juga memiliki beban tersendiri dalam turut 
serta menjalankan program KJP Plus ini, yaitu : 

•	 Beban	 administrasi	 KJP	menjadi	 berat	 karena	 akumulasi	 beban	 administrasi	 yang	 tidak	 bisa	
dilakukan oleh orang tua siswa. Misalnya scan dan upload dokumen.

•	 Kesulitan	dalam	tanggung	jawab	untuk	agenda	visitasi	ke	rumah	calon	penerima	KJP.	Apalagi	
tidak ada anggaran khusus bagi sekolah untuk melakukan visitasi ke calon penerima program. 
Solusinya mereka meminta orang tua siswa memberikan foto-foto tempat tinggalnya. Tentunya 
solusi ini tidak menjamin akurasi data penerima program KJP Plus.

Beberapa sekolah mengaku mengalami beberapa kendala dalam menjalankan program KJP 
Plus, di antaranya:

•	 Ada	pengeluaran	tambahan	bagi	sekolah	untuk	pengurusan	administrasi	KJP.	Sehingga	pihak	
sekolah meminta ada biaya yang diberikan ke sekolah untuk pengurusan administrasi KJP.

•	 Bagi	sekolah	swasta,	pencairan	dana	untuk	SPP	sekolah	tidak	bisa	dilakukan	karena	saldo	habis	
terpakai oleh penerima KJP.

•	 Syarat	 administrasi	 pengambilan	 auto	 debet	 untuk	 pembayaran	 SPP	 di	 Bank	 DKI	 rumit	 dan	
memakan banyak waktu dan tenaga. Adanya tanda tangan orang tua yang berbeda-beda 
sehingga menyulitkan untuk memenuhi syarat pengambilan auto debet di Bank DKI.

3.8 Saran/Masukan/Kritik dari Penerima KJP Plus

Berikut saran/masukan yang disampaikan responden. Dari beragam saran atau masukan yang 
masuk,	 saran	 terbanyak	 adalah	 agar	 jumlah	 bantuannya	 dinaikkan	 (25,3%),	 programnya	 agar	
tetap	 dilanjutkan	 (17,4%),	 pencairan	 dana	 dapat	 lebih	 cepat	 dan	 jangan	 terlambat	 (10,6%)	 dan	
pelayanannya	 dapat	 lebih	 ditingkatkan	 lagi	 (10,6%).	 Untuk	 saran/masukan	 lainnya	 dapat	 dilihat	
pada tabel berikut ini.

Tabel III-8.Saran/Masukan/Kritik Penerima KJP Plus

Saran/Masukan/Kritik Penerima KJP Plus Persentase

Jumlah bantuannya dinaikkan 25,3%

Programnya agar tetap berlanjut 17,4%

Keluarnya lebih cepat dan jangan telat 10,6%

Pelayanannya lebih baik lagi 10,6%

Administrasi dan prosesnya dipermudah 6,8%

Agar lebih selektif dan tepat sasaran 5,8%
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Bisa digunakan untuk Bimbingan Belajar 2,4%

Bisa digunakan untuk beli laptop 2,0%

Bisa digunakan untuk beli perlengkapan sekolah 1,4%

Jumlah penerima KJP Plus diperbanyak 1,4%

Keluar dananya perbulan 1,4%

Bisa digunakan untuk beli baju 1,0%

Bisa tarik tunai semuanya 1,0%

Ada KJP Plus untuk sekolah non formal 0,7%

Ada program KJP untuk siswa berprestasi 0,7%

Berlaku untuk pelajar diluar DKI yang membutuhkan juga 0,7%

Bisa digunakan untuk bantuan pangan siswa 0,7%

Bisa digunakan untuk bantuan perbaikan rumah 0,7%

Bisa digunakan untuk beli HP 0,7%

Bisa digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah 0,7%

Laporan penggunaan dana dipermudah 0,7%

Peserta KJP lebih semangat sekolah dan berprestasi 0,7%

Sebaiknya tidak ada daftar ulang setiap 6 bulan 0,7%

Agar bisa menggratiskan semua sekolah 0,3%

Agar pegawainya ada terus 0,3%

Agar pengurusan kartu yang hilang lebih cepat 0,3%

Bisa digunakan untuk alat bantu pendengaran 0,3%

Bisa digunakan untuk bantuan kesehatan 0,3%

Bisa digunakan untuk bayar uang awal masuk sekolah 0,3%

Bisa digunakan untuk beli vitamin 0,3%

Bisa digunakan untuk biaya ujian 0,3%

Bisa digunakan untuk membeli aplikasi game 0,3%

Cabang Bank DKI/ATM Bank DKI ditambah 0,3%

Keluar dananya serentak semua 0,3%

KJP Plus sangat membantu masyarakat DKI jakarta 0,3%

Lebih diperjelas lagi jumlah nominal bantuannya dan waktu 
keluarnya 0,3%
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4.1 Kesimpulan

1. Berkenaan dengan pengetahuan tentang program KJP Plus, secara umum banyak responden 
yang tidak familiar atau tidak mengenal KJP Plus.  Dengan demikian, sebagian responden tidak 
mampu membedakan atau tidak tahu perbedaan antara program KJP dan KJP Plus. Otomatis 
sebagian dari mereka juga tidak mengetahui keunggulan KJP Plus dibanding program KJP. 
Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang keunggulan atau perbedaan 
KJP Plus.

2. Berkaitan dengan perilaku dalam memanfaatkan program KJP Plus, walaupun banyak yang 
tidak	mengetahui	perbedaan	KJP	dan	KJP	Plus,	 sebagian	besar	 (65,8%)	sudah	memanfaatkan	
fasilitas tarik tunai. Mereka umumnya melakukan tarik tunai di ATM Bank DKI sebanyak Rp 
100 ribu, sebulan sekali dan umumnya digunakan untuk uang jajan dan biaya transportasi 
ke sekolah. Adapun responden yang belum memanfaatkan tarik tunai, sebagian besar karena 
tidak tahu bisa melakukan tarik tunai.  

3. Dalam hal kepuasan terhadap pelayanan program KJP Plus, secara umum sudah dinilai baik 
(indeks 3,12). Secara umum, responden dari kalangan orangtua siswa memiliki tingkat kepuasan 
lebih tinggi (indeks 3,23) dibandingkan responden dari kalangan siswa (indeks 2,95).

4. Aspek yang perlu diperbaiki dalam pelayanan KJP Plus terutama dalam penanganan pengaduan, 
saran dan masukan serta dalam meningkatkan kecepatan pencairan dana. Bagi responden dari 
kalangan siswa, mereka juga berharap ada peningkatan besaran dana KJP Plus.

5. Berkenaan dengan dampak dan manfaat program KJP Plus, program ini dinilai telah meningkatkan 
kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin di DKI Jakarta untuk melanjutkan sekolah 
ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini juga telah meningkatkan motivasi para siswa untuk 
terus bersekolah dan telah mendorong sebagian penerima program untuk meningkatkan 
prestasinya. 

BAB 4
Kesimpulan dan 

Rekomendasi
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6. Bagi sekolah, program ini telah memberi manfaat dalam  meningkatkan angka partisipasi sekolah 
dan jaminan keberlanjutan sekolah bagi siswa dari masyarakat tidak mampu dan pada akhirnya 
meningkatkan pemasukan bagi sekolah. Walau demikian, proses administrasi pendaftaran 
penerima program hingga visitasi kepada calon penerima program masih merupakan beban 
bagi sekolah. 

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan beberapa butir kesimpulan dari kegiatan ini, maka rekomendasi untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan KJP Plus, adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang program KJP Plus dan manfaat yang diberikan 
oleh program KJP Plus, perlu terus meningkatkan sosialisasi tentang program KJP Plus dan 
keunggulan dari program ini. Hal ini penting selain meningkatkan citra pemerintah daerah, 
juga agar penerima program dapat memanfaatkan keunggulan dari program KJP Plus.

2. Untuk meningkatkan kepuasan terhadap layanan KJP Plus, perlu untuk meningkatkan kualitas 
penanganan pengaduan, saran dan masukan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah 
menyediakan hotline khusus untuk penerima program KJP Plus dan atau menyediakan desk 
khusus di Bank DKI yang melayani para penerima program KJP Plus

3. Indikator lain yang perlu diperhatikan adalah kecepatan pencairan dana KJP Plus. Untuk itu, 
perlu ditetapkan SLA (Service Level Agreement) waktu pencairan dana sejak persyaratan lengkap 
diterima.  

4. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi siswa penerima program, perlu dipertimbangkan 
dilakukan pendidikan orangtua (parenting education) bagi orangtua penerima program KJP 
Plus. Hal ini dikarenakan peran strategis dari orangtua dalam memotivasi dan mendorong 
prestasi siswa. Mata rantai kemiskinan sulit untuk diputus bila secara mental orang tua siswa 
tidak memiliki attitude positif dalam memandang pendidikan anaknya. 

5. Untuk mengurangi beban sekolah dalam proses administrasi dan penentuan penerima program, 
sebaiknya data dan penentuan penerima KJP Plus berasal dari pihak berwenang, karena data 
kemiskinan bukan domain sekolah. Jadi sekolah bukan pihak yang menentukan penerima 
program KJP Plus. Visitasi dan pembuktian layak tidaknya seseorang menerima program KJP 
Plus seharusnya dilakukan oleh tim tersendiri di luar sekolah. 
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Wawancara dengan pihak sekolah (Kepala 
Sekolah dan Operator KJP) untuk pemberitahuan
pelaksanaan kegiatan survei dan meminta data

siswa penerima KJP Plus serta menggali
informasi tentang pelaksanaan KJP di Sekolah

Beberapa sekolah yang menjadi sampel 
untuk survei KJP Plus

Survei Evaluasi Program KJP Plus - 201954
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Kegiatan pengarahan dan wawancara 
siswa penerima KJP Plus

Foto-foto kegiatan Survei Lapangan

Kegiatan wawancara orang tua siswa 
penerima program KJP PLUS
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