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Abstract 

This research aims to describe the Public Values of Campus Social Responsibility Program of Surabaya City. 

Campus Social Responsibility Program is designed to handle children who quit school and susceptible to quit, by giving 

guidance to the children so they could go to school and also support the parents role to assist the development of their 

children.  

This research uses the theory of Public Value by Mark Moore. In this theory, the public value consist of 

several aspects which are legitimacy and support, operational capabilities and substantively valueble. This research 

use qualitative research method with descriptive type, The technique of determining the informants in this research is 

purposive. 

Based on the results, Campus Social Responsibility Program is supported by legitimation such as local 

regulation of Surabaya No 2 of 2012 about prosperity, local regulation of Surabaya No 16 of 2012 about education, 

local regulation of Surabaya No 6 of 2011 about child protection, and then get community support, from the aspect of 

operational capabilitiy is already supported by human resources, technology resource, and financial resource, from the 

aspect of substantive value is not only benefical for community but also have advantages from economic value, political 

value, social and cultural value, education value, and ecology value. 
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara yang memliki 

penduduk yang cukup banyak dengan jumlah 

penduduk sebesar 258.316.051 jiwa. Indonesia 

menduduki peringkat ke empat di dunia dengan 

penduduk terbanyak. Indonesia juga merupakan negara 

berkembang dengan angka pertumbuhan penduduk 

yang tinggi dari tahun ke tahun. 

Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat 

pertumbuhan yang terkendali dan berkualitas akan 

sangat mendukung pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia. Namun, apabila jumlah penduduk yang 

besar tersebut diiringi dengan laju pertumbuhan 

penduduk yang tinggi dengan kualitas penduduk yang 

kurang memadai, kondisi tersebut akan sangat tidak 

kondusif dan berpotensi makin terpuruknya status 

sosial dan ekonomi masyarakat. 

Salah satu acuan untuk melihat kualitas 

sumber daya manusia adalah dengan melihat Human 

Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan 

Manusia (IPM). Menurut laporan United Development 

Program (UNDP) tahun 2014 indeks pembanguan 

manusia Indonesia berada pada peringkat 110 

sedangkan pada tahun 2016 indeks pembangunan 

manusia Indonesia menurun pada peringkat 113 dari 

188 negara. Itu menunjukkan bahwa kualitas sumber 

daya manusia Indonesia masih buruk dan perlu 

ditingkatkan kembali. 

Salah satu aspek utama dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia adalah melalui 

pendidikan. Sudah sewajarnya setiap warga negara 

untuk memperolah pendidikan yang layak. 

Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28 C 

ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan sangat penting untuk diperoleh setiap 

warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah saat ini 

fokus mengupayakan agar masyarakat mendapatkan 

hak pendidikannya, terlaksananya pendidikan wajib 

belajar dengan baik dan mencegah kemungkinan putus 

sekolah serta dapat mengembalikan untuk bersekolah 

kembali. 
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Grafik 1.1 

Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan 

di Indonesia Tahun 2016 

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan Tahun 

2016 (data diolah) 

Dari diatas adalah angka putus sekolah di 

Indonesia pada tahun 2016. Dari data yang ditampilkan 

tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak putus 

sekolah di Indonesia masih cukup tinggi. Pada jenjang 

SD/ sederajat angka putus sekolah masih pada kisaran 

0,76 persen, sedangkan pada jenjang SMP/sederajat 

meningkat menjadi 4,6 persen dan meningkat lagi pada 

jenjang SMA/sederajat menjadi 4,98 persen. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan semakin tinggi pula angka putus sekolah. 

Tingginya anak putus sekolah di Indonesia 

disebabkan beberapa faktor. Diantaranya karena tidak 

ada biaya, bekerja, menikah, kurang sadarnya akan 

pendidikan  dan sebagainya. Namun, faktor utama 

yang membuat anak putus sekolah adalah faktor 

ekonomi atau faktor biaya yang pada akhirnya anak-

anak tersebut memilih untuk bekerja demi membantu 

ekonomi keluarga. 

Berbagai program pemerintah dalam bidang 

pendidikan sebenarnya juga telah diberikan kepada 

masyarakat-masyarakat di daerah, baik yang sifatnya 

umum seperti Bantuan Operasional (BOS) dan yang 

sifatnya khusus seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), 

beasiswa-beasiswa serta memberikan Kartu Indonesia 

Pintar kepada masyarakat yang membutuhkan 

khususnya yang kurang mampu serta pelatihan-

pelatihan guru agar mampu menyesuaikan 

perkembangan zaman dan lebih inovatif dalam 

menyampaikan pelajaran. Pemerintah berharap dengan 

adanya program-program tersebut wajib belajar 9 tahun 

dan 12 tahun dapat berjalan dengan baik dan dapat 

mengurangi jumlah anak putus sekolah serta dengan 

adanya program tersebut dapat membantu masyarakat 

agar mengenyam pendidikan yang layak karena 

pendidikan itu sangat penting.  

Namun, kenyataannya program-program dari 

pemerintah tersebut tidak sesuai dengan harapan atau 

ekspetasi, program tersebut belum tersalurkan dengan 

baik ke setiap daerah di Indonesia, dan belum mampu 

menyelesaikan permasalahan anak putus sekolah di 

Indonesia ini. Salah satunya di Provinsi Jawa Timur, 

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang cukup 

padat penduduk, dengan penduduk sebesar 392 juta 

jiwa serta luas wilayah sebesar 47.900 km² dengan 

wilayah seluas itu serta banyak pendatang dari daerah 

lain dan juga tidak tersalurkan program-program 

pemerintah dalam hal pendidikan tidak dapat 

dipungkiri bahwa jumlah anak putus sekolah di Jawa 

Timur cukup tinggi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

harus mampu memerintahkan kabupaten/kota yang ada 

untuk mencari solusi bersama dalam menyelesaikan 

dan menuntaskan jumlah anak putus sekolah tersebut 

serta dapat mengembalikan anak-anak tersebut kembali 

bersekolah sebagaimana anak pada umummnya karena 

pendidikan itu sangatlah penting sebagai modal untuk 

bersaing didunia kerja dan juga sebagai bekal untuk 

hidup. 

Salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur 

sekaligus ibu kota dari Provinsi Jawa Timur 

melahirkan suatu inovasi dalam menangani anak putus 

sekolah dan rentan putus sekolah. Pemerintah Kota 

Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya 

menciptakan suatu program, program tersebut bernama 

Campus Social Responsibility (CSR), program ini lahir 

pada tahun 2014. Program Campus Social 

Responsibilty bertujuan untuk mengurangi jumlah anak 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

terutama anak yang mengalami putus sekolah dan 

rentan putus sekolah di Kota Surabaya agar dapat 

kembali bersekolah dan mendapat hak-haknya dalam 

hal pendidikan, tidak hanya memberikan 

pendampingan kepada anak-anak tersebut tetapi juga 

memberikan pendampingan kepada orang tua yang 

bersangkutan karena orang tua memegang peran 

penting dalam perkembangan anaknya. 

Pemerintah Kota Surabaya sadar bahwa 

persoalan anak putus sekolah sudah menjadi problem 

klasik di kota-kota besar di Indonesia. Kota Surabaya 

merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Timur dengan luas 

33.306,30 Ha dan jumlah penduduk mencapai 

3.110.187 jiwa sekaligus menjadi kota terbesar kedua 

setelah Jakarta. Perkembangan kota bergerak sangat 

pesat, pertumbuhan ekonomi pun demikian. Lokasi 

yang strategis dan pembangunan yang relatif merata 

menjadikan Kota Surabaya menjadi jujukan para 

pendatang. Banyak warga dari daerah lain yang tertarik 

mengadu nasib di Kota Surabaya, dengan harapan 

dapat memperoleh pendapatan lebih tinggi dan fasilitas 

yang lebih lengkap. Sebagian warga pendatang ke 

Surabaya tanpa memiliki tujuan yang jelas, pekerjaan 

dan keahlian yang mencukupi, maka menimbulkan 

permasalahan seperti pengangguran meningkat, 

muncul lingkungan kumuh, dan masalah sosial lainnya. 

Tatkala kebutuhan dasar dalam keluarga belum 

terpenuhi, pendidikan tidak lagi menjadi prioritas. 

Akibatnya, sekolah anak-anak kurang diperhatikan dan 

tidak sedikit anak yang sudah putus sekolah. Dengan 

alasan tidak ada biaya, disuruh bekerja oleh 

orangtuanya agar kebutuhan keseharian tercukupi dan 

bahkan ada yang diminta melupakan sektor pendidikan 

demi membantu perkonomian keluarga.  
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Grafik 1.4 

Jumlah Anak Putus Sekolah dan Rentan Putus 

Sekolah di Kota Surabaya Tahun 2014-2017 

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2017(data 

diolah) 

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah 

anak putus dan rentan putus sekolah di Kota Surabaya 

selalu meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat pada 

tahun 2014 jumlah anak putus sekolah dan rentan putus 

sekolah sebanyak 215, kemudian pada tahun 2015 

meningkat sebanyak 234 anak, pada tahun 2016 

meningkat cukup tinggi yaitu sebanyak 301 anak putus 

sekolah dan rentan putus sekolah sedangkan pada 

tahun 2017 meningkat cukup tinggi yaitu sebanyak 472 

anak putus sekolah dan rentan putus sekolah, hal 

tersebut dikarenakan SMA/SMK diambil ahli oleh 

Provinsi yang menyebabkan pada tahun 2017 jumlah 

anak putus sekolah dan rentan putus sekolah cukup 

melonjak tinggi. 

Diharapkan dengan adanya Program Campus 

Social Responsibility mampu mengurangi jumlah anak 

putus sekolah dan rentan putus sekolah di Kota 

Surabaya agar dapat kembali merasakan bangku 

sekolah dan mendapat pendidikan yang layak. Program 

Campus Social Responsibility ini dimaksudkan untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat Kota Surabaya. Program yang diinisiasi 

oleh Dinas Sosial Kota Surabaya ini bekerjasama 

dengan beberapa perguruan tinggi yang berada di Kota 

Surabaya melalui mahasiswanya untuk memberikan 

pendampingan kepada anak putus sekolah dan rentan 

putus sekolah, serta memberikan pendampingan 

kepada orang tua dari anak tersebut, karena orang tua 

juga mempengaruhi dalam pendampingan yang 

diberikan. Bentuk pendampingan tersebut dapat berupa 

motivasi, transfer ilmu pengetahuan atau memberikan 

semangat untuk anak-anak yang putus sekolah 

sehingga pola pikir anak-anak beserta orang tua dapat 

berubah menjadi lebih baik, mencarikan biaya sekolah 

atau kebutuhan sekolah adik asuhnya dan kebutuhan 

pokok keluarga sehingga dapat bersekolah kembali 

serta mendapatkan kehidupan yang lebih layak seperti 

anak-anak pada umumnya.  

Mahasiswa merupakan inti dari program ini, 

karena mahasiswa merupakan pelaksana utama dalam 

melaksanakan program Campus Social Responsibility 

ini, jadi Dinas Sosial Kota Surabaya menugaskan 

mahasiswa untuk memberikan pendampingan selama 

satu tahun, dan program tersebut mendapat respon 

positif dari mahasiswa-mahasiswa, dapat dilihat dari 

partisipasi mahasiswa dalam mengikuti program ini 

cukup tinggi karena bagi mahasiswa program ini 

merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada 

masyarakat dan salah satu Tri Dharma Perguruan 

Tinggi selain pendidikan dan penelitian.  

Program Campus Social Responsibility dalam 

pelaksanaannya telah mampu menjaring hampir semua 

anak putus sekolah dan rentan putus sekolah di Kota 

Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah anak-

anak yang mengalami putus sekolah dan rentan putus 

sekolah yang mengikuti program Campus Social 

Responsibility. 

Tabel 1.2 

Jumlah Adik Asuh dalam Program Campus Social 

Responsibility  

Tahun 2014-2017 

Tahun Jumlah 

2014 215 

2015 234 

2016 301 

2017 440 

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2017 

(data diolah) 

 Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2014 

sebanyak 215 anak,  pada tahun 2015 meningkat 

sebanyak 234 anak, pada tahun 2016 sebanyak 301 

anak dan pada tahun 2017 sebanyak 440 anak. Data 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tahun jumlah 

adik asuh makin bertambah, hal tersebut dikarenakan 

jumlah anak putus sekolah dan rentan putus sekolah 

yang terjaring oleh program ini di Kota Surabaya juga 

makin meningkat setiap tahun, khususnya pada tahun 

2017 karena SMA/SMK diambil alih oleh pemerintah 

Provinisi.  

Tabel 1.3 

Jumlah Adik Asuh Program Campus Social 

Responsibility yang Kembali Sekolah  

Tahun Jumlah Kembali 

bersekolah 

2014 215 163 

2015 234 225 

2016 301 231 

2017 440 410 

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2017 

(data diolah) 
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Kemudian dari data diatas dapat dilihat, 

program Campus Social Responsibility telah 

mengembalikan anak bersekolah kembali sebanyak 

163 anak pada tahun 2014, pada tahun 2015 sebanyak 

225 anak yang kembali sekolah, pada tahun 2016 adik 

asuh yang kembali sekolah sebanyak 231 anak, 

kemudian pada tahun 2017 jumlah adik asuh yang 

kembali sekolah sebanyak 410 anak. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah 

mampu mengembalikan anak-anak yang putus sekolah 

dan rentan putus sekolah untuk dapat bersekolah 

kembali serta membantu masyarakat dalam 

mengenyam pendidikan secara layak. 

Program Campus Social Responsibility juga 

mendapatkan penghargraan Top 99 Inovasi Pelayanan 

Publik Tahun 2015 dari Kemenpan. Inovasi pelayanan 

publik yang masuk dalam Top 99 tersebut merupakan 

inovasi-inovasi pilihan dan yang sesuai dengan kriteria 

inovasi. 

Namun dalam pelaksanaannya masih 

ditemukan kendala-kendala yaitu masih adanya adik 

asuh atau keluarga adik asuh yang tidak mau mengikuti 

atau menerima program Campus Social Responsibility 

bahkan ada yang menolak untuk didampingi dengan 

alasan program tersebut kurang bermanfaat, hal ini 

sangat disayangkan karena ketika suatu program yang 

telah teruji mampu mengurangi anak putus sekolah dan 

rentan putus sekolah serta mendapat penghargaan, 

seharusnya masyarakat akan percaya dan 

mendukungnya dengan cara menggunakan atau 

memanfaatkan layanan tersebut dengan baik, apalagi 

program tersebut telah berjalan selama empat tahun. 

Berdasarkan penjabaran tentang adanya masyarakat 

yang tidak mau didampingi dan merasa program 

tersebut kurang bermanfaat baginya, hal tersebut 

menimbulkan suatu  pertanyaan apakah program 

tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ? 

apakah program ini benar-benar bermanfaat bagi 

masyarakat ? apa program ini bernilai bagi masyarakat 

? atau program ini dibentuk hanya memfokuskan pada 

kinerja pelayanan tanpa melihat nilai-nilai tambah dari 

apa yang diberikan kepada masyarakat ? 

Berdasarkan latar belakang yang di telah 

diuraikan, peneliti tertarik untuk melihat nilai-nilai 

publik yang diciptakan dari Program Campus Social 

Responsibility tersebut, dalam teori Public Value 

dijelaskan bahwa jika ingin memberikan layanan atau 

program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan bermanfaat bagi masyarakat maka program 

tersebut harus dapat memenuhi segitiga strategis dari 

Moore yang terdiri dari legitimasi dan dukungan, 

kemampuan operasional dan nilai substansial. Peneliti 

memilih teori Public Value ini karena dapat menjawab 

permasalahan yang telah diuraikan dalam latar 

belakang masalah sebelumnya, yang mana program 

Campus Social Responsibility ini telah teruji dengan 

memperoleh penghargaan, telah berjalan empat tahun 

serta telah mampu mengurangi jumlah angka anak 

putus sekolah dan rentan putus sekolah di Kota 

Surabaya, tetapi nyatanya masih terdapat beberapa 

masyarakat yang tidak bersedia menerima program 

tersebut karena merasa program itu kurang sesuai 

dengan yang diinginkan.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah diuraikan, maka dapat dirumuskan sebuah 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Dinas Sosial Kota Surabaya 

menciptakan nilai-nilai publik Program Campus 

Social Responsibility ? 

2. Apa saja nilai-nilai publik yang diciptakan dari 

Program Campus Social Responsibility  ? 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi bagi Ilmu Administrasi Negara serta hasil 

dari peneliti ini dapat menjadi bahan perbandingan 

dalam rangka penelitian dan pengembangan lebih 

lanjut bagi pengkaji khususnya kajian mengenai 

penciptaan Public Value (Nilai Publik). Selain itu 

juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi 

Dinas Sosial Kota Surabaya untuk memperbaiki 

pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan 

yang bernilai publik dan bermanfaat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat serta menjadi informasi bagi 

pemerintah daerah lain dalam rangka mencitptakan 

nilai publik dalam suatu layanan publik. 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

dengan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan 

data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive, dimana informan yang 

terpilih merupakan pihak yang dianggap paling 

mengerti dan memahami tentang program tersebut. 

Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. 

Kebijakan Publik 

Kebijakan menurut Dunn adalah serangkaian 

pilihan yang kurang lebih saling berhubungan termasuk 

(keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat 

oleh badan atau pejabat pemerintah. Sedangkan 

Menurut James Anderson, kebijakan publik merupakan 

arah tindakan yang mempunyai maksud yang 

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor 

dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. 

Menurut Chandler dan Plano, kebijakan 

publik adalah pemanfaatan sumber daya yang ada guna 

memecahkan masalah-masalah publik dan 

pemerintahannya. Sedangkan menurut Peterson 

mengartikan bahwa kebijakan publik adalah tindakan 

yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi 

masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap siapa 

mendapat apa, kapan dan bagaimana. 

Merujuk pada semua pengertian kebijakan 

publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas. 

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah 

kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau 

persoalan yang ada di masyarakat. 
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Kebijakan Sosial 

Program Campus Social Responsibility 

merupakan sebuah program yang tujukan untuk 

mengatasi anak putus sekolah dan rentan putus sekolah 

di Kota Surabaya dengan syarat masuk dalam kategori 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

Program ini merupakan inisiatif Dinas Sosial Kota 

Surabaya yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi 

yang ada di Kota Surabaya untuk memfasilitasi para 

mahasiswa untuk melakukan kegiatan KKN Tematik 

dalam bentuk pendampingan kepada anak putus 

sekolah dan rentan putus sekolah di Kota Surabaya. 

Selain itu, program ini merupakan sebuah sarana bagi 

mahasiswa untuk melaksanakan Tri Dharma Pegurutan 

Tinggi selain pendidikan dan penelitian, yakni 

pengabdian kepada masyarakat Kota Surabaya. Tak 

hanya itu, mahasiswa-mahasiswa tersebut akan 

mempoleh pengalam hidup khususnya di bidang sosial 

kemasyarakatan karena nantinya mahasiswa dituntut 

untuk menyelesaikan permasalahan secara langsung. 

Program ini memang ditujukan untuk 

mahasiswa-mahasiswa dari Perguruan Tinggi Kota 

Surabaya agar dapat menjalankan Tri Dharma 

Peguruan Tinggi, jadi nantinya Dinas Sosial Kota 

Surabaya akan menjadi kordinator program ini, karena 

Perguruan Tinggi yang ada di Kota Surabaya cukup 

banyak, maka dari itu diperlukan kordinator agar 

mahasiswa-mahasiswa yang berpartisipasi dapat 

terkoodinir dengan baik serta program tersebut dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, namun Perguruan Tinggi yang 

berpartisipasi juga dapat memantau berjalannya 

program tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka pelaksana dari program ini adalah mahasiswa-

mahasiswa dari Perguruan Tinggi, nantinya 

mahasiswa-mahasiswa tersebut akan memberikan 

pendampingan kepada anak-anak yang mengalami 

putus sekolah dan rentan putus sekolah untuk dapat 

bersekolah kembali, pendampingan juga diberikan 

kepada orang tua dari anak tersebut karena orang tua 

juga harus paham dan mendukung perkembangan 

anaknya agar dapat bersekolah kembali, program 

tersebut dilaksanakan kurang lebih selama satu tahun. 

Adapun pendampingan yang diberikan berupa 

konseling dasar, memberikan motivasi dan 

pendampingan belajar, transfer ilmu, pengetahuan serta 

perilaku positif dan memberikan bantuan dana 

Program Campus Social Responsibility ini 

merupakan salah satu perwujudan dari Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang 

menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan. Selain itu, program ini 

merupakan salah satu bentuk dari upaya pemerintah 

Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah 

Kota Surabaya atas fenomena yang terjadi yakni masih 

terdapat anak yang mengalami putus sekolah dan 

rentan putus sekolah.  

Public Value (Nilai Publik) 

Konsep public value (nilai publik) menurut 

O’Flynn, nilai publik digambarkan sebagai struktur 

multidimensi, sebagai cerminan dari ekspresi kolektif, 

yang diciptakan tidak hanya melalui hasil, tetapi juga 

melalui proses yang dapat menghasilkan kepercayaan 

dan kesetaraan. Sedangkan, menurut Khagram nilai 

publik dapat dilihat sebagai cita-cita, diciptakan 

sebagai prinsip, harus diikuti saat menghasilkan suatu 

produk layanan publik atau mengatur perilaku warga 

negara, sehingga dapat memberikan arahan kepada 

perilaku manajer publik. Spano berpendapat bahwa 

nilai publik dapat tercapai bilamana layanan atau 

program yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga 

semakin tinggi kepuasan masyarakat, maka semakin 

besar nilai publik yang diciptakan. 

Nilai publik yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kerangka kerja dalam pengelolaan suatu 

layanan publik atau program untuk menghasilkan 

sesuatu yang bernilai atau bermanfaat dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat.  

Simbol utama dari nilai publik adalah segitiga 

strategis, dalam segitiga strategis terdapat tiga aspek 

yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, 

yaitu Legitimacy and Support (legitimasi dan 

dukungan), Operational Capabilities (kemampuan 

operasional) dan Subtantively Valuable (nilai 

substansial). Berdasarkan konsep nilai publik, para 

manajer publik diharuskan berpikir dan bertindak 

secara strategis serta mampu menciptakan 

keseimbangan terhadap ketiga aspek tersebut. Ketiga 

aspek tersebut harus dapat berjalan beriringan karena 

apabila salah satu dari tiga aspek tersebut terabaikan 

maka penciptaan nilai publik yang diharapkan akan 

hilang. 

1. Legitimasi dan dukungan yaitu menarik 

dukungan dan sumber daya secara bersamaan 

dari lingkungan yang memberi otorisasi, artinya 

dari pemangku kepentingan politik dan lainnya 

diambil secara keseluruhan, dengan alasan 

pengakuan atas kekuatan diferensial. Legitimasi 

adalah proses pengesahan suatu keputusan yang 

dilandasi oleh sebuah undang-undang dan 

hukum tertulis lainnya. Sedangkan Legitimasi 

dalam arti luas adalah dukungan masyarakat 

terhadap kewenangan yang ada. Dalam 

penelitian ini yang dimaksud legitimasi dan 

dukungan adalah adanya pengakuan yang sah 

dan dukungan masyarakat terhadap kewenangan 

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari undang-

undang atau peraturan dari program dan 

sosialisasi yang dilakukan serta respon 

masyarakat terhadap program yang 

diselenggarakan. 
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2. Kemampuan operasional dapat diartikan secara 

operasional dan administrative layak dilakukan 

yaitu dapat dilakukan dengan tersedianya 

kemampuan organisasi internal dan eksternal 

yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Peran 

manajer publik tidak hanya sebagai pegawai 

pasif yang hanya membantu birkorasi di dalam 

organisasi, tetapi juga sebagai actor aktif dalam 

mengelola aset secara cerdas agar memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas kepada 

warga negara. Kemampuan operasional ini 

diartikan sebagai kemampuan mengelola 

sumber daya manusia, teknologi/infrastruktur 

dan finansial yang dimiliki organisasi. Dalam 

penelitian ini kemampuan operasional akan 

dilihat dari kemampuan dalam mengelola 

sumber daya manusia, teknologi dan finansial. 

3. Nilai substansial adalah sesuatu yang secara 

subtansial berharga (nilai publik). Dalam 

penelitian ini yang dimaksud adalah suatu 

manfaat yang diterima pengguna atau kelompok 

sasaran baik itu dari segi nilai ekonomi, nilai 

politik, nilai sosial dan budaya, nilai pendidikan 

dan nilai ekologi. 

a. Nilai Ekonomi adalah nilai tambah dalam  

ranah publik yang menghasilkan aktivitas 

ekonomi dan lapangan perkerjaan. Dalam 

penelitian ini nilai ekonomi dilihat dari 

keuntungan ekonomi yang diberikan kepada 

masyarakat dengan adanya program ini. 

b. Nilai sosial dan budaya yaitu  nilai tambah 

dalam ranah publik yang telah berkontribusi 

dalam modal sosial, persatuan sosial, 

hubungan sosial, identitas budaya, 

kesejahteraan individu dan level kolompok, 

melindungi dan mempromosikan 

keanekaragaman budaya. Dalam penelitian ini 

nilai sosial dan budaya akan dilihat dari 

manfaat sosial dan budaya bagi masyarakat 

dengan adanya program ini. 

c. Nilai politik) yaitu nilai tambah dalam ranah 

publik untuk menstimulus/merangsang dan 

mendukung dialog yang demokrasi, melalui 

keterlibatan aktif dan komitmen masyarakat. 

Dalam penelitian ini nilai politik akan dilihat 

dari keterlibatan masyarakat dalam program 

ini. 

d. Nilai pendidikan  yaitu nilai tambah dalam 

ranah publik melalui penggarisbawahan 

peluang pendidikan formal maupun informal; 

tambahan pengetahuan, kemampuan dan 

kapasitas untuk bertindak sebagai masyarakat 

pengadu/penginformasi/pelapor. Dalam 

penelitian ini nilai pendidikan akan dilihat 

dari manfaat program ini dalam meningkatkan 

wawasan masyarakat. 

e. Nilai ekologi yaitu nilai tambah dalam ranah 

publik dengan mempromosikan pembangunan 

yang berkelanjutan, mengurangi polusi, 

sampah dan pemanasan global. Dalam 

penelitian ini nilai ekologi akan dilihat dari 

pengaruh program ini terhadap lingkungan 

sekitar masyarakat. 

Nilai-Nilai Publik Program Campus Social 

Responsibility 

Konsep nilai publik menjelaskan bahwa jika 

ingin menciptakan nilai publik maka harus dapat 

memenuhi aspek-aspek yang ada di segitiga strategis, 

sebagai berikut: 

a. Legitimasi dan Dukungan 

Program Campus Social Responsibility 

memiliki legitimasi sebagai berikut: 

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 

2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 

2. Peraturan Kota Surabaya Nomor 16 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan  

3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 

6 Tahun 2011 tentang Perlindungan 

Anak 

Sedangkan untuk dukungan dari 

masyarakat program ini telah mendapat 

dukungan serta respon yang positif dari 

masyarakat serta untuk sosialisasi yang 

dilakukan hanya melalui kecamatan. Namun, 

sosialiasi yang dilakukan perlu ditingkatkan 

karena masih ditemukan masyarakat yang 

tidak bersedia menerima program ini dengan 

baik. 

b. Kemampuan Operasional 

Kemampuan operasional Program 

Campus Social Responsibility ini telah 

didukung oleh sumber daya manusia cukup 

memadai karena kakak pendamping dituntut 

untuk dapat melaksanakan pendampingan 

sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan 

atau Selain itu, kakak pendamping juga harus 

mempunyai komitmen yang tinggi untuk 

dapat melaksanakan kegiatan hingga selesai 

selama satu tahun serta bertanggungjawab atas 

apa yang diberikan kepada adik asuh beserta 

keluarga adik asuh selama pendampingan dan 

tidak melanggar norma-norma yang ada.  

Kemudian untuk sumber daya 

teknologi yang digunakan, berdasarkan 

wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota 

Surabaya dan mahasiswa selaku kakak 

pendamping, sumber daya teknologi yang 

digunakan hanya laporan hasil perkembangan 

adik asuh dan keluarga secara online, hal 

tersebut mempermudah kakak pendamping 

dalam melaporkan perkembangan. 

Sedangkan untuk sumber keuangan 

yang digunakan berasal dari APBD Kota 

Surabaya, anggaran tersebut digunakan untuk 

menyelenggarakan gathering, sosialisasi, 
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bimbingan teknis, evaluasi dan memberikan 

penghargaan kepada kakak pendamping yang 

terbaik. Namun, seperti keperluan sekolah, 

biaya sekolah, peralatan untuk sekolah serta 

kebutuhan pokok keluarga sumber keuangan 

yang digunakan berasal dari dana hibah, CSR 

perusahaan, donatur-donatur, hasil galang 

dana mahasiswa atau kampus-kampus dan 

juga dari yayasan yang berpartisipasi. 

c. Nilai Substansial 

Dalam Program Campus Social 

Responsibility yang diselenggarakan oleh 

Dinas Sosial Kota Surabaya yang diberikan 

pada masyarakat selain bermanfaat melainkan 

juga memiliki nilai publik atau nilai lebih 

seperti nilai ekonomi, sosial budaya, politik, 

pendidikan dan ekologi. 

a. Nilai Ekonomi, yaitu masyarakat 

menjadi terbantu secara ekonomi karena 

untuk mendapatkan program atau 

menggunakan program masyarakat tidak 

di pungut biaya. Kemudian program ini 

juga mampu meringankan beban 

masyarakat dalam hal membayar spp 

sekolah, membeli kebutuhan sekolah 

seperti peralatan tulis, tas, seragam, dan 

kebutuhan pokok seperti sembako. 

Tidak hanya itu, masyarakat juga 

diberikan pelatihan serta ilmu 

pengetahuan mengenai dunia bisnis agar 

dapat membuka usaha sendiri untuk 

menambah penghasilan sehari-hari. 

b. Nilai Sosial dan Budaya, adanya 

program ini dapat menimbulkan rasa 

kepedulian dan perhatian yang lebih 

antara orang tua dan anak, mempererat 

hubungan sosial antara orang tua dan 

anak, dengan begitu maka hubungan 

anak dan orang tua menjadi lebih dekat 

karena merasa diperhatikan dan masalah 

sosial yang dihadapi dapat diselesaikan 

secara bersama. Selain itu, dapat 

merubah kebiasaan atau perilaku buruk 

menjadi lebih baik serta memperbaiki 

budaya dalam keluarga yang 

sebelumnya kerja membantu orang tua 

merupakan hal yang lebih penting 

ketimbang pendidikan. 

c. Nilai Politik, adanya program ini dapat 

memicu keterlibatan masyarakat 

khususnya orang tua untuk lebih peduli, 

lebih perhatian serta lebih mendukung 

terhadap perkembangan anak. Karena 

keterlibatan orang tua sangat dibutuhkan 

untuk mendukung perkembangan anak. 

d. Nilai Pendidikan, adanya program ini 

masyarakat mendapatkan ilmu, 

pengetahuan dan wawasan yang lebih 

luas mengenai dunia luar,  dapat 

memberikan pengetahuan mengenai 

mana yang benar dan mana yang salah 

serta dapat memberikan pemahaman 

mengenai mengasuh anak dengan benar 

dan dapat memberikan pemahaman atau 

merubah mindset mengenai pentingnya 

pendidikan wajib belajar 9 tahun dan 12 

tahun. 

e. Nilai Ekologi, program ini dapat 

mempengaruhi lingkungan serta 

pembangunan Kota Surabaya karena 

semakin banyak masyarakat yang 

berpendidikan tinggi dan mendapat 

pendidikan secara merata. Dengan 

mendapatkan pendidikan baik 

diharapkan dapat menciptakan 

masyarakat-masyarakat yeng berprestasi 

dengan begitu maka akan memberikan 

contoh teladan kepada lingkungan 

sekitar tempat tinggal dan dapat 

meningkatkan kualitas manusia atau 

IPM Kota Surabaya serta membuat Kota 

Surabaya menjadi terpandang karena 

masyarakatnya yang berpendidikan dan 

berprestasi. Selain itu, juga dapat 

mengurangi jumlah angka kemiskinan, 

pengangguran, buta huruf dan lain 

sebagainya. 

KESIMPULAN 

Nilai publik dapat dicapai jika dapat 

memenuhi segitiga strategis public value (nilai publik). 

Dalam segitiga strategis terdapat tiga aspek yaitu 

legitimacy and support (legitimasi dan dukungan), 

operational capabilities (kemampuan operasional) dan 

subtantively valuable (nilai substansial). Berdasarkan 

hasil penelitian selama dilapangan dapat disimpulkan 

program Campus Social Responsibility dapat dikatakan 

bermanfaat dan bernilai publik bagi masyarakat, hal 

tersebut dapat dilihat dari ketiga aspek dari segitiga 

strategis telah terpenuhi. 

Berdasarkan temuan dilapangan, masih 

terdapat hal-hal yang menjadi kendala. Seperti yang 

diungkapkan oleh pihak Dinas Sosial Kota Surabaya 

bahwa masih ditemukan beberapa masyarakat yang 

tidak bersedia menerima atau mengikuti program ini, 

yang mana seharusnya masyarakat tersebut 

mendapatkan layanan dari program tersebut.  

SARAN 

1. Penyelenggara program Campus Social 

Responsibility disarankan untuk meningkatkan 

sosialisasi mengenai program tersebut agar 

cakupan program tersebut lebih luas dan merata, 

serta masyarakat dapat mengerti tujuan dan 

manfaat dari program tersebut, dengan begitu 

masyarakat diharapkan masyarakat yang 

menolak menerima program dapat menerima 

dengan baik.  

2. Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya 

pendidikan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun 
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kepada masyarakat Kota Surabaya melalui 

kecamatan, kelurahan maupun RT/RW, dengan 

demikian masyarakat yang sebelumnya tidak 

paham mengenai pendidikan menjadi mengerti. 

3. Lebih meningkatkan intensitas kakak 

pendamping dalam memberikan pendampingan 

kepada adik asuh dan orang tua yang 

sebelumnya minimal hanya satu sampai dua kali 

dalam seminggu dapat ditingkatkan menjadi 

tiga hingga empat kali dalam seminggu agar 

program ini dapat benar-benar memberikan 

dampak dalam jangka waktu yang lebih panjang 

serta dapat memberantas masalah sosial, jumlah 

anak putus sekolah dan rentan putus sekolah di 

Kota Surabaya. 
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