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Abstract 

Campus Social Responsibility Program in Surabaya City is a program that aims to reach the out-of-school children and 

motivate them through assistance so they want to take the formal education. The implementation of this program  started from 

socialization to Higher Education to recruit caretaker then held  the gathering and selection for caretaker in 2013, then the out-of-

school children was recorded by sub-district team, after that tha data was sent to the Department of Social Affair. Campus Social 

Responsibility Program was held in 2014, so it needs research to identify the capability of this program to resolve the problem of  out-

of-school children in Surabaya. This study focuses in evaluation of the implementation of Campus Social Responsibility Program in 

Surabaya City.  

This study employs qualitative descriptive method. The data were obtained through observations, documentation and in-

depth interviews. Data analysis was done through classifying and combining the data then determining the correlation between the 

data. While the validity of the data is proved by triangulation of data.  

The result indicates that Campus Social Responisbility Program in Surabaya City has been effective. But, there are obstacles 

that the target group is lack of interest and it’s difficult for the out-of-school children to meet their  caretaker. 

Keywords : Evaluation, Program, Out-of-School 

 

 

Pendahuluan 

Semua negara memiliki kewajiban untuk 

mensejahterakaan warga negaranya, baik negara 

berkembang mapun negara maju. Negara memiliki 

kewajiban untuk menyelesaikan seluruh permasalahan 

yang muncul di masyarakat. Masalah-masalah tersebut 

muncul dari berbagai aspek yaitu antara lain politik, 

ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia merupakan 

negara yang memiliki permasalahan kompleks, karena 

negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang 

cukup tinggi.  

Tabel  jumlah penduduk negara paling tinggi di 

dunia tahun 2016 

Pering

kat 

Negar

a  

Jumlah 

penduduk 

Persent

ase  

1 China 1.373.541.27

8 jiwa 

18,8 % 

2 India 1.266.883.59

8 jiwa 

17,2 % 

3 Ameri

ka 

Serika

t 

323.995.528 

jiwa 

4,4 % 

4 Indon

esia 

258.316.051 

jiwa 

3,5% 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016 

Berdasarkan tabel di atas Indonesia menduduki 

peringkat nomor empat penduduk tertinggi di dunia 

yaitu sebanyak 258.316.051 jiwa atau 3,5% dari 

jumlah keseluruhan penduduk Dunia. Indonesia 

merupakan negara berkembang dengan angka 

pertumbuhan penduduk yang tinggi dari tahun ke tahun. 

Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi 

menyebabkan Indonesia memiliki Sumber Daya 

Manusia yang banyak, namun dengan banyaknya 

jumlah penduduk Sumber Daya Manusia di Indonesia 

masih dalam taraf yang rendah. Faktor menonjol yang 

mempengaruhi rendahnya sumber daya manusia di 

Indonesia adalah redahnya pendidikan yang dimiliki 

masyarakat di Indonesia.  

Pemerintah Indonesia telah melakukan 

reformasi pendidikan dengan merestrukturisasi sekolah 

terus berlanjut menjadi lebih otonom dalam membuat 

keputusan lokal, partisipasi masyarakat yang kuat, dan 

efektif dalam memberikan layanan pendidikan 

berkualitas (dalam Harry dan Burhanuddin 2008:71). 

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan mengenai 

pendidikan untuk membantu masyarakat agar 

mengenyam pendidikan yang layak. Hal tersebut  

tercantum pada Undang-undang  Dasar 1945 dan juga 

Peraturan Perundang-undangan pendidikan yang ada di 
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Indonesia lalu membentuk berbagai kebijakan tentang 

pendidikan mulai dari dana Bantuan Operasional  

Sekolah yang tercantum pada peraturan Mendiknas 

Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non 

personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan operasional non personal selama 

satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana 

pendidikan agar satuan pendidikan dapat dapat 

melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. 

Secara khusus program BOS bertujuan untuk 

membebaskan semua pungutan bagi seluruh siswa 

terhadap biaya operasional sekolah. Lebih Khusus, 

pembabebasan biaya terhadap  siswa miskin dalam 

bentuk apapun. 

Angka putus sekolah di Jawa timur dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Grafik  Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan 

SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK,MA di Jawa Timur 

Pada tahun 2011-2015 (persen) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 

Dengan melihat angka putus sekolah yang 

semakin meningkat dari tahun ke tahun di Provinsi Jawa 

Timur pemerintah harus melakukan berbagai solusi 

untuk memperbaiki dan menuntaskan anak putus 

sekolah. Salah satu Kota di Jawa Timur sekaligus Ibu 

Kota Provinsi Di Jawa Timur Kota Surabaya memiliki 

Program Campus Social Responsibility bertujuan untuk 

mengurangi anak Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) terutama anak putus sekolah dengan 

upaya memberikan kegiatan pendampingan mahasiswa 

asuh sehingga anak putus sekolah mendapatkan 

kehidupan yang normal dan layak seperti anak-anak 

pada umumnya. 

Sehubung dalam Peraturan Daerah Nomor 02 

Tahun 2012 Pasal (1) Tentang Kesejahteraan Sosial 

yang didalamnya menangani urusan pemerintah di 

bidang sosial dan melakukaan penyelenggaraan 

kesejahteraan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan 

yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat 

dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi 

kebutuhan dasar stiap warga negara, yang meliputi 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 

dan perlindungan sosial salah satu target dalam 

kebijakan ini yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial adalah perorangan, keluarga atau kelompok 

masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, 

moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun 

luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan 

fugsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik 

jasmani maupun rohani terutama anak putus sekolah 

yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial. Dalam Pasal (2) juga dijelaskan penyelenggaran 

kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan asas 

kesetiakwanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan. 

Kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, 

profesionalitas dan keberlanjutan. Oleh sebab itu 

pemerintah kota Surabaya membuat program Campus 

Social Responsiblity untuk mengatasi anak putus 

sekolah dengan cara memberikaan pendampingan dan 

berkerjasama dengan Perguruan Tinggi di Kota 

Surabaya . 

Program Campus Social Responsiblity ini 

dilakukan sejak tahun 2014, Program Campus Social 

Responsibility yang dilakukan oleh dinas sosial kota 

Surabaya bekerja sama dengan berbagai Perguruan 

Tinggi di Kota Surabaya untuk mengatasi masalah putus 

sekolah yang dialami anak usia sekolah 7-18 tahun. 

Grafik  Angka Putus Sekolah Tahun 2011-

2015 di Kota Surabaya (persen) 

 

Sumber: badan pusat statistik (data diolah) 

 Berdasarkan data diatas angka putus sekolah di 

Kota Surabaya pada tahun 2011 jumlah anak putus 

sekolah mencapai 442 anak menunjukkan angka 0,79 

persen, pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan 

menjadi 0,72 persen yaitu 412 anak,lalu pada tahun 

2013 sampai 2015 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan yaitu pada tahun 2013 sebesar 2,1 persen 

menjadi 543 anak putus sekolah menyusul tahun 2014 

menjadi 706 anak atau sebesar 3,4 persen dan pada 

tahun 2015 meningkat drastis menjadi sebesar 5,2 

persen atau sebanyak 753 anak putus sekolah. Angka 

putus sekolah pada tahun 2012 mengalami penurun 

maka dapat dikatakan ada anak putus sekolah yang 

kembali ke sekolah meskipun hanya sekitar 0,07 persen 

atau sekitar 21 anak. Namun pada tahun-tahun 
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selanjutnya angka putus sekolah di Surabaya semakin 

meningkat. Pemerintah semakin gencar untuk 

mengurangi angka putus sekolah yang ada di Surabaya 

mengingat semakin meningkatnya anak putus sekolah 

yang ada di Surabaya, namun Tidak semua anak putus 

sekolah di Surabaya mau mengikuti program Campus 

Social Responsibility,terjadi penurunan jumlah anak 

putus sekolah yang mengikuti program Campus Social 

Responsibility berdasarkan jenjang yang berpartisipasi 

dalam program Campus Social Responsibility dari tahun 

2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan hal 

tersebut sebanding dengan jumlah presentase anak putus 

sekolah di Surabaya pada tahun 2014 sampai 2017 terus 

menurun. Namun jika dilihat berdasarkan jenjang masih 

sedikit anak putus sekolah dari jenjang SMA yang 

berpartisipasi dalam program tersebut padahal angka 

putus sekolah tertinggi dari tahun ke tahun semakin 

meningkat terutama pada jenjang SMA yaitu anak usia 

sekolah 16-18 tahun.Dilihat dari jenjang sekolah dasar 

(usia sekolah 7-12 tahun) pada tahun 2014 terdapat 96 

anak yang ikut dan masih berpartisipasi dalam program 

ini. Jenjang SMP (usia sekolah 13-15 tahun) terdapat 87 

anak dan jenjang SMA (usia sekolah 16-18 tahun) 

terdapat 32 anak dari jumlah total 215 anak atau 60 

persen anak putus sekolah mengikuti program ini. Pada 

tahun 2015 terdapat 87 anak atau pada jenjang sekolah 

dasar, pada jenjang SMP terdapat 62 anak atau dan pada 

jenjang SMA 40 anak atau dari jumalah total 189 anak 

jumalh tersebut menurun 12 persen dari tahun 

sebulumnya . Sedangkan di tahun 2016 terdapat 56 anak 

di jenjang SD, di jenjang SMP terdapat 48 anak dan di 

jenjang SMA terdapat 31 anak dari jumlah total 135 

anak atau menurun 28 persen dari jumlah anak yang ikut 

program Campus Social Responsibility di tahun 

sebelumnya. Dan ditahun 2017 terdapat 48 anak jenjang 

SD, 36 anak jenjang SMP dan 25 anak jenjang SMA 

dengan total keseluruhan 109 anak atau menurun 19 

persen dari tahun sebelumnya.Data tersebut 

menunjukkan adanya penurunan anak yang ikut 

program Campus Social Responsibility dari tahun ke 

tahun. 

Selain mendampingi anak putus sekolah 

Program Campus Social Responsibility juga bertujuan 

untuk mengembalikan anak putus sekolah agar dapat 

bersekolah dan dalam masa operasionalny selama empat 

tahun, Program Campus Social Responsibility mampu 

mengembalikan anak putus sekolah di Surabaya, namun 

tidak semua anak yang ikut program ini kembali ke 

sekolah, Hal tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel jumlah adik asuh Program Campus 

Social Responisbility yang kembali bersekolah tahun 

2014-2017 

Tahun Jumlah anak 

yang ikut 

program 

Jumlah 

anak 

kembali 

Persentase 

Campus Social 

Responsiblity 

ke 

sekolah 

2014 215 107 49% 

2015 189 99 52,3% 

2016 135 79 58,5% 

2017 109 16 14,6% 

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2017 

Dilihat dari data diatas Program Campus 

Social Responsiblity mampu mengembalikan anak putus 

sekolah, namun tidak 100 persen adik asuh yang 

mengikuti program Campus Social Responsibility 

kembali ke sekolah. Pada tahun 2014 dari 215 anak yang 

ikut program Campus Social Responisbility hanya 107 

anak yang kembali bersekolah atau ada 49 persen anak 

yang kembali ke sekolah, pada tahun berikutnya dari 

189 anak hanya 99 anak yang kembali kesekolah atau 

ada 52,4 persen dari jumlah anak yang ikut program 

Campus Social Responsibility , tahun 2016 dari 135 

anak yang kembali ke sekolah hanya 79 anak atau 

terdapat 58,3persen dan pada tahun 2017  dari 109 anak 

hanya 16 saja atau 14,6 persen yang kembali ke sekolah. 

Data tersebut selalu bertambah setiap tahunnya mulai 

dari tahun 2014 sampai tahun 2016 namun menurun 

pada tahun 2017. Dari banyaknya angka putus sekolah 

di Surabaya hanya beberapa anak saja yang mengikuti 

Program Campus Social Responsibility, dan dari jumlah 

anak putus sekolah yang mengikuti Program Campus 

Social Responsibility hanya 50 persen yang bisa 

kembali ke sekolah.  

Adapun penelitian tentang Evaluasi Program 

Campus Social Responsibility terhadap Pendampingan 

Anak Putus Sekolah di Kota Surabaya ingin membahas 

lebih dalam tentang evaluasi program Campus Social 

Responsibility dan juga ingin mengetahui kendala pada 

program Campus Social Responsibility dalam 

pelaksanaan dan mencapai tujuannya. Penelitian 

Evaluasi Program Campus Social Responsibility 

terhadap Pendampingan Anak Putus Sekolah di Kota 

Surabaya melihat evaluasi berdasarkan enam kriteria 

evaluasi dari William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, 

kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan 

sekaligus mencari tahu penyebab masih tingginnya anak 

putus sekolah di Surabaya, tidak kembalinya adik asuh 

ke sekolah dan kendala-kendala yang ada diprogram 

tersebut sehingga program tersebut perlu dievalusi. 

Perlunya evaluasi suatu program bertujuan untuk 

membantu dan memberi masukan kepada stakeholder  

terkait mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam 

inovasi pelayanan publik dan menemukan temuan apa 

yang penting untuk di tindaklanjuti atau dikoreksi. 
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Evaluasi Kebijakan 

 Evaluasi kebijakan merupakan proses yang 

dilakukan setelah tahap implementasi kebijakan. 

Melalui evaluasi suatu program dapat diketahui apakah 

suatu program yang telah dilaksanakan telah memberi 

manfaat atau tidak bagi masyarakat. Dengan adanya 

evaluasi, suatu kebijkan dapat dinilai sejauh mana 

efektifitasnya sehingga kebijakan dapat 

dipertanggungjawabkan. Evaluasi juga berguna untuk 

memperbaiki dan meningkatkan tingkat keberhasulan 

suatu kebijakan yang telah dijalankan. Parsons (Triana 

2011: 115) menjelaskan bahwa evaluasi adalah  

 “….evaluation examines “how public policy 

and the people who deliver it maybe apprised, audited, 

valued and controlled” 

 Sedangkan menurut William N. Dunn, evaluasi 

dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, 

dan penilaian. (Dwijowijoto 2003:185) 

 Sehingga evaluasi dapat dikatakan rancangan 

penilaian untuk menilai hasil kebijakan yang telah 

diimplementasikan dengan cara membandingkan semua 

aspek yang ada mulai dari perumusan kebijakan sampai 

implementasi kebijakan, kemudian membahas dan 

membandingkan tentang hasil yang diperoleh dengan 

tujuan sehingga muncul dampak akibat kebijakan 

tersebut. 

 Menurut William Dunn,istilah evaluasi dapat 

disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian 

angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi 

berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai 

atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi 

informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh   kebutuhan, nilai 

dan kesmpatan telah dapat dicapai melalui tindakan 

publik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi 

dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan 

dan tujuan target, dan evaluasi memberikan sumbangan 

pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan 

lainnnya termasuk perumusan masalah dan 

rekomendasi. (Dwijowijoto 2003:185) Secara umum, 

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi 

kebijakan publik sebagai berikut :  

Tabel 1.3 Kriteria-kriteria evaluasi menurut William 

Dunn 

Tipe Kriteria Pertanyaan Ilustrasi 

Efektivitas Apakah hasil 

yang diinginkan 

telah dicapai  

Unit 

Pelayanan 

Efisiensi Seberapa banyak 

usaha diperlukan 

untuk mencapai 

Unit Biaya 

hasil yang 

diinginkan 

Manfaat 

bersih, Rasio 

cost-benefit 

Kecukupan Seberapa jauh 

pencapaian hasil 

yang diinginkan 

memecahkan 

masalah 

Biaya tetap  

Ektivitas tetap 

Perataan  Apakah biaya 

manfaat 

didistribusikan 

dengan merata 

kepada 

kelompok-

kelompok yang 

berbeda 

Kriteria 

Pareto,  

Kriteria 

Kaldor-Hicks, 

 Kriteria 

Rawls 

Responsivitas Apakah hasil 

kebijakan 

memuaskan 

kebutuhan, 

preferensi, atau 

nilai kelompok-

kelompok 

tertentu 

Konsistensi 

dengan 

survey warga 

Negara 

Ketepatan  Apakah hasil 

(tujuan) yang 

diinginkan 

benar-benar 

berguna atau 

bernilai 

Program 

publik harus 

merata dan 

efisien 

 

 Kriteria-kriteria evaluasi diatas menjelaskan  

bahwa suatu evaluasi kebijakan publik diukur 

denganmelihat Efektifitas program, Efisiensi program, 

Kecukupan, Responsivitas masyarakat terhadap 

program dan kebijakan, serta ketepatan program 

tersebut dalam menangani masalah yang terjadi didalam 

masyarakat. 

 Pada penelitian ini, Evaluasi program Campus 

Social Responsibility yang dilakukan oleh dinas sosial 

Kota Surabaya diukur menggunakan kriteria-kriteria 

evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn yaitu 

dengan mencakup Efektifitas program, Efisiensi 

program, Kecukupan, Responsivitas masyarakat 

terhadap program Campus Social Responsibility dan 

kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya 

dalam mengatasi anak putus sekolah, serta ketepatan 

program Campus Social Responsibility tersebut dalam 

menangani masalah anak putus sekolah yang ada di 

Kota Surabaya. 
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Evaluasi Formatif  

 Sebagaimana sebelumnya disinggung 

mengenai pendekatan dan macam evaluasi kebijakan, 

kaitannya dalam penelitian ini secara garis besar adalah 

penelitian ini dilaksanakna menggunakan pendekatan 

evaluais formal, sedangkan tipe evaluasinya adalah 

evaluais formatif. Pada sub bab ini akan dipaparkan 

beberapa pandangan dari para ahli mengenai evaluasi 

formatif secara lebih mendalam. 

 Dari pendapat para ahli , salah satunya adalah 

Patton menjelaskan evaluasi formatif dilaksanakan 

dalam rangka meningkatkan program. Lebih lanjut 

menurut Patton, evaluasi formatif sering termasuk 

strategi proses evaluasi. Sementara itu, Chen; Sciven ; 

Tessmer memaparkan evalausi formatif sebagai berikut 

: 

“Typically, formative evaluations are 

undertaken from outset trough the initial 

implementation of a program with the goal of 

providing information, that can be used for 

program improvement. Formative evaluation 

activities can and sometimes do link program 

components to outcomes”. (“ Biasanya, 

evaluasi formatif dilaksanakan sejak dini 

melalui pelaksanaan awal program dengan 

tujuan menyediakan informasi yang dapat 

digunakan untuk perbaikan program. Kegiatan 

evaluasi formatif dapat dan terkadang 

berhubungan dnegan komponen program dan 

hasilnya”). 

 Evaluasi formatif pada umumnya bernilai pada 

tahap awal program ketika tampaknya ada banyak 

perkembangan dan perubahan. Seperti seorang staf yang 

mencoba pendekatan baru dan menyesuaikan dengan 

kebutuhan klien, evaluasi formatif dapat menyajikan 

umpan balik tentang proses program dan efeknya pada 

peserta program. (Patton 2006:40) 

 Evaluasi formatif berbeda dengan evaluasi 

sumatif, evaluasi formatif bertujuan meningkatkan 

kinerja program tertentu, kebijakan, kelompok staff 

(dalam evaluasi pribadi), atau produk. Evaluasi formatif 

bertujuan untuk membentuk hal yang sedang dipelajari. 

Tidak ada usaha dalam evaluasi formatif untuk 

menggeneralisasi temuan diluar pengaturan di mana 

evaluasi berlangsung. Evaluasi formatif sangat 

bergantung pada mempelajari proses, pelaksanaan 

evaluasi, studi kasus, dan penelitian evaluabilty. 

Evaluasi formatif sering mengandalkan, bahkan 

terutama pada metode kualitatif. 

 Penyelidikan strategi evaluasi naturalistik 

khusunya berguna dibawah kondisi seperti ini sehingga 

memungkinkan evaluator mengikuti perkembangan 

apapun yang ternyata amat penting. Lebih lanjut, 

Braden mengemukakan fokus evaluasi formatif sebagai 

berikut : 

 “However, formative evaluations often focus 

on measuring the quality of implementation or program 

processed, assesingstakeholder attitudes (including 

satisfaction with service), or pilot testing measurement 

instruments. (“Namun, evaluasi formatif sering fokus 

pada pengukuran kualitas pelaksanaan proses atau 

program, menilai sikap pemangku kepentingan 

(termasuk kepuasan dengan layanan), atau instrumen 

pengukuran uji coba”).(Henry dkk 2013:466)  

 Umpan balik yang diberikan oleh elevator 

formatif seperti halnya tindakan yang ambil sebagai 

akibat dari informasi evaluasi formatif menjadi bagian 

dari rekaman perkembangan evaluasi; yakni evaluator 

formatif harus mendokumentasikan dan 

menggambarkan tidak hanya perkembangan program 

tetapi juga peran mereka sebagai evaluator formatif 

dalam program pengembangan tersebut. 

Program Campus Social Responsibility 

 Program Campus Social Responsibility 

merupakan suatu progam yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota Surabaya dengan cara memberikan 

pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk 

menangani anak putus sekolah dan anak rentan putus 

sekolah. Dalam program ini anak putus sekolah 

diberikan pendampingan secara khusus oleh kakak asuh 

dari beberapa Universitas di Surabaya.Program Campus 

Social Responsibility memiliki anggota yaitu mahasiswa 

aktif dibeberapa perguruan tinggi di Surabaya, 

pelaksanaan program ini melibatkan kakak pendamping 

(mahasiswa) dan adik asuh (anak putus sekolah). Satu 

kakak pendamping memberikan pendampingan 

terhadap satu adik asuh. Oleh karena itu, untuk dapat 

menentukan kriteria dalam penelitian inidipilih 

berdasarkan pertingan menyangkut apa yang dianggap 

penting dan menjadi tujuan serta menjadi fokus 

penelitian evaluasi ini yaitu pada program Campus 

Social Responsibility di Kota Surabaya. Berikut ini 

beberapa paparan maupun penjelasan dari masing-

masing kriteria dalam evaluasi menurut beberapa ahli: 

 

1. Efektivitas  

Kriteria ini merupakan suatu yang berkaitan 

dengan target pencapaian tujuan dari usaha-

usaha yang dilakukan dalam evaluasi 

implementasi kebijakan publik. Oleh karena 

itu, menurut kriteria ini sesuai dengan research 

problem pada penelitian ini yang mengenai 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

dengannmelihat pada aspek kinerja evaluasi. 

Aspek utamaan untuk mengukur kinerja 

dibekan menjadi dua yaitu aspek output dan 

aspek outcome. Dari kedua aspek tersebut yang 

sesuai dengan penelitian ini adalah aspek 

output  karena lebih menekankan pada proses 

pelaksanaan suatu kebijakan atau program. 
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Aspek output digunakan untuk mengetahui 

konsekuensi langsung yang dirasakan oleh 

kelompok sasaran sebagai akibat adanya 

realisasi kegiatan, aktivitas pendistribusian 

hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan 

dalam evaluasi suatu kebijakan. 

 Secara umum, apabila kebijakan atau 

program yang ingin dievaluais tersebut 

merupakan kebijakan distributif, yaitu 

kebijakan yang dimaksudkan untuk anggota 

masyarakat atau kelompok sasaran yang 

kurang beruntung melalui instrument material 

seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah dan 

lain-ain. Menurut Ripley maka aspek yang 

digunakan untuk menilai kualitas policy output 

adalah sebagai berikut: 

1. Akses  

 Akses digunakan untuk mengetahui 

bahwa program atau pelayanan yang 

diberikan mudah dijangkau oleh 

kelompok sasaran. Selain itu akses juga 

mengandung pengertian bahwa orang-

orang yang bertanggung jawab untuk 

program mudah di kontak oleh masyarakat 

yang menjadi kelompok sasaran kebijakan 

atau program tersebut apabila mereka 

membutuhkan informasi atau ingin 

menyampaikan pengaduan. Akses juga 

mengandung pengertian terjadi kesamaan 

kesempatan bagi semua kelompok 

sasaran, apapun kararkteristik individual 

maupun kelompok yang melekat pada 

dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, 

afilasi politik. Dengan demikian akses 

juga berarti tidak terjadinya diskriminasi 

untuk terlibat dan menikmati manfaat 

kebijakan atau program karena 

karakteristik yang melekat pada individu 

atau kelompok. Dalam penelitian ini akses 

diartikan sebagai kemudahan kelompok 

sasaran dalam memanfaatkan pelayanan 

yang diberikan oleh kakak pendamping 

pelaksana progran Campus Social 

Responsibility di Kota Surabaya. 

 

2. cakupan (coverage) 

 Cakupan (coverage) digunakan 

untuk menilai seberapa besar kelompok 

sasaran yang sudah dapat dijangkau 

(mendapatkan pelayanan, hibah, transfer 

dana, dan sebagainya) oleh kebijakan 

publik melalui evaluasi. Prosedur yang 

digunakan untuk menilai cakupan adalah 

1) menetapkan sipa saja yang menjadi 

kelompok sasaran. Idealnya elevator 

memiliki data seluruh kelompok sasaran 

yang memiliki hak (eligible) untuk 

                                                           

 

menjadi kelompok sasaran tersebut. 2) 

membuat proporsi (perbandingan) jumlah 

kelompok sasaran yang sudah mendapat 

layanan terhadap total kelompok target.1 

Dalam penelitian ini cakupan (coverage) 

diartikan sebagai keterjangkauan 

kelompok sasaran dalam pelaksanaan 

program Campus Social Responsibility di 

Kota Surabaya . 

3. Frekuensi 

 Frekuensi digunakan unutk menilai 

seberapa sering kelompok sasaran dapat 

memperoleh layanan yang dijanjikan oleh 

suatu kebijakan atau program. Semakin 

tinggi frekuensi layanan, maka akan 

semakin baik progrm tersebut. Aspek 

frekuensi sangat penting dan relevan untuk 

mengetahui keberhasilan evaluasi 

kebijakan atau program yang jenis 

layanannya tidak berikan sekalim namun 

diberikan berkali-kali dan berungkali.2 

Dalam penelitian ini frekuensi diartikan 

sebagai intensitas kelompok sasaran atau 

anak putus sekolah dalam memperoleh 

pendampingan program Campus Social 

Responsibility di Kota Surabaya. 

4. Bias  

 Bias digunakan untuk meneliti 

apakah pelayanan yang diberikan kepada 

kelompok masyarakat yang bukan 

kelompok sasaran untuk menikmati 

bantuan, hibah, atau pelayanan yang 

diberikan oleh peerintah melalui suatu 

kebijakan atau program. dalam penelitian 

ini bias diartikan sebagai ketepatan 

pendampingan pada program Campus 

Social Responsibility pada kelompok 

sasaran. 

5. Ketepatan layanan  (service delivery) 

 Ketepatan layanan  (service delivery) 

digunakan untuk menilai apakah 

pelayanan yang diberikan dalma sautu 

program dilakukan tepat waktu apa tidak. 

Aspek ini sangat penting untuk menilai 

output suatu program yang memiliki 

sensivitas terhadap waktu. Artinya 

keterlambatan dalam evaluasi program 

tersebut akan membawa implikasi 

kegagalan mencapai tujuan program 

tersebut. Dalam penelitian ini ketapatan 

layanan diartikan sebagai ketepatan waktu 

pelaksanaan program Campus Social 

Responsibility di Kota Surabaya. 

6. Akuntabilitas  

 Akuntabilitas digunakan untuk 

menilai apakah tindakan para elevator 

dalam menjalankan tugas mereka untuk 
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menyampaikan keluaran kebijakan kepada 

kelompok sasaran dapat 

dipertanggungjawabkan atau tidak. 

Pertanyaan- pertanyaan penting yang 

perlu diajukan adalah menyangkut apakah 

hak-hak kelompok sasaran dikurangiatau 

tidak. Jika ada pengurangan hak-hak 

kelompok sasaran apakah tindakan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

atau merupakan bentuk-bentuk 

penyimpangan. 

7. Kesesuaian program dengan kebutuhan 

 Kesesuaian program dengan 

kebutuhan ini digunakan untuk menilai 

apakah berbagai keluaran kebijakan atau 

program yang diterima oleh kelompok 

sasaran memang sesuai dengan kebutuhan 

atau tidak. Dalam penelitian ini kesesuaian 

program dengan kebutuhan diartikan 

sebagai kesesuaian program Campus 

Social Responsibility dengan kebutuhan 

masyarakat. 

 Kemudian dalam penelitian ini 

efektivitas merupakan seberapa jauh 

program yang telah dilaksanakan dapat 

mencapai tujuannya yaitu mendukung 

perluasan pendampingan bagi anak putus 

sekolah di Kota Surabaya. 

2. Efisiensi  

 Efisiensi menurut Ghiselli dan 

Brown yaitu “The term efficiency hs a very 

exact definition. It is expessed as the ratio of 

ouput to input.” Jadi menurut Ghiselli dan 

Brown istilah efisiensi mempunyai pengertian 

yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya 

perbandingan antara keluaran (ouput) dan 

masukan (input). Efisiensi berarti 

menggambarkan hasil yang dicapai suatu 

program dalam usaha-usaha yang diperkirakan 

dalam pengertian pemanfaatan masukan 

(sumber daya) yang digunakan dalam proses 

pelayanan, sehingga memberikan hasil yang 

dicapai secara maksimal. 

 Pada kriteria efisiensi sesuai dengan 

karakteristik program Campus Social 

Responsibility  ini yaitu program pemerintah 

melalui dinas sodial Kota Surabaya dengan 

menggandeng Perguruan Tinggi yang ada di 

Surabaya. Dimana dalam hal ini tidak hanya 

berusaha mencapai tujuan terkait hasiluntuk 

kelompok sasaran, namun juga terkait untung 

rugi yang diperoleh pemerintah sebagai 

pelaksana. Selain itu, kriteria efisiensi ini 

berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas 

dapat menjadi faktor penentu efektivitas 

karena menunujukkan nisbah biaya dan 

keunutngan yang harus di pikul dalam 

mengejar tujuan tertentu. Pada penelitian ini 

efiseinsi diartikan sebagai suatu usaha yang 

dilakukan oleh pelaksana pada program 

Campus Social Responsibility  berkaitan 

dengan sumber daya yang dimilki (dana dan 

SDM) unutk mencapai tujuan yang 

mendukung penuruanan anak putus sekolah 

dan anak kembali ke sekolah di Kota Surabaya. 

 Secara umum, efisiensi berkaitan 

dengan: 1. Input, yaitu segala sesuatu yang 

dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan 

teetentu, mislanya dalam penelitian ini terkait 

sumber dana dan Sumber Daya Manusia; 2. 

Output yaitu suatu hasil dari pelaksanaan suatu 

porgram yang telah dilakukan, misalnya dalam 

penelitian ini laporan realisasi anggaran dan 

laporan kegiatan mahasiswa pendamping.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik 

penentuan informan yang digunakan  adalah teknik 

Purposive Sampling. Dalam mengkaji Evaluasi Program 

digunakan 6 kriteria evaluasi yaitu efektifitas, efisiensi, 

kecukupan, responsivitas, perataan, ketepatan. 

 

 

 

 

Pembahasan 

Konsep inovasi dalam mengatasi masalah anak 

putus sekolah di Surabaya telah dilakukan melalui 

program Campus Social Responsibility oleh Pemerintah 

Kota Surabaya telah mulai dirancang tahun 2012. 

Program ini dilakukan melalui Peraturan Daerah Kota 

Sirabaya Nomor 02 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan 

sosial yang didalamnya menangani Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial. Penyandangan Masalah 

Kesejahteraan Sosial salah satunya adalah anak putus 

sekolah meskipun dalam Peraturan Daerah no 2 Tahun 

2012 ini tidak secara spesifik membahas mengenai anak 

putus sekolah. Ide program Campus Social 

Responsibility ini muncul karena banyak anak putus 

sekolah di Surabaya yang tidak dapat kembali 

bersekolah karena berbagai alasan yaitu biaya, faktor 

lingkungan terutama kurangnya pendampingan orang 

tua. Selain itu program ini muncul karena adanya 

kekhawatiran dari Walikota Surabaya yang jika masalah 

anak putus sekolah dibiarkan akan menambah angka 

kriminalitas dan bertambahnya anak-anak jalanan yang 

menyebabkan masalah sosial. Karena dapat 

menyebabkan tingginya angka putus sekolah maka 

dibuat program pendampingan bernama Campus Social 

Responsibility dengan menggandeng Perguruan Negeri 

yang ada di Surabaya. 

Tingginya angka putus sekolah di Surabaya 

mengakibatkan meningkatnya masalah sosial yang 

dialami anak-anak usia sekolah. Mereka tidak dapat 
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mengenyam pendidikan secara layak karena faktor 

biaya, kurangnya dukungan, faktor lingkungan internal 

dan eksternal, oleh karena itu dibentuknya program 

Campus Social Responsibility di Kota Surabaya 

bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan 

dapat membuat anak kembali kesekolah dan 

mendapatkan pendidikan formal maupun informal di 

bangku sekolah. 

Penilaian (assesment) mengenai evaluasi dari 

pelaksanaan suatu program merupakan hal yang penting 

dan perlu dilakukan guna untuk mengetahui sejauh 

mana program tersebut dapat mencapai tujuannya. 

Pengetahuan mengenai evaluasi pelaksanaan suatu 

program dapat berguna untuk mengetahui informasi 

mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat suatu 

kebijakan. Ketika hasilnya bernilai dan bermanfaat bagi 

penilaian atas penyelesaian maalah, maka hasil tersebut 

memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi 

elevator, secara khusus, dan penggunaan lainnya secara 

umum. Secara umum, apabila kebijakan atau program 

ingin dievaluasi tersebut merupakan kebijakan 

distributif, yaitu kebijakan yang dimaksud membantu 

anggota masyarakat atau kelompok sasaran yang kurang 

beruntung melalui instrumen material seperti 

pendampingan secara gratis dan lain-lain. Maka 

berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai 

kualitas policy output adalah sebagai berikut: 

1. kemudahan adik asuh memperoleh pendampingan  

Suatu kebijakan program akan sia-sia dan tidak 

bermanfaat apabila sasaran yang dimaksudkan untuk 

menerima program tersebut sulit dalam mengikuti 

pelayanan. Oleh karena itu, sangatlah penting 

kemudahan dalam menjalankan pelayanan untuk 

kelompok sasaran tertentu. Begitu pula pada program 

Campus Social Responsibility yaitu program 

pendampingan untuk anak putus sekolah di Kota 

Surabaya perlu diketahui mengenai kemudahan 

pelayanan pendampingan yang diberikan pada 

kelompok sasaran dengan melakukan pelayanan dan 

memberikan peningkatan derajat pendidikan dengan 

cara action secara langsung ke rumah-rumah kelompok 

sasaran. Kemudahan adik asuh untuk mendampatkan 

pendampingan dimulai dari tingkat kelurahan, 

kecamatan lalu ke Dinas Sosial. Adik asuh yang sudah 

didata kemudian bersedia dan tidak memiliki masalah 

dengan orang tua langsung diberikan pendampingan 

oleh pihak mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri 

men1adi kakak pendamping. 

2. Keterjangkauan kelompok sasaran 

Keterjangkauan kelompok sasaran merupakan 

suatu hal yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu 

saja, karena ketika program tidak mempunyai 

kemampuan untuk dapat menjangkau kelompok 

sasaran, maka dampak yang diharapkan terjadi pada 

kelompok sasaran otomatis tidak dapat terpenuhi. 

Sehingga berkibat pada tidak tercapainya tujuan. Dalam 

program ini pelaksana sudah berusaha secara maksimal 

untuk menjangkau seluruh anak putus sekolah yang 

menajdi kelompok sasaran program Campus Social 

Responsibility di Kota Surabaya. Namun, masih banyak 

masalah karena kurangnya minat anak tersebut dan juga 

dukungan dari lingkungan tempat tinggal mereka. 

Selain itu dalam pelaksanaan program ini 

menggantungkan waktu luang yang dimiliki adik asuh 

tersebut dan kurang adanya kedisplinan dalam 

pelaksanaan porgram ini, adik asuh tidak dituntun secara 

intensif sehingga dapat mengikuti program ini tanpa 

harus malas atau mementingkan keluar rumah untuk 

bermain.  Berbagai permasalahan muncul dalam 

pelaksanaan program Campus Social Responsibility, 

misalnya terkait kurang minatnya anak putus sekolah 

yang menjadi kelompok sasaran dalam mengikuti 

program Campus Social Responsibility. 

3. Intensitas Kelompok Sasaran dalam Memperoleh 

Pendampingan Program Campus Social Responsibility 

di Kota Surabaya 

 Intensitas merupakan seberapa sering 

kelompok sasaran dalam memperoleh suatu layanan dari 

kebijakan atau program yang telah dibuat. Intensitas 

juga berkaitan dengan kebermanfaatan kebijakan atau 

program tersebut. Semakin sering kebijakan atau 

program memberikan layanannya kepada kelompok 

sasaran, maka akan semakin bermanfaat kebijakan atau 

program tersebut. Begitu pula sebaliknya, bila 

kelompok sasaran jarang memeperoleh layanan maka 

semakin tidak bermanfaat dan tujuan di buatnya 

kebijakan atau program tersebut akan sulit tercapai. 

Intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh 

pendampingan harus diwujudkan dalam pelaksanaan 

program Campus Social Responsibility di Kota 

Surabaya. Semakin intens atau sering kelompok sasaran 

memperoleh pendampingan program Campus Social 

Responsibility maka semakin bermanfaat program 

tersebut dan mencapai tujuan. pada program ini kurang 

intensdikarenakan menyesuaikan jadwal kakak 

pendamping dan juga tergantung pada kelompok 

sasaran, karena sebagian adik asuh yang didampingi 

malah lebih memilih untuk bermain daripada menemui 

kakak pendamping. Dapat disimpulkan bahwa program 

ini kurang intens dalam pendampingan anak putus     

sekolah.  

4. Ketepatan Waktu Pendampingan Program Campus 

Social Responsibility di Kota Surabaya 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Pasal 

1 Tahun 2012 Kota Surabaya tentang Kesejahteraan 

Sosial bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya 

berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan 

sosial yang terarah,terpadu, dan berkelanjutan yang 

dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang 

meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 
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pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sehingga 

suatu kebijakan atau program dibuat tentu mempunyai 

estimasi waktu tertentu. Hal ini tentunya pembuat 

kebijakan atau kebijakan memiliki perhitungan sendiri 

mengenai ketepatan waktu pelaksanaan dan dengan 

ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

 Program Campus Social Responsibility ini 

mengalami ketidaktepatan jadwal, tetapi adanaya 

pertanggung jawaban dari kakak pendamping dapat 

sedikit mengurangi ketidaktepatan yang terajdi pada 

program ini namun meskipun begitu kuncinya juga 

berada pada kelompok sasaran yang didampingi jika 

meraka tidak menemui kakak pendamping saat datang 

ke rumah maka  mahasiswa tidak dapat mendampingi. 

Aspek ketepatan layanan (service delivery) dalam 

penelitian ini, peneliti menilainya dari ketepatan waktu 

pelasanaan pendampingan program Campus Social 

Responsibility. Bilamana terjadi ketidaktepatan dalam 

pelasanaan program Campus Social Responsibility tentu 

akan berakibat pada ketercapaian tujuan program ini. 

 
5. Pertanggungjawaban Pelaksana Terkait Pemenuhan 

Hak-Hak Kelompok Sasaran Program Campus Social 

Responsibility di Kota Surabaya 

 Pemenuhan hak untuk kelompok sasaran 

merupakan suatu hal yang penting. Apabila pelaksana 

suatu kebijakan atau program memberikan pelayanan 

kepada kelompok sasaran tidak sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan, maka akan berakibat pada tidak 

tercapainya tujuan dari kebijakan atau program tersebut. 

Oleh karena itu, pertanggungjawaban merupakan suatu 

hal yang penting dan menjadi konsekuensi dari apa yang 

telah dilaksanakan oleh pelaksana dari kebijakan atau 

program. 

 Dengan adanya pertanggungjawaban dapat 

membuat pelaksana lebih baik lagi dalam melaksanakan 

suatu kebijakan atau  program. Sesuai dengan Peraturan 

Daerah Nomor 02 Pasal 4 Tahun 2012 Kota Surabaya 

menyebutkan dalam pelaksanaan memberikan 

kesejahteraan sosial Pemerintah harus melaksanakan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang 

bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan dan 

memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada 

masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan 

sosial. pertanggungjawaban pelaksana terkait 

pemenuhan hak-hak kelompok sasaran program 

Campus Social Responsibility, bahwa 

pertanggungjawaban tim pelaksana terkait pemenuhan 

hak-hak untuk kelompok sasaran belum sepenuhnya 

terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya 

pendampingan karena pendampingan tersebut 

menyesuaikan jadwal dari kakak pendamping dan juga 

laporan kegiatan teidak dilakukan secara rutin. Selain 

itu, pemenuhan kebutuhan seperti seragam, alat sekolah, 

tunggkan biaya cukup memenuhi kebutahan adik asuh 

untuk kembali ke sekolah. Kakak pendamping dan 

Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin agar 

program ini dapat menurunkan angka putus sekolah 

sehingga masyarakat dapat mendapatkan pendidikan 

secara merata dan layak.  

6. Kesesuaian Program Campus Social Responsibility di 

Kota Surabaya dengan Kebutuhan anak putus sekolah 

 Suatu kebijakan atau program yang dibuat oleh 

pemerintah tentu mempunyai tujuan tertentu . Hal 

tersebut dapat berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh 

masyarakat maupun kebijakan atau program tersebut 

dibuat untuk menangani permasalahan yang terjadi 

dalam masyarakat. Program Campus Social 

Responsibility ini berangkat dari permasalahan 

banyaknya anak putus sekolah di Kota Suarabya yang 

tidak melanjutkan kesekolah karena faktor ekonomi, 

dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungan, dan 

kurangnya pendampingan sehingga anak tersebut tidak 

terarah. Permasalah tersebut menjadi perhatian khusus 

dari pemerintah Kota Surabaya dan sekaligus menjadi 

tugas untuk menanganinya. program Campus Social 

Responsibility di kota Surabaya sangat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat atau kelompok sasaran untuk 

mengurangi angka putus sekolah dan dapat 

menegembalikan anak kembali sekolah. Pada program 

Campus Social Responsibility ini dimaksudkkan agar 

anak putus sekolah di Surabaya mendapatkan 

pendampingan secara intensif. Hal ini juga 

dimaksudkan agar anak putus sekolah dari keluarga 

yang kurang mampu, broken home, anak jalanan dan 

anak yang memiliki masalah sosial dapat memperoleh 

pendampingan dan pendidikan yang layak. 

 Dalam program Campus Social Responsibility 

realisasi anggaran tidak dirinci dengan baik sehingga 

tidak jelas untuk apa saja dana yang dikeluarkan dalam 

program ini. Selain itu program ini juga memiliki 

masalah dalam pelaporan kegiatan karena terdapat 

kakak pendamping yang tidak melakukan laporan 

kegiatan. 

Kesimpulan  

 Berdasarkan temuan dilapangan dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi program Campus Social 

Responsibility dalam pendampingan anak putus sekolah 

di Kota Surabaya dilihat dari 6 kriteria evaluasi yaitu: 

Dari keenam aspek kinerja evaluasi tersebut di atas ada 

lima aspek yang dinilai cukup  efektif meskipun 

ditemukan beberapa kendala yang menghambat 

program Campus Social Responsibility mencapai 

tujuannay  dan satu aspek yang tidak efektif. Adapun 

lima aspek yang dilai efektif adalah akses, frekuensi, 

ketepatan layanan, akuntabilitas,kesesuaian. Sedangkan 

satu aspek yang tidak efektif adalah Cakupan 

(coverage), dalam pelaksanaan program Campus Social 

Responsibility cukup mampu menjangkau masyarakat 

yang menjadi kelompk sasaran program yaitu anak 

putus sekolah. Pelaksana sudah berusaha mencari dan 

menjangkau seluruh anak putus sekolah namun masih 

banyak masalah karena kekurangan minat dari 

kelompok sasaran maupun orang tua kelompok sasaran. 
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Selain itu selama pelaksanaan program ini terdapat 

kakak pendamping yang lepas tanggung jawab karena 

mereka ada di semester tua, sibuk dan memilki kegiatan 

lain sehingga adik asuh yang didampingi tersebut 

terbengkalai sehingga sulit unutk mengetahui sejauh 

mana kelompok sasaran sudah terjangkau dalam 

program Campus Social Responsibility ini. 

 Sedangkan dari segi Efisiesi Program Campus 

Social Responsibility di Kota Surabaya 

Dari hasil analisis dan interpretasi data, menunjukkan 

bahwa mengenai efisiensi proses pelaksanaan program 

Campus Social Responsibility di Kota Surabaya, yaitu: 

a. Perbandingan antara sumber dana 

program Campus Social 

Responsibility dari APBD dengan 

Laporan Realisasi Anggaran 

mengingat mulai dari pendampingan 

sampai mengembalikan ke sekolah 

membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit. Oleh sebab itu, menunjukkan 

program ini membutuhkan biaya 

operasional yang besar. Kemudian 

terkait penyusunan Laporan Realisasi 

anggaran yang tidak dirinci untuk apa 

saja dana yang dikeluarkan dan 

nominalnya berapa,namun yang ada 

hanya laporan biaya transprotasi dan 

biaya gathering untuk melakukan 

evaluasi saja. Tidak adanya 

penyusunan laporan penggunaan dana 

secara baik, sehingga tidak dapat 

diketahui berapa jumlah yang 

dikeluarkan untuk setiap kecamatan 

dan untuk keperluan apa saja. Selain 

itu juga dana sponsorship atau hibah 

tidak dapat dimasukkan laporan 

anggaran karena bukan berasal dari 

APBD seharusnya biaya tersebut 

tetap dirinci digunakan untuk 

keperluan apa saja. 

b. Dari perbandingan antara lembaga 

pelaksana terkait dengan laporan 

evaluasi program, menunjukkan 

kerjasama yang dilakukan dengan 

Dinas Sosial , 23 perguruan tinggi, 

pihak kecamatan dan satgas, serta 

pihak swasta . Ini menunjukkan 

semua pihak sangat mendukung 

dengan adanya program Campus 

Social Responsibility di Kota 

Surabaya terbukti dengan adanya 

kerjasama yang dilakukan dalam 

upaya penurunan angka putus sekolah 

di Surabaya. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan temuan data 

mengenai evaluasi program  di Kota Surabaya, maka 

kan dikemukakan beberapa saran yang bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih baik bagi para 

akademisi dan pemerhati yang berkaitan dengan 

program Campus Social Responsbility. Selanjutnya, 

saran akan diberikan juga dimaksudkan agar dapat 

dijadikan sebagai masukan yang membangun bagi 

pelaksana program Campus Social Responsibility di 

Kota Surabaya. Beberapa saran yang dapat disimpulkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Inti dari program Campus Social 

Responsibility adalah motivasi. Selain 

memeberikan motivasi kepada adik 

asuh harunya pihak dinas sosial dapat 

memberikan motivasi kepada orang 

tua adik asuh agar dapat mendukung 

anaknya melanjutkan pendidikan, dan 

juga memperbaiki lingkungan sosial 

yang menyebabkan anak putus seolah 

semakin banyak dengan cara 

memberikan edukasi pendidikan 

secara persuasif, memberikan sarana 

dan prasarana membaca dan juga 

belajar disetiap kecamatan. 

2.  pada pelaksanaan program ini 

ditemukan masalah mengenai 

intensitas kakak pendamping yang 

tidak rutin memberikan 

pendampingan ha tersebut harusnya 

diatasi dengan memberikan jadwal 

yang pasti untuk pendampingan 

tersebut. 

3. Terkait efisisensi proses pelaksanaan 

program Campus Social 

Responisbility di Kota Surabaya yaitu 

Tim pelaksana harus lebih merinci 

dan menjelaskan terkait penyusunan 

Laporan Realisasi Anggaran untuk 

apa saja dana yang dikeluarkan dan 

juga setiap kecamatan harus diberikan 

dana sesuai dengan kebutuhan adik 

asuh.  
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