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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 
4.1. Profil Sekolah SMP Negeri 7 Salatiga  

Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Salatiga 

adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang 

berlokasi di Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah 

dengan alamat Jalan Setiaki 15 Kelurahan Dukuh, 

Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga dengan luas 

tanah 12.780 m2. Sekolah ini berdiri pada tanggal 16 

Juli 1987 dan sudah meluluskan 26 Angkatan anak 

bangsa yang sudah tersebar di seluruh nusantara. 

Mulai beroperasi pada tahun 1987 di atas tanah 

milik Pemerintah Kota Salatiga serta memiliki Nomor 

Statistik Sekolah (NSS) 201036203007 dan Nomor 

Induk Sekolah (NIS) 20007. Dengan perkembangan 

proses pembelajaran dan pengelolaannya maka 

sekolah ini memperoleh Akreditasi A.  

Pada Tahun 2015 - 2017 sudah dilaksanakan 

Program Indonesia Pintar. SMP Negeri 7 memiliki 

jumlah siswa sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 
Data Siswa SMP Negeri 7 Salatiga 

Tahun Pelajaran 2016/2017 
 

Kelas 
Jumlah Siswa 

Rombel Keterangan 
L P Jml 

VII 145 96 241 8  

VIII 120 96 216 8  

IX 119 85 204 8  

Jumlah 384 277 661 24  

 

Tabel 4.2 
Data Siswa SMP Negeri 7 Salatiga 

Tahun Pelajaran 2017/2018 
 

Kelas 
Jumlah Siswa 

Rombel Keterangan 
L P Jml 

VII 146 92 238 8  

VIII 131 93 224 8  

IX 104 93 197 8  

Jumlah 381 278 659 24  

 

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 

SMP Negeri 07 Salatiga sejumlah 47 orang terdiri 

atas 42 Guru Tetap dan 5 orang Guru Tidak Tetap. 

Berikut disajikan data guru dan karyawan SMP 

Negeri 7 Salatiga pada Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Tabel 4.3 
Data Guru SMP Negeri 7 Salatiga  

Tahun Pelajaran 2017/2018 
 

No Guru/Staf 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 Guru Tetap 22 20 42 orang 

2 Guru Tidak Tetap 3 2 5 orang 
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Tabel 4.4 
Data Karyawan SMP Negeri 7 Salatiga 

Tahun Pelajaran 2017/2018 
 

No Guru/Staf 
Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Staf Tata Usaha  3 1 4 orang 

2 TTT 4 3 7 orang 

Sumber: Dokumen SMP Negeri 7 Salatiga  

 

Berdasarkan data lapangan bahwa SMP Negeri 

7 Salatiga memiliki Visi “Terwujudnya Insan yang 

SIAP (Santun berperilaku, Iman dalam beragama, 

menjaga Asri lingkungannya, dan Percaya diri) 

BERPRESTASI”. Visi SMP Negeri 7 Salatiga disusun 

dengan mengacu pada rambu-rambu perumusan visi 

sebagai berikut: 1) mengacu kepada landasan 

filosofis bangsa, UUD, dll yang bersifat baku dan 

telah menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia; 2) 

mengacu visi umum pendidikan yaitu dengan 

rumusan: “Terwujudnya Insan Kamil”; 3) memiliki 

indikator pengembangan prestasi akademik dan non 

akademik; 4) dilandasi kepribadian, nasionalisme, 

budaya-nasional/Indonesia; 5) memperhatikan 

perkembangan global; 6) memperhatikan 

perkembangan IPTEK; 7) dilandasi oleh keimanan 

dan ketaqwaan; 8) sesuai konteks daerah, sekolah; 

dan menggambarkan harapan masa datang. Visi 
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pada umumnya dirumuskan dengan kalimat: (1) 

filosofis, (2) khas, (3) mudah diingat.  

Selanjutnya Misi SMP Negeri 7 Salatiga adalah: 

”menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi 

peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 

yang didukung sarana prasarana pembelajaran, 

lingkungan yang asri, dan pelayanan prima”. 

Penjabaran misi di atas meliputi: 1) Menumbuhkan 

perilaku warga SMP Negeri 7 Salatiga  untuk 

bersikap santun dalam pergaulan, 2) Menumbuhkan 

kedisiplinan peserta didik, pendidik, dan tenaga 

kependidikan untuk menciptakan suasana kegiatan 

belajar mengajar di sekolah yang kondusif, 3) 

Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan 

terhadap ajaran agama yang dianut melalui 

pendidikan agama dan budaya bangsa sehingga 

terbangun peserta didik  yang taqwa dan berakhlak 

mulia, 4) Menanamkan semangat cinta lingkungan 

dan kebersihan dengan pembinaan yang rutin dan 

terencana, 5) Mendorong dan membantu setiap 

peserta didik untuk mengenali seluruh potensi 

dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal, 

6) Menumbuhkan semangat berprestasi secara 

intensif kepada seluruh warga SMP Negeri 7 Salatiga. 
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Misi merupakan kegiatan jangka panjang yang masih 

perlu diuraikan menjadi beberapa kegiatan yang 

memiliki tujuan lebih rinci dan lebih jelas. 

Adapun tujuan sekolah antara lain: 1) 

Meningkatkan  kedisiplinan peserta didik, pendidik, 

dan tenaga kependidikan, 2) Meningkatkan 

kemampuan menampilkan kebiasaan sopan santun 

dan berbudi pekerti sebagai cerminan akhlak mulia 

dan iman serta taqwa, 3) Memiliki keyakinan dan 

pemahaman dalam menjalankan ajaran agama yang 

diyakini dalam kehidupan, 4) Memiliki lingkungan 

yang asri, rindang, bersih, dan indah, 5) Meraih 

predikat Sekolah Adiwiyata tingkat kota, 6) 

Meningkatnya kesadaran peserta didik untuk belajar 

dengan memanfaatkan lingkungan sekolah secara 

bertanggung jawab, 7) Meningkatkan rasa percaya 

diri dan kebanggaan sebagai warga SMP Negeri 7 

Salatiga, 8) Meningkatkan rata-rata nilai kelulusan 

peserta didik, 9) Meningkatkan prestasi akademik 

maupun non akademik peserta didik, pendidik, dan 

tenaga kependidikan. Tujuan SMP Negeri 7 Salatiga 

tersebut secara bertahap dimonitoring dan evaluasi 

untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan secara 

nasional.  
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4.2. Hasil Penelitian  

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil 

dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah 

peneliti melakukan pendeskripsian dan analisis 

terhadap hasil penelitian untuk menjawab 

permasalahan penelitian yang telah dirumuskan 

mengenai bagaimana Desain, Intalasi, Proses, 

Produk, Analisis Manfaat dan Biaya pelaksanaan 

Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga. 

 
4.2.1. Evaluasi Desain Program Indonesia Pintar 

4.2.1.1 Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015  

Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 pasal 2 

menyatakan bahwa Program Indonesia Pintar 

dirancang untuk: a) meningkatkan akses bagi anak 

usia 6 – 21 tahun untuk mendapatkan layanan 

pendidikan sampai tamat satuan pendidikan 

menengah untuk mendukung pelaksanaan 

Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib 

Belajar 12 Tahun, b) mencegah peserta didik dari 

kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak 

melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, c) 

menarik siswa putus sekolah (dropout) atau tidak 

melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan 

layanan pendidikan di sekolah.   
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Adapun mekanisme pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar berdasarkan Juknis Tahun 2015 

sebagai berikut:  

a. Pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan 

melalui: (1) peserta didik penerima KIP 

melaporkan kepemilikan kartunya ke sekolah 

untuk di data sebagai calon penerima dana PIP; 

(2) sekolah menandai status kelayakan peserta 

didik sebagai penerima PIP dengan cara mengentri 

atau memutakhirkan (updating) data peserta didik 

pemegang KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara 

benar dan lengkap pada kolom (Nama Siswa, 

Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, Nomor KIP) 

yang berfungsi sebagai data usulan siswa 

penerima dari tingkat sekolah ke direktorat 

teknis; (3) untuk jenjang SMP, dinas pendidikan 

kota mengusulkan peserta didik pemegang KIP 

sebagai calon penerima dana PIP pada laman yang 

telah disiapkan; (4) dinas pendidikan kota 

memberikan persetujuan tertulis, dan 

menyampaikan daftar peserta didik calon 

penerima PIP dari sekolah ke direktorat teknis 

b. Penetapan penerima PIP dilaksanakan melalui 

mekanisme sebagai berikut:  (1) Direktorat teknis 

menerima usulan calon siswa penerima PIP dari 
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dinas pendidikan kota; (2) Direktorat teknis 

menetapkan siswa penerima PIP yang berasal dari 

usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas 

Pendidikan Kota dan usulan dari pemangku 

kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) 

direktur teknis yang bersangkutan.  

c. Mekanisme Penyaluran dana PIP disalurkan 

langsung ke peserta didik penerima melalui 

mekanisme sebagai berikut: (1) Direktorat teknis 

menyampaikan daftar penerima BSM/PIP 2015 

yang tercantum dalam surat keputusan direktur 

ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening; 

(2) Direktorat teknis menginformasikan daftar 

siswa penerima kepada dinas pendidikan kota 

dengan melampirkan surat keputusan penerima; 

(3) Peserta didik mengambil/ mencairkan dana 

BSM/PIP di lembaga penyalur.  

d. Mekanisme Pengambilan dana PIP 2015 

dilakukan oleh peserta didik di lembaga penyalur 

dengan ketentuan sebagai berikut: (1) membawa 

dokumen; (2) Menandatangani bukti penerimaan 

dana BSM/PIP 2015 yang disediakan oleh 

lembaga penyalur; (3) untuk siswa SMP yang 

belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa 

peserta didik harus didampingi minimal satu 
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orang guru/orang tua/wali; (4) Bagi penerima PIP 

yang menggunakan TabunganKu hanya dapat 

dicairkan oleh bersangkutan sesuai dengan 

identitas yang tertulis pada buku tabungan; (5) 

Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan 

surat persetujuan pengambilan dana kolektif 

hanya diberikan kepada sekolah/lembaga 

pendidikan, tembusan disampaikan kepada 

direktorat teknis terkait; (6) Kepala sekolah yang 

telah menerima rekomendasi harus membuat 

Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM); (7) 

Surat keterangan kepala sekolah/ ketua Lembaga; 

(8) Foto kopi halaman biodata raport masing-

masing siswa.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami 

bahwa tujuan pelaksanaan PIP berdasarkan Juknis 

adalah a) meningkatkan akses bagi anak usia 6 – 21 

tahun, b) mencegah peserta didik dari kemungkinan 

putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan 

pendidikan akibat kesulitan ekonomi, c) menarik 

siswa putus sekolah (dropout) atau tidak melanjutkan 

pendidikan agar kembali mendapatkan layanan 

pendidikan di sekolah.  Mekanisme pelaksanaan PIP 

berdasarkan Juknis meliputi beberapa tahap yaitu, 

mekanisme pengusulan, penetapan penerima PIP 



 
 

74 

oleh Direktorat Teknis, penyaluran dana oleh 

Lembaga penyalur, dan pengambilan dana oleh 

peserta didik yang menerima dana PIP. Dokumen 

yang diperlukan antara lain: Surat keterangan kepala 

sekolah, foto copy lembar raport yang berisi biodata 

lengkap, KTP orangtua/wali.  

4.2.1.2 Desain Program Indonesia Pintar di SMP 

Negeri 7 Salatiga 

1. Tujuan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 

Sesuai dengan analisis dokumen yang 

dilakukan, tujuan pelaksanaan PIP adalah untuk 

mencegah peserta didik dari kemungkinan putus 

sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat 

kesulitan ekonomi dan meringankan biaya personal 

pendidikan. Dalam tahapan ini peneliti melakukan 

wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling, 

Kepala Sekolah (BK) dan Wakil Kurikulum Sarana 

dan Prasarana (Waka Sarpras). Adapun hasil 

wawancara diperoleh dengan Guru BK sebagai 

berikut: 

“Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan di SMP 

Negeri 7   Salatiga bertujuan untuk membantu peserta 
didik dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya secara 

khusus yang tidak mampu ditanggulangi oleh orangtua 

peserta didik, sehingga mereka dapat mengikuti proses 
pendidikan seperti peserta didik pada umumnya. Karena 

70 persen kondisi ekonomi peserta didik menengah ke 

bawah, ada yang bekerja sebagai buruh, tukang becak 
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dan pembantu rumah tangga” (Wawancara dengan Guru 

BK, 02 Nopember 2017). 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala 

Sekolah yang mengatakan bahwa:  

“Tujuan pelaksanaan Program Indonesia Pintar adalah 

untuk membantu peserta didik dalam membeli keperluan 
sekolah, misalnya yang tidak dapat dibiayai oleh peserta 

didik, sehingga dengan adanya dana PIP dapat membantu 

dalam mencukupi kebutuhan di sekolah. Secara khusus 

bagi peserta didik yang kurang mampu. Ada sekitar 30 
persen peserta didik di SMP Negeri 7 Salatiga yang kondisi 

ekonominya menengah ke bawah, yaitu peserta didik yang 

orangtuanya bekerja sebagai buruh, tukang becak dan 
pembantu rumah tangga” (Wawancara dengan Kepala 

Sekolah, 10 Nopember 2017).  

 

Lebih lanjut, hal senada juga diungkapkan oleh 

Waka Sarpras bahwa:  

“Tujuan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP 
Negeri 7 Salatiga adalah dalam rangka membantu peserta 

didik agar tidak putus sekolah karena kesulitan ekonomi. 

Melalui PIP kebutuhan peserta didik di sekolah dapat 
terpenuhi, khususnya kebutuhan yang tidak dapat 

dibiayai oleh peserta didik” (Wawancara dengan Waka 

Sarpras, 27 November 2017).  

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat 

diketahui bahwa tujuan pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga yaitu 

untuk membantu peserta didik dalam memenuhi 

kebutuhan sekolah, khususnya yang tidak mampu 

dibiayai oleh orangtua akibat kesulitan ekonomi. 
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2. Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia 

Pintar  

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar di 

SMP Negeri 7 Salatiga menunjukkan bahwa 

mekanisme pelaksanaan PIP dimulai dari mekanisme 

pengajuan sampai dengan mekanisme pengambilan 

dana berpedoman pada Permendikbud Nomor 12 

Tahun 2015. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara yang diungkapkan oleh Guru BK bahwa:  

“Mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar di 

SMP Negeri 7 Salatiga dilaksanakan dengan berpedoman 

pada Juknis PIP yang telah dibuat oleh pemerintah. 

Karena ini merupakan program pemerintah, jadi kami 
sebagai pelaksana harus mengikuti mekanisme 

pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Sehingga sekolah menunggu informasi dari dinas 
pendidikan tentang PIP, setelah itu barulah sekolah 

memasukkan nomor KIP yang dimiliki oleh peserta didik 

maupun yang akan diusulkan. Tahun ini sekolah diberi 
kesempatan untuk mengusulkan peserta didik yang tidak 

memiliki KPS/KKS/KIP dengan membuat surat 

keterangan tidak mampu dari RT” (Wawancara dengan 
Guru Bimbingan Konseling, 02 Nopember 2017).  
 

Hal di atas, sesuai dengan pendapat Kepala 

Sekolah yang mengatakan bahwa:  

“Program Indonesia Pintar merupakan program dari 

pemerintah, sehingga seluruh prosedur pelaksanaan yang 
sekolah lakukan di SMP Negeri 7 berdasarkan Juknis 

yang ada. Pada tahun ini sekolah diberi kesempatan 

untuk mengusulkan peserta didik yang kurang mampu 
untuk mendapatkan dana PIP” (Wawancara dengan 

Kepala Sekolah, 10 Nopember 2017).  
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Pendapat yang sama juga disampaikan oleh 

Waka Sarpras bahwa:  

“Mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar di 

SMP Negeri 7 Salatiga dilaksanakan berdasarkan pada 

Juknis PIP yang sudah ada, yang menentukan peserta 
didik mendapat dana PIP adalah Direktorat Teknis 

(Kemendikbud), kemudian pihak sekolah diberitahukan 

melalui dinas pendidikan. Sekolah akan mengusulkan 
peserta didik yang sudah diseleksi oleh tim pelaksana 

apabila dinas pendidikan sudah memberikan informasi 

terkait dengan penerimaan PIP” (Wawancara dengan Waka 

Sarpras, 27 Nopember 2017).  
 

Data dokumen menunjukkan bahwa Juknis 

implementasi Program Indonesia Pintar tahun 2015 

sudah ada dan di dalamnya diuraikan dengan jelas 

tentang mekanisme pelaksanaan Program Indonesia 

Pintar.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

dipahami bahwa mekanisme pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga sudah 

cukup jelas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 

oleh pemerintah. 

3. Sumber Daya Manusia  

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 

memiliki tujuan yang hendak dicapai, agar tujuan 

yang diharapkan dapat tercapai, maka pihak sekolah 

membentuk tim pelaksana yang khusus menangani 

PIP. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara 

yang diungkapkan oleh Guru BK bahwa:  
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“Sumber daya manusia yang diperlukan dalam 

pelaksanaan Program Indonesia Pintar adalah guru yang 
mengenal kondisi ekonomi siswa. Alasan memilih guru BK 

karena guru BK lebih tahu kondisi ekonomi siswa, selain 

itu guru BK lebih mengenal orangtua siswa, sehingga 
pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 

diharapkan dapat tepat sasaran, khususnya bagi yang 

membutuhkan bantuan” (Wawancara dengan Guru 

Bimbingan Konseling, 02 Nopember 2017). 

 

Pendapat yang sama disampaikan oleh Guru 

Bimbingan Konseling bahwa:  

“Pembentukan Tim pengelola PIP di SMP Negeri 7 Salatiga, 

bertujuan agar proses pelaksanaan PIP dapat berjalan 
dengan baik, sehingga tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai dengan baik. PIP di SMP Negeri 7 Salatiga 

dikelola oleh Waka Kurikulum Sarana dan Prasarana, 
Guru Bimbingan Konseling, dan Kepala Sekolah sendiri. 

Waka Sarpras dipilih karena sebelumnya telah menjadi 

pengelola BSM, kemudian guru BK dipilih karena lebih 
tahu kondisi ekonomi setiap peserta didik di SMP Negeri 7 

Salatiga. Selain itu mereka juga memiliki waktu yang 

longgar sehingga memiliki waktu yang cukup dalam 

mengelola PIP” (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 10 
Nopember 2017).  

 

Lebih lanjut hal yang sama juga disampaikan 

oleh Wakil Kurikulum Sarana dan Prasarana, bahwa:  

“Sumber daya manusia yang diperlukan dalam 

pelaksanaan PIP adalah orang yang benar-benar tahu 
kebutuhan siswa di sekolah seperti apa. Wakil Kurikulum 

Sarana dan Prasarana dipercayakan untuk mengelola PIP 

karena sebelumnya telah menjadi pengelola BSM, 
sehingga dipercayakan untuk mengelola PIP sebagai 

kelanjutan dari BSM. Selain itu Waka Kurikulum memiliki 

jam yang lebih sedikit, sehingga memiliki waktu luang 
dalam menjadi pengelola PIP” (Wawancara dengan Wakil 

Kurikulum, 27 Nopember 2017).  
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4. Sarana dan Prasarana  

Berdasarkan dokumen, sarana dan prasarana 

yang diperlukan, diharapkan dapat mendukung 

pelaksanaan Program Indonesia Pintar agar peserta 

didik mendapat bantuan dana PIP yang diberikan 

oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara yang diungkapkan oleh Guru BK, maka 

diperoleh informasi sebagai berikut:  

“Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

mendukung pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga 

peserta didik calon penerima PIP yang memiliki KIP/KPS 
diminta mengumpulkan Fotokopi KK, KTP Orangtua, KIP, 

dan bagi peserta didik yang belum memiliki tapi 

diusulkan, mereka diminta mengumpulkan Surat 
Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW setempat” 

(Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling, 02 

Nopember 2017).  

 

Hal di atas, sejalan dengan pendapat yang 

diungkapkan oleh Kepala Sekolah bahwa:  

“Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga adalah fotokopi 
KK, KIP, KTP Orangtua dan Surat Keterangan Tidak 

Mampu dari RT” (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 10 

Nopember 2017).  

 
Lebih lanjut, hal senada dengan yang 

diungkapkan oleh Waka Sarpras bahwa:   

“Sejauh ini sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 

Salatiga sudah sesuai yang diharapkan. Sebagian besar 
orangtua dapat merespon dengan cepat dalam pengadaan 

sarana dan prasarana yang diperlukan. Sarana ini 

merupakan faktor penting karena menjadi persyaratan 
dalam pengusulan dana PIP. Oleh karena itu SMP Negeri 
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7 Salatiga senantiasa melengkapi persyaratan yang 

diperlukan sehubungan dengan pengusulan dana PIP, 
seperti fotokopi KK, KIP, KTP Orangtua dan Surat 

Keterangan Tidak Mampu dari RT” (Wawancara dengan 

Waka Sarpras, 27 Nopember 2017).  
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat 

dipahami bahwa dalam tahap desain pelaksanaan 

PIP di SMP Negeri 7 Salatiga lebih menekankan pada 

tujuan, proses, sumber daya manusia dan sarana 

dan prasarana yang diperlukan. Sehingga melalui 

tahap desain ini, pihak sekolah merancang 

pelaksanaan program berdasarkan Permendikbud 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia 

Pintar.  

4.2.1.3. Kesenjangan antara Permendikbud 

dengan Desain Pelaksanaan PIP di SMP 

Negeri 7 Salatiga  

Tabel 4.5 

Kesenjangan pada Tahap Desain 

No Aspek Permendikbud Pelaksanaan Kesenjangan 

1 Tujuan Meningkatkan akses 

pendidikan, mencegah 

peserta didik putus 

sekolah dan menarik 

peserta didik putus 

sekolah 

Memberikan layanan 

pendidikan bagi siswa 

kurang mampu, 

membantu memenuhi 

kebutuhan pendidikan 

di sekolah  

Masih terdapat 

kesenjangan   

2 Proses Mekanisme pengusulan, 

penetapan penerima, 

penyaluran dan 

pengambilan dana  

Mengusulkan peserta 

didik yang belum 

memiliki KIP, 

menetapkan, 

Tidak ada 

kesenjangan  
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menyalurkan dan 

pengambilan dana oleh 

peserta didik  

3 Sumber 

daya 

manusia 

Memasukkan daftar 

nama peserta didik 

dalam Dapodik, 

mengusulkan, 

memantau pengambilan 

dana 

Kepala sekolah 

membentuk tim 

pelaksana yang akan 

memasukkan data 

peserta didik melalui 

Dapodik, mengusulkan 

peserta didik yang 

belum memiliki KIP, dan 

mendampingi 

pengambilan dana  

Tidak ada 

kesenjangan  

4 Sarana 

dan 

prasarana 

Fotocopy KIP, KK, KTP 

orangtua, Surat 

Keterangan Kepala 

Sekolah  

Mengumpulkan fotocopy 

KIP, KTP orangtua, 

Surat Keterangan KS, 

dan KK 

Tidak ada 

kesenjangan  

 

4.2.2. Evaluasi Instalasi Program Indonesia 

Pintar   

4.2.2.1 Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 

Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 

menyatakan bahwa tujuan Program Indonesia Pintar 

antara lain: a) meningkatkan akses bagi anak usia 6 

– 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan 

sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk 

mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah 

Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, b) 

mencegah peserta didik dari kemungkinan putus 

sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan 
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akibat kesulitan ekonomi, c) menarik siswa putus 

sekolah (dropout) atau tidak melanjutkan pendidikan 

agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di 

sekolah.   

Adapun mekanisme pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar berdasarkan Juknis Tahun 2015 

sebagai berikut:  

a. Pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan 

melalui: (1) peserta didik penerima KIP 

melaporkan kepemilikan kartunya ke sekolah 

untuk di data sebagai calon penerima dana PIP; 

(2) sekolah menandai status kelayakan peserta 

didik sebagai penerima PIP dengan cara mengentri 

atau memutakhirkan (updating) data peserta didik 

pemegang KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara 

benar dan lengkap pada kolom (Nama Siswa, 

Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, Nomor KIP) 

yang berfungsi sebagai data usulan siswa 

penerima dari tingkat sekolah ke direktorat 

teknis; (3) untuk jenjang SMP, dinas pendidikan 

kota mengusulkan peserta didik pemegang KIP 

sebagai calon penerima dana PIP pada laman yang 

telah disiapkan; (4) dinas pendidikan kota 

memberikan persetujuan tertulis, dan 
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menyampaikan daftar peserta didik calon 

penerima PIP dari sekolah ke direktorat teknis 

b. Penetapan penerima PIP dilaksanakan melalui 

mekanisme sebagai berikut:  (1) Direktorat teknis 

menerima usulan calon siswa penerima PIP dari 

dinas pendidikan kota; (2) Direktorat teknis 

menetapkan siswa penerima PIP yang berasal dari 

usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas 

Pendidikan Kota dan usulan dari pemangku 

kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) 

direktur teknis yang bersangkutan.  

c. Mekanisme Penyaluran dana PIP disalurkan 

langsung ke peserta didik penerima melalui 

mekanisme sebagai berikut: (1) Direktorat teknis 

menyampaikan daftar penerima BSM/PIP 2015 

yang tercantum dalam surat keputusan direktur 

ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening; 

(2) Direktorat teknis menginformasikan daftar 

siswa penerima kepada dinas pendidikan kota 

dengan melampirkan surat keputusan penerima; 

(3) Peserta didik mengambil/ mencairkan dana 

BSM/PIP di lembaga penyalur.  

d. Mekanisme Pengambilan dana PIP 2015 

dilakukan oleh peserta didik di lembaga penyalur 

dengan ketentuan sebagai berikut: (1) membawa 
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dokumen; (2) Menandatangani bukti penerimaan 

dana BSM/PIP 2015 yang disediakan oleh 

lembaga penyalur; (3) untuk siswa SMP yang 

belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa 

peserta didik harus didampingi minimal satu 

orang guru/orang tua/wali; (4) Bagi penerima PIP 

yang menggunakan TabunganKu hanya dapat 

dicairkan oleh bersangkutan sesuai dengan 

identitas yang tertulis pada buku tabungan; (5) 

Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan 

surat persetujuan pengambilan dana kolektif 

hanya diberikan kepada sekolah/lembaga 

pendidikan, tembusan disampaikan kepada 

direktorat teknis terkait; (6) Kepala sekolah yang 

telah menerima rekomendasi harus membuat 

Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM); (7) 

Surat keterangan kepala sekolah/ ketua Lembaga; 

(8) Foto kopi halaman biodata raport masing-

masing siswa.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami 

bahwa tujuan pelaksanaan PIP berdasarkan 

Permendikbud adalah a) meningkatkan akses bagi 

anak usia 6 – 21 tahun, b) mencegah peserta didik 

dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau 

tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan 
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ekonomi, c) menarik siswa putus sekolah (dropout) 

atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali 

mendapatkan layanan pendidikan di sekolah.  

Mekanisme pelaksanaan PIP berdasarkan 

Permendikbud meliputi beberapa tahap yaitu, 

mekanisme pengusulan, penetapan penerima PIP 

oleh Direktorat Teknis, penyaluran dana oleh 

Lembaga penyalur, dan pengambilan dana oleh 

peserta didik yang menerima dana PIP. Dokumen 

yang diperlukan antara lain: Surat keterangan kepala 

sekolah, foto copy lembar raport yang berisi biodata 

lengkap, KTP orangtua/wali.  

 

4.2.2.2 Evaluasi Instalasi Program Indonesia 

Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga 

Pada tahap instalasi peneliti akan 

membandingkan standar pelaksanaan PIP 

berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 

dengan yang akan dilaksanakan dan melihat 

kesesuaian program yang sedang berjalan di SMP 

Negeri 7 Salatiga.  

1. Perencanaan Pelaksanaan Program Indonesia 

Pintar  

Tahap instalasi lebih menekankan pada 

meninjau ulang program yang telah dibuat 
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berdasarkan standar baku yang ada. Pada tahap ini 

pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga ditinjau 

dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 12 

Tahun 2015. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara yang diungkapkan oleh Guru BK sebagai 

berikut:  

“Tim pelaksana PIP di SMP Negeri 7 sebelum 

melaksanakan PIP, tim pelaksana lebih dulu meninjau 
program yang akan dilaksanakan berdasarkan Juknis 

yang telah ada. Hal-hal yang ditinjau adalah tujuan yang 

hendak dicapai pemerintah, mekanisme pelaksanaannya 
seperti apa dan sarana apa yang perlu dipersiapkan” 

(Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling, 02 

Nopember 2017).  

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh 

Kepala Sekolah bahwa:  

“Dalam mempersiapkan pelaksanaan PIP di SMP Negeri 
7 Salatiga Tim Pelaksana mendata peserta didik yang 

layak diusulkan, setelah ada pemberitahuan dari dinas 

pendidikan, maka kami akan mensosialisasikan kepada 
siswa dan orangtua tentang pemanfaatan dana PIP. 

Dalam sosialisasi yang akan dilakukan Guru BK akan 

menyampaikan bahwa dana PIP hanya untuk kebutuhan 

peserta didik, kebutuhan belajar, kebutuhan yang 
menunjang proses pembelajaran. Kebutuhan pendidikan 

yang tidak dapat ditangani oleh orangtua diambil dari 

dana PIP, sehingga tidak boleh digunakan untuk 
keperluan di luar kebutuhan sekolah” (Wawancara 

dengan Kepala Sekolah, 10 Nopember 2017).  

 
Lebih lanjut, hal senada juga diungkapkan oleh 

Waka Sarpras bahwa:  

“Sebelum PIP dilaksanakan di SMP Negeri 7 Salatiga, tim 

pelaksana meninjau lebih dulu standar pelaksanaan PIP, 

hal tersebut terkait dengan tujuan yang hendak dicapai, 
mekanisme pelaksanaan, pertanggung jawaban 
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pelaksanaan, dan sarana apa yang harus dipersiapkan.” 

(Wawancara dengan Waka Sarpras, 27 Nopember 2017).  

 

2. Sumber Daya Manusia  

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, tentu 

membutuhkan sumber daya manusia yang 

berkompeten. Dalam pelaksanaan PIP pihak sekolah 

membentuk Tim khusus untuk menangani PIP yang 

telah dipertimbangkan oleh Kepala Sekolah. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang 

diungkapkan oleh Guru BK sebagai berikut:  

“Guru Konseling menjadi dipilih menjadi tim pelaksana 

karena guru BK lebih mengenal kondisi ekonomi siswa, 
karena waktu bersama guru BK dan guru mata 

pelajaran lainnya itu berbeda, guru BK juga lebih tahu 

kondisi pekerjaan orangtua” selain itu guru BK juga 
memiliki jam mengajar yang lebih sedikit, sehingga saya 

lebih siap dalam membantu pelaksanaan PIP di SMP 

Negeri 7 Salatiga. Guru BK bertugas untuk 
mengumpulkan data siswa dan melakukan seleksi 

terhadap data yang sudah dikumpulkan” (Wawancara 

dengan Guru Bimbingan Konseling, 02 Nopember 2017).  

 

Hal di atas, senada dengan hasil wawancara 

yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah bahwa:  

“Sumber daya manusia yang diharapkan untuk 
mengelola PIP di SMP Negeri 7 adalah yang betul-betul 

tahu prosedur pelaksanaan PIP. Tim pengelola PIP di 

SMP 7 dipercayakan kepada Guru BK dan Waka 
Sarpras. Guru BK dipilih karena lebih tahu kondisi 

ekonomi, dan memiliki waktu luang, begitu juga dengan 

Waka Sarpras dipilih karena sebelumnya telah menjadi 
pengelola BSM, karena PIP ini merupakan 

penyempurnaan dari BSM sehingga Kepala Sekolah 

meminta Waka Sarpras untuk mengelola, di samping itu 
Waka Sarpras lebih tahu apa yang dibutuhkan siswa di 
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sekolah” (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 10 

Nopember 2017).  
 

Lebih lanjut, hal senada juga diungkapkan oleh 

Waka Sarpras bahwa:  

“Saya sebagai Waka Sarpras di pilih oleh kepala sekolah 

menjadi pengelola PIP karena sebelumnya telah menjadi 
pengelola BSM, sehingga dengan adanya PIP waka 

Sarpras melanjutkan tugasnya untuk mengelola PIP di 

SMP Negeri 7, adapun tugasnya adalah sebagai 

Koordinator dan bendahara PIP, akan tetapi untuk 
tahun 2017 sudah tidak sebagai bendahara karena dana 

PIP langsung diambil oleh siswa secara tunai di Bank 

BRI” (Wawancara dengan Waka Sarpras, 27 Nopember 
2017).  

 

3. Sarana dan Prasarana  

Berdasarkan dokumen tentang sarana dan 

prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga 

sudah cukup mendukung, sehingga dapat membantu 

peserta didik diusulkan sebagai calon penerima dana 

PIP. mendapatkan dana PIP di sekolah. Melalui 

wawancara dengan Guru BK diperoleh informasi 

sebagai berikut:  

“Sarana dan Prasarana yang perlu dipersiapkan dalam 
pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 yaitu Fotokopi KTP, 

KK, KIP dan Surat Keterangan Tidak Mampu bagi 

peserta didik yang diusulkan oleh sekolah. Agar saat 
pelaksanaannya Tim pelaksana tidak terburu-buru 

mengumpulkan data tersebut, maka sesudah ada 

pemberitahuan dari dinas pendidikan, maka tim 
pelaksana langsung mendata peserta didik yang layak 

diusulkan, kemudian meminta mereka mengumpulkan 

data yang diperlukan” (Wawancara dengan Guru BK, 02 
Nopember 2017). 
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Pendapat di atas, senada dengan yang 

diungkapkan oleh Kepala Sekolah bahwa:  

“Dalam pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga, maka 
ada hal-hal yang perlu disiapkan oleh Tim pelaksana, 

seperti meminta peserta didik mengumpulkan fotokopi 

KTP orangtua, KK, KIP dan surat keterangan tidak 
mampu, dan Surat Keterangan dari Kepala sekolah saat 

pengambilan dana di Lembaga penyalur” (Wawancara 

dengan Kepala Sekolah, 10 Nopember 2017).  

 
Lebih lanjut, hal senada diungkapkan oleh 

Waka Sarpras bahwa:  

“Sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan dalam 

pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga yaitu fotokopi 

KTP, KK, KPS/KKS/KIP dan surat keterangan tidak 
mampu dari RT bagi peserta didik yang tidak memiliki 

KPS/KKS/KIP. Untuk mempersiapkan persyaratan 

tersebut, peserta didik diminta untuk mengumpulkan 
sebelum pemerintah mencairkan dana PIP dicairkan” 

(Wawancara dengan Waka Sarpras, 27 Nopember 2017). 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat 

dipahami bahwa tahap instalasi pelaksanaan PIP di 

SMP Negeri 7 Salatiga dilaksanakan berdasarkan 

Permendiknas No 19 Tahun 2016, serta melihat 

implementasi program yang sedang berjalan.  
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4.2.2.3. Kesenjangan antara Permendikbud 

dengan Instalasi Pelaksanaan PIP di SMP 

Negeri 7 Salatiga 

Tabel 4.6 

Kesenjangan pada Tahap Instalasi 

No Aspek Permendikbud Pelaksanaan Kesenjangan 

1 Tujuan  Meningkatkan akses 

pendidikan, mencegah 

peserta didik putus sekolah 

dan menarik peserta didik 

putus sekolah 

Memberikan layanan 

pendidikan bagi siswa 

kurang mampu, membantu 

memenuhi kebutuhan 

pendidikan di sekolah  

Masih 

terdapat 

kesenjangan   

 Proses Mekanisme pengusulan, 

penetapan penerima, 

penyaluran dan 

pengambilan dana  

Mengusulkan peserta didik 

yang belum memiliki KIP, 

menetapkan, menyalurkan 

dan pengambilan dana oleh 

peserta didik  

Tidak ada 

kesenjangan  

 SDM Memasukkan daftar nama 

peserta didik dalam 

Dapodik, mengusulkan, 

memantau pengambilan 

dana 

Kepala sekolah membentuk 

tim pelaksana yang akan 

memasukkan data peserta 

didik melalui Dapodik, 

mengusulkan peserta didik 

yang belum memiliki KIP, 

dan mendampingi 

pengambilan dana  

Tidak ada 

kesenjangan  

 Sarpras Fotocopy KIP, KK, KTP 

orangtua, Surat Keterangan 

Kepala Sekolah  

Mengumpulkan fotocopy 

KIP, KTP orangtua, Surat 

Keterangan KS, dan KK 

Tidak ada 

kesenjangan  

 

4.2.3. Evaluasi Proses Program Indonesia Pintar  

4.2.3.1 Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 

Berdasarkan Permendikbud No 12 Tahun 2015 

mekanisme pelaksanaan PIP dilaksanakan sebagai 
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berikut: 1) Pengusulan penerima dana PIP 

dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: (1) 

peserta didik pemiliki KIP dengan cara sebagai 

berikut: (a) peserta didik penerima KIP melaporkan 

kepemilikan kartunya ke sekolah untuk di data 

sebagai calon penerima dana PIP, (b) bagi anak yang 

penerima KIP yang belum berstatus sebagai peserta 

didik, diharapkan melaporkan kartunya ke sekolah 

sebagai identitas prioritas calon peserta didik dan 

penerima dana PIP, (c) sekolah menandai status 

kelayakan peserta didik sebagai penerima PIP dengan 

cara mengentri atau memutakhirkan (updating) data 

peserta didik pemegang KIP ke dalam aplikasi 

Dapodik secara benar dan lengkap pada kolom 

(Nama Siswa, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, 

Nomor KIP) yang berfungsi sebagai data usulan siswa 

penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis, 

(d) untuk jenjang SMP, dinas pendidikan 

mengusulkan peserta didik pemegang KIP sebagai 

calon penerima dana PIP pada laman yang telah 

disiapkan, (e) dinas pendidikan kota memberikan 

persetujuan tertulis, dan menyampaikan daftar 

peserta didik calon penerima PIP dari sekolah ke 

direktorat teknis; (2) Peserta didik yang tidak 

memiliki KIP, dapat diusulkan mendapatkan dana 
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PIP oleh sekolah di bawah pembinaan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mekanisme 

sebagai berikut: (a) sekolah menyeleksi dan 

menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan 

tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana PIP 

dengan prioritas sebagai berikut: 1) Peserta didik dari 

keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 

2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS); 3) Peserta didik dari 

keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan 

pertimbangan khusus seperti: a) peserta didik yang 

berstatus yatim piatu, dari sekolah/panti 

sosial/panti asuhan; b) Peserta didik yang terkena 

dampak bencana alam; c) Kelainan fisik (peserta 

didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, 

di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di 

LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal 

serumah. (b) sekolah menandai status kelayakan 

Peserta Didik sebagai calon penerima dana/manfaat 

PIP di aplikasi Dapodik mengacu pada hasil 

seleksi/verifikasi sekolah; (c) untuk jenjang SMP, 

dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi 

pengusulan PIP berdasarkan status kelayakan 

Peserta Didik yang tercatat di Dapodik; 2) Penetapan 

penerima dana PIP 2015 dilaksanakan melalui 
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mekanisme sebagai berikut: 1) Direktorat teknis 

menerima usulan calon siswa penerima PIP dari 

dinas pendidikan kabupaten/ kota/pemangku 

kepentingan, 2) Direktorat teknis menetapkan siswa 

penerima PIP yang berasal dari usulan sekolah yang 

telah disahkan oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota dan usulan dari pemangku 

kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) 

direktur teknis yang bersangkutan; 3) Dana PIP 

disalurkan langsung ke peserta didik penerima 

melalui mekanisme sebagai berikut: 1) Direktorat 

teknis menyampaikan daftar penerima BSM/PIP 

2015 yang tercantum dalam surat keputusan 

direktur ke lembaga penyalur untuk dibuatkan 

rekening, 2) Direktorat Teknis mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah 

Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat 

keputusan direktur, 3) KPPN menyalurkan dana 

sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama 

direktorat teknis di lembaga penyalur, 4) Direktorat 

teknis menyampaikan Surat Perintah 

Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur 

untuk menyalurkan/ memindahbukukan dana dari 

rekening penyalur langsung ke rekening penerima. 
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Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian 

kerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga 

penyalur, 5) Direktorat teknis menginformasikan 

daftar siswa penerima kepada dinas pendidikan 

kabupaten/kota dengan melampirkan surat 

keputusan penerima, 6) Peserta didik 

mengambil/mencairkan dana BSM/PIP di lembaga 

penyalur;  

4) Pengambilan/pencairan dana PIP 2015 

dilakukan oleh peserta didik di lembaga penyalur 

dengan ketentuan sebagai berikut: 1) membawa 

dokumen antara lain: Surat keterangan kepala 

sekolah, foto copy lembar raport yang berisi biodata 

lengkap, KTP orangtua/wali, 2) Menandatangani 

bukti penerimaan dana BSM/PIP 2015 yang 

disediakan oleh lembaga penyalur, 3) untuk peserta 

didik yang belum memiliki KTP, pengambilan dana 

beberapa peserta didik harus didampingi minimal 

satu orang guru/orang tua/wali, 4) Bagi penerima 

PIP yang menggunakan TabunganKu hanya dapat 

dicairkan oleh bersangkutan sesuai dengan identitas 

yang tertulis pada buku tabungan.  

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP 

dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas 

dan transparansi pelaksanaan PIP, perlu 
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dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Monitoring 

dan evaluasi bertujuan untuk memantau 

perkembangan pelaksanaan dan capaian PIP. Hasil 

monitoring dan evaluasi merupakan bahan 

perumusan perencanaan PIP di masa yang akan 

datang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

dilakukan secara internal oleh Sekolah dan Komite 

Sekolah serta eksternal oleh Dinas Pendidikan kota, 

Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Teknis.  

4.2.3.2. Evaluasi Proses PIP di SMP Negeri 7 

Salatiga  

1. Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia 

Pintar  

Tahap proses lebih menekankan pada 

pelaksanaan program berdasarkan yang telah 

direncanakan. Agar pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 

Salatiga dapat mencapai tujuan, maka pelaksanaan 

PIP harus sesuai dengan Permendikbud yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Guru BK diperoleh informasi 

sebagai berikut:  

“Mekanisme Pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 
dilaksanakan melalui beberapa tahap dengan 

berpedoman pada Juklak dan Juknis PIP yaitu, 

mekanisme pengusulan dana PIP dilaksanakan melalui 
peserta didik pemengang KIP, sebelumnya menerima 

BSM kemudian dientry melalui aplikasi Dapodik. Bagi 

peserta didik yang tidak memiliki KIP dapat diusulkan 
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oleh sekolah dengan mengurus Surat Keterangan Tidak 

Mampu dari RT setempat. Pengusulan peserta yang tidak 
memiliki KIP baru diperbolehkan pada tahun 2017. 

Setelah sekolah mengentry data siswa melalui Dapodik, 

maka Kemendikbud akan menetapkan penerima dana 
PIP lalu menginformasikan kepada sekolah melalui 

Dinas Pendidikan. Dana PIP akan disalurkan secara 

langsung kepada Peserta Didik penerima melalui 

Direktorat Teknis menginformasikan daftar siswa 
penerima kepada dinas pendidikan dengan melampirkan 

surat keputusan penerima. Kemudian peserta didik 

mengambil dana PIP di lembaga penyalur dengan 
membawa dokumen Surat Keterangan Kepala Sekolah 

yang menyatakan bahwa penerima PIP masih menjadi 

peserta didik di SMP Negeri 7 Salatiga” (Wawancara 
dengan Guru BK, 02 Nopember 2017).  

 

Hal di atas, senada dengan hasil wawancara 

yang diungkapkan oleh Kepala sekolah bahwa:  

“Mekanisme pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga 

dimulai dari proses pengusulan, siswa yang memiliki 
KPS/KKS/KIP diusulkan melalui Dapodik, kemudian 

bagi siswa yang tidak memiliki KIP diminta untuk 

membuat surat keterangan tidak mampu melalui RT 
dimana ia tinggal. Setelah siswa siswa diusulkan, 

pemerintah akan mengusulkan itu melalui Dinas 

pendidikan Kota Salatiga, anak yang menerima PIP akan 

mengambil uang secara tunai di Bank BRI dengan 
membawa Surat Keterangan dari Kepala Sekolah, dan 

juga didampingi oleh salah satu Tim PIP atau bisa juga 

oleh orangtua (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 10 
Nopember 2017).  

 
Lebih lanjut, hal senada diungkapkan oleh 

Waka Sarpras bahwa:  

“Mekanisme pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Proses 
seleksi dilakukan oleh sekolah dengan cara wawancara 

dan mengecek data siswa yang ada. Bagi yang sudah 

mendapatkan BSM wajib diusulkan untuk mendapatkan 

PIP. Siswa dari orang yang tidak mampu diminta untuk 
mengumpulkan Surat Keterangan Tidak Mampu, 
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kemudian mereka diusulkan dengan cara mengisi data 

melalui Dapodik (Wawancara dengan Waka Sarpras, 27 
Nopember 2017).  

 

2. Sumber Daya Manusia  

Pihak sekolah membentuk Tim khusus sebagai 

pengelola Program Indonesia Pintar yang sudah 

dipertimbangkan berdasarkan waktu masing-masing. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang 

diungkapkan oleh Guru BK sebagai berikut:  

“Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Guru BK 
dilibatkan sebagai Tim pengelola PIP karena dianggap 

lebih memahami kondisi siswa secara khusus dalam hal 

ekonomi, karena guru BK lebih banyak waktu dengan 
peserta didik sehingga lebih tahu, selain itu guru BK 

juga jam mengajarnya sedikit sehingga dapat membantu 

pihak sekolah dalam menangani pelaksanaan PIP di SMP 
Negeri 7 Salatiga. Tugas Guru BK dalam Tim PIP yaitu 

mengumpulkan data anak, melakukan sosialisasi PIP 

kepada peserta didik dan orangtua, serta mendampingi 

anak dalam pengambilan dana” (Wawancara dengan 
Guru BK, 02 Nopember 2017).  

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Guru 

Bimbingan Konseling bahwa:  

“Tim pengelola PIP adalah Guru BK dan Waka Sarpras 

yang mekanisme pelaksanaannya berpedoman pada 
Juknis PIP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Dalam Tim ini kepala sekolah bertugas sebagai 

mengawasi dan memantau pelaksanaan PIP di SMP 
Negeri 7 Salatiga” (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 

10 Nopember 2017).  

 

Lebih lanjut, hal senada juga diungkapkan oleh 

Waka Sarpras bahwa:  

“Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling, Wakil 
Kurikulum Sarana dan Prasarana saling berkoordinasi 



 
 

98 

dalam pelaksanaan PIP demi kelancaran PIP yang 

dilaksanakan di SMP Negeri 7 Salatiga. adapun tugas 
saya sebagai koordinator PIP di SMP Negeri 7 Salatiga. 

Tim pelaksana yang telah dibentuk bertanggung jawab 

atas pelaksanaan PIP, sehingga tujuan yang hendak 
dicapai dapat berjalan dengan baik. Secara khusus 

dalam menolong siswa yang kurang mampu” 

(Wawancara dengan Waka Sarpras, 27 Nopember 2017).  

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat kita 

ketahui bahwa SMP Negeri 7 Salatiga telah 

membentuk Tim khusus sebagai pelaksana PIP. 

Melalui Tim yang sudah terbentuk diharapkan PIP 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yangtelah 

ditetapkan dalam Permendikbud. Pembagian tugas 

antara Tim pelaksana PIP dinilai memiliki 

kemampuan di bidangnya masing-masing, misalnya 

guru BK dinilai mampu mengenal kondisi ekonomi 

peserta didik, sedangkan Waka Sarpras dinilai lebih 

mengetahui kebutuhan peserta didik di sekolah dan 

sebelumnya telah menjadi pengelola BSM. 

3. Sarana dan Prasarana  

Pelaksanaan PIP memerlukan sarana dan 

prasarana agar dapat memenuhi persyaratan dalam 

proses pengusulan calon penerima dana PIP. 

Berdasarkan wawancara dengan Guru BK diperoleh 

informasi sebagai berikut:  
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“Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 sudah cukup 
mendukung, karena semua disiapkan oleh siswa, seperti 

Fotokopi KK, KTP Orangtua, KIP, dan Surat Keterangan 

Tidak Mampu, Surat Pernyataan dari sekolah yang 
menyatakan bahwa siswa yang menerima dana PIP 

merupakan siswa dari SMP Negeri 7 Salatiga” 

(Wawancara dengan Guru BK, 02 Nopember 2017).  

 
Pendapat di atas senada dengan yang 

diungkapkan oleh Kepala Sekolah bahwa:  

“Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan PIP sampai saat ini sudah mendukung 

pelaksanaan PIP, secara khusus yang berkaitan dengan 
peserta didik secara langsung, yang perlu dipersiapkan 

sekolah hanyalah surat keterangan dari Kepala Sekolah 

pada saat peserta didik mengambil dana PIP” 
(Wawancara dengan Kepala Sekolah, 10 Nopember 

2017).  

 
Lebih lanjut, hal senada diungkapkan oleh 

Waka Sarpras sebagai berikut:  

“Sejauh ini sarana dan prasarana di perlukan dalam 

pelaksanaan PIP sudah mendukung seperi Fotokopi KK, 

KTP Orangtua, KIP, dan Surat Keterangan Tidak Mampu, 

Surat Pernyataan dari sekolah yang menyatakan bahwa 
siswa yang menerima dana PIP merupakan siswa dari 

SMP Negeri 7 Salatiga” (Wawancara dengan Waka 

Sarpras, 27 Nopember 2017).  

 

Pendapat di atas diperkuat oleh yang 

disampaikan Peserta Didik penerima dana PIP siswa 

bahwa:  

“Guru BK memberitahukan kepada kami untuk 
mengumpulkan fotokopi KTP orangtua, KK, dan KIP 

sebelum diusulkan. Untuk pengambilan dana kami juga 

diminta untuk mengumpukan fotokopi indentitas raport 
serta membawa surat keterangan dari kepala sekolah 
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yang menyatakan kami masih menjadi peserta didik di 

SMP Negeri 7 Salatiga” (Wawancara dengan Peserta 
Didik Penerima Dana PIP, 10 Nopember 2017).  

 

Hal itu juga didukung oleh pendapat dari 

peserta didik penerima dana PIP yang mengatakan 

bahwa:  

“Anak saya yang sekolah di SMP Negeri 7 Salatiga 
mendapatkan dana PIP karena sudah memiliki KIP, jadi 

sarana dan prasarana yang perlu saya persiapkan 

sebagai orangtua adalah Fotokopi KK dan KTP Orangtua 
dan surat keterangan dari kepala sekolah” (Wawancara 

dengan Orangtua, 10 Desember 2017).  

 
Berdasarkan hasil wawancara dan studi 

dokumentasi diperoleh informasi bahwa pengadaan 

sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga, 

dipersiapkan dengan lebih baik dan lebih awal 

sebelum program dilaksanakan. Hal tersebut 

dilakukan oleh Tim pelaksana mengingat terkadang 

ada peserta didik yang tidak mengumpulkan 

persyaratan dengan cepat. Sehingga untuk 

mengantisipasi hal tersebut, Tim pelaksana 

mensosialisasikan kepada peserta didik dan orangtua 

terkait dengan sarana dan prasarana yang 

diperlukan dalam mendukung proses pelaksanaan 

PIP di SMP Negeri 7 Salatiga.  
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4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam 

rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan PIP. 

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memantau 

perkembangan pelaksanaan dan capaian PIP. 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan 

secara internal oleh sekolah serta eksternal oleh 

dinas pendidikan kota. Hal tersebut, sesuai dengan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh Guru BK 

sebagai berikut:  

“Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP di SMP Negeri 

7 Salatiga dilakukan oleh Kepala sekolah secara internal. 

Sedangkan dari pihak eksternal dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan melalui laporan pertanggungjawaban terkait 
dengan pelaksanaan PIP” (Wawancara dengan Guru BK, 

02 Nopember 2017). 

 
Pendapat di atas, sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Kepala Sekolah bahwa:  

“Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP di SMP 

Negeri 7 Salatiga dilakukan oleh Kepala Sekolah dan 

pihak eksternal yaitu dinas pendidikan. Dalam hal ini 

dinas pendidikan tidak ke sekolah secara langsung, 
namun melalui laporan pertanggungjawaban yang 

dibuat oleh tim pelaksana PIP” (Wawancara dengan 

Kepala Sekolah, 10 Nopember 2017).  

 

Lebih lanjut, hal senada juga diungkapkan oleh 

Waka Sarpras yang mengatakan bahwa:  
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“Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP di SMP Negeri 

7 Salatiga dilakukan oleh Kepala Sekolah. monitoring 
juga dilakukan oleh dinas pendidikan melalui laporan 

pertanggung jawaban yang dibuat oleh sekolah setelah 

PIP diterima oleh peserta didik. Selain itu orangtua 
penerima PIP juga dapat mengawasi pelaksanaan PIP 

apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi” 

(Wawancara dengan Waka Sarpras, 27 Nopember).  

 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat 

diketahui bahwa monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga dilakukan 

oleh Kepala Sekolah secara internal dan dinas 

pendidikan secara eksternal melalui laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan PIP di SMP Negeri 

7 Salatiga. Selain itu, orangtua juga dilibatkan dalam 

mengawasi pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 

Salatiga.  

5. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat 

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP 

Negeri 7 Salatiga  

a. Faktor-faktor Pendukung Pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga 

 Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP 

Negeri 7 Salatiga sudah berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. Keberhasilan pelaksanaan PIP 

disampaikan oleh Guru BK sebagai berikut: 
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“Pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga sudah 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu 
terbukti ketika dana PIP dapat membantu peserta didik 

dalam memenuhi kebutuhan di sekolah. Orangtua 

sangat antusias mendukung pelaksanaan Program 
Indonesia Pintar, banyak manfaat yang diterima oleh 

peserta didik, administrasi di sekolah dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu, sehingga saat pengambilan raport 

mereka lebih percaya diri” (Wawancara dengan Guru BK, 
02 November 2017).  

 
 Hal di atas, senada dengan yang diungkapkan 

oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Salatiga bahwa:  

“Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program 
Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga adalah 

kerjasama antara tim yang bagus dan transparani 

antara Tim, peserta didik dan orangtua sudah sangat 
baik. Selain itu penggunaan dana secara tepat sebagian 

besar sudah berhasil, sehingga tujuan yang hendak 

dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang hendak 

dicapai oleh pemerintah” (Wawancara dengan Kepala 
Sekolah, 10 Nopember 2017).  

 

 Lebih lanjut, hal yang senada diungkapkan 

oleh Waka Sarpras yang mengatakan bahwa:  

“Pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 sangat didukung oleh 

orangtua, sarana dan prasarana yang diperlukan semua 
dapat dilengkapi dengan baik, serta penggunaan dana 

yang tepat dapat membantu pelaksanaan PIP di SMP 

Negeri 7 Salatiga mencapai tujuan yang diharapkan” 
(Wawancara dengan Waka Sarpras, 27 Nopember 2017).  

 

 Berdasarkan wawancara dan pengamatan 

terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar di 

SMP Negeri 7 Salatiga, maka dapat dipahami bahwa 

faktor-faktor pendukung, sebagai berikut: 1) 

Kompetensi yang dimiliki oleh Tim pelaksana 
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membantu pelaksanaan PIP mencapai tujuan yang 

diharapkan, 2) pemanfaatan dana yang tepat sasaran 

oleh peserta didik penerima dana PIP, 3) transparan 

tentang pelaksanaan PIP kepada orangtua/ 

masyarakat, 4) pelaksanaan PIP yang tepat sasaran.  

b. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan 

Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 

Salatiga 

 Setiap pelaksanaan program tentu memiliki 

faktor penghambat yang membuat program tidak 

dapat mencapai hasil dengan sempurna. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan 

oleh Guru BK sebagai berikut:  

“faktor penghambat pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 
Salatiga adalah proses pengumpulan data yang 

memerlukan waktu lama, sehingga Tim pelaksana harus 

lembur ketika batas pengumpulan data sudah 
mendekat, ada orangtua yang menggunakan dana PIP 

untuk keperluan rumah tangga, seperti beli beras. 

Kemudian Tidak semua siswa mengumpulkan kwintasi 
pembelian kebutuhan sekolah sebagai bukti 

pertanggungjawaban pemanfaatan dana PIP, sehingga 

tim pelaksana kesulitan untuk mengontrol penggunaan 

dana PIP yang sudah diterima secara tunai oleh peserta 
didik. Untuk mengatasi hal tersebut Tim pelaksana tetap 

menghimbau kepada peserta didik dan orangtua untuk 

memanfaatkan dana pendidikan untuk keperluan 
sekolah” (Wawancara dengan Guru BK, 02 Nopember 

2017).  

 

Hal di atas, senada dengan yang diungkapkan 

oleh kepala sekolah bahwa: 



105 

 

“Penghambatnya adalah dana PIP dicairkan ketika anak 

peserta didik yang diusulkan Tim pelaksana sudah lulus 
dari SMP Negeri 7 Salatiga, sehingga tim sulit mencari 

peserta didik tersebut. Ada juga yang datang mengambil, 

sekolah membuatkan surat keterangan Kepala Sekolah 
yang menyatakan bahwa anak tersebut pernah 

bersekolah di SMP Negeri 7 Salatiga. Selain itu, tim 

pelaksana kesulitan mengontrol pemanfaatan dana PIP 

karena diterima secara tunai oleh peserta didik, dan 
hanya boleh diambil sekali saja. Kemudian dinas 

pendidikan juga tidak pernah ke sekolah untuk 

melakukan monitoring terkait dengan PIP, hanya lewat 
laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh tim 

pelaksana” (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 10 

Nopember 2017).  

 

Hal yang senada juga disampaikan oleh Waka 

Sarpras yang menyatakan bahwa:  

“Kendalanya adalah, jika PIP cair peserta didik yang 

pernah diusulkan sudah lulus dari sekolah, dan tim 
pelaksana kesulitan menghubungi anak yang 

bersangkutan, dalam kondisi seperti itu, anak tersebut 

tidak dapat digantikan oleh peserta didik yang lebih 

membutuhkan, dan dananya harus dikembalikan 
kepada pemerintah. Hal tersebut cukup membuat tim 

pelaksana kewalahan. Selain itu, sulit memantau 

penggunaan dana, karena dana diterima secara tunai 
oleh peserta didik, untuk mengontrol pemanfaatan dana 

PIP, tim pelaksana mencoba meminta peserta didik 

mengumpulkan kwitansi pembelian peralatan sekolah, 
namun tidak semua dapat mengumpulkan. Tim 

pelaksana tetap menghimbau peserta didik dan orangtua 

agar dana digunakan sebagaimana seharusnya sehingga, 
keperluan pendidikan anaknya dapat terpenuhi dengan 

baik” (Wawancara dengan Waka Sarpras, 27 Nopember 

2017).  
 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan 

terhadap pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga 

memiliki faktor pendukung yaitu: 1) orangtua yang 
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antusias mendukung pelaksanaan PIP, 2) sosialisasi 

kepada peserta didik dan orangtua, 3) kerjasama 

yang baik antara tim pelaksana. Adapun faktor 

penghambatnya yaitu: 1) pengumpulan dokumen 

yang diperlukan secara teapat waktu, 2) 

pemanfaatan dana belum sepenuhnya digunakan 

untuk keperluan sekolah, 3) tidak semua peserta 

didik mengumpulkan kwitansi pemanfaatan dana, 4) 

kesulitan menghubungi peserta didik penerima PIP 

yang sudah lulus dari sekolah, 5) pencairan dana PIP 

yang cukup lama, 6) monitoring dan evaluasi yang 

masih kurang dari dinas pendidikan.  

4.2.3.3. Kesenjangan antara Permendikbud 

dengan Proses Pelaksanaan PIP di SMP 

Negeri 7 Salatiga  

Tabel 4.7 

Kesenjangan pada Tahap Proses 

No Aspek Juknis Pelaksanaan Kesenjangan 

1 Proses Mekanisme 

pengusulan, 

penetapan, penyaluran 

dan pengambilan dana  

Sekolah mengusulkan, 

penetapan oleh 

kemendkbud, penyaluran 

dana oleh Bank BRI, dan 

pengambilan dana oleh 

peserta didik secara 

tunai  

Tidak ada 

kesenjangan  

2 SDM Menyeleksi, 

menetapkan dan 

mensosialisasikan PIP 

Menyeleksi, menetapkan, 

dan mensosialisasikan 

PIP kepada  peserta didik 

Tidak ada 

kesenjangan  
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kepada warga sekolah  dan orangtua  

4 Sarpras KIP, KK, KTP, Surat 

keterangan tidak 

mampu 

Fotocopy KIP, KK, KTP 

orangtua, Surat 

Keterangan  

Tidak ada 

kesenjangan  

4 Monitoring 

dan 

evaluasi 

Sekolah dan komite 

sekolah, BPK, Itjen, 

BPKP, Bawasda 

Provinsi.   

Kepala Sekolah, 

Bappenas, Dinas 

pendidikan  

Masih 

terdapat 

kesenjangan  

 

4.2.4. Evaluasi Produk Program Indonesia Pintar  

4.2.4.1 Permendikbud Nomor 12 tahun 2015 

Sesuai dengan tujuan pelaksanaannya dalam 

Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 PIP 

diharapkan a) dapat meningkatkan akses bagi anak 

usia 6 – 21 tahun untuk mendapatkan layanan 

pendidikan sampai tamat satuan pendidikan 

menengah untuk mendukung pelaksanaan 

Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib 

Belajar 12 Tahun, b) mencegah peserta didik dari 

kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak 

melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, c) 

menarik siswa putus sekolah (dropout) atau tidak 

melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan 

layanan pendidikan di sekolah.  

Penerima Program Indonesia Pintar 

diprioritaskan kepada anak yang berusia 6 sampai 

21 tahun berdasarkan skala prioritas dengan urutan 
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prioritas sebagai berikut: a) Penerima BSM 2014 

Pemegang KPS, b) Siswa dari keluarga pemegang 

KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014, c) 

Siswa dari keluarga peserta Program Keluarga 

Harapan (PKH) non KPS, d) Siswa yang berstatus 

yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti 

Asuhan, e) Siswa yang terkena dampak bencana 

alam, f) Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah 

(drop - out) yang diharapkan kembali bersekolah, g) 

Siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang 

terancam putus sekolah atau siswa dengan 

pertimbangan khusus lainnya seperti: (1) Kelainan 

fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah 

konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, 

memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah.  

4.2.4.2. Evaluasi Produk di SMP Negeri 7 Salatiga  

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai 

dalam pelaksanaan PIP, berikut akan disajikan 

pencapaian tujuan yang telah dicapai sejak 

dilaksanakan di SMP Negeri 7 Salatiga:  

1. Ketercapaian Tujuan  

Sebagaimana telah dijelaskan pada komponen 

sebelumnya yang terdapat dalam dokumen yang 

menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan PIP adalah 

untuk membantu peserta didik memenuhi 
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kebutuhan pendidikannya, agar tidak putus sekolah 

karena masalah ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara yang diungkapan oleh guru BK sebagai 

berikut:  

“Setelah melaksanakan Program Indonesia Pintar 
banyak manfaat yang kami peroleh, terlihat bahwa 

peserta didik lebih semangat ke sekolah, administrasi 

dapat diselesaikan tepat waktu, peserta didik lebih 
percaya diri pada saat pengambilan raport, selain itu 

dapat membantu peserta didik memperoleh akses 

pendidikan yang merata sama dengan yang lainnya” 
(Wawancara dengan Guru BK, 02 Nopember 2017). 

 

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, 

Kepala Sekolah juga mengungkapkan bahwa:  

“Tujuan pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga sudah 

mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh 
pemerintah dalam juknis. Peserta didik penerima dana 

PIP dapat memenuhi kebutuhan pendidikan-nya” 

(Wawancara dengan Kepala Sekolah, 10 Nopember 
2017). 

 
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh 

Waka Sarpras bahwa:  

“Tujuan pelaksanaan PIP adalah untuk membantu 
peserta didik memenuhi kebutuhan pendidikannya, 

khususnya membeli sepatu, tas yang sebelumnya sudah 

sobek dan meningkatkan akses pendidikan yang merata 
bagi peserta didik yang kurang mampu, serta 

meningkatkan rasa antusias peserta didik ke sekolah. 

tujuan tersebut sudah dicapai di SMP Negeri 7 Salatiga 

setelah pelaksanaan Program Indonesia Pintar” 
(Wawancara dengan Waka Sarpras, 27 Nopember 2017).  
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Pendapat di atas, diperkuat oleh hasil 

wawancara dengan peserta didik yang mengatakan 

bahwa: 

“Sejak dilaksanakan PIP di SMP Negeri 7, saya selalu 

mendapatkan dana PIP, saya sangat merasakan manfaat 
dari PIP karena saya bisa membeli keperluan sekolah 

yang sudah lama saya inginkan, seperti membeli tas dan 

sepatu, buku LKS, juga dana PIP digunakan untuk 
melunasi administrasi di sekolah yang belum lunas” 

(Wawancara dengan Peserta Didik Penerima PIP, 10 

Desember 2017).  

 

Hal senada juga diungkapkan oleh orangtua 

peserta didik penerima PIP bahwa:  

“Pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga sangat 

membantu saya sebagai orangtua karena dananya saya 

gunakan untuk membeli keperluan sekolah karena saya 
tidak punya biaya untuk membelinya. Anak saya dapat 

membeli keperluan sekolah yang mendesak saat 

orangtua tidak punya uang, sehingga saya merasa 
program ini sudah tepat sasaran” (Wawancara dengan 

Orangtua Penerima PIP, 10 Desember 2017).  
 
2. Dampak Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 

di SMP Negeri 7 Salatiga  

Pelaksanaan PIP diharapkan dapat 

memberikan dampak bagi penerima PIP. Hal tersebut 

sesuai hasil wawancara yang diungkapkan oleh Guru 

BK bahwa:  

“Pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga tidak 

berdampak bagi guru, secara khusus PIP berdampak 

bagi peserta didik, karena dengan adanya PIP, 
administrasi di sekolah menjadi lancar, anak memiliki 

rasa percaya diri saat penerimaan raport karena 

administrasi sekolah sudah beres” (Wawancara dengan 
Guru BK, 02 Nopember 2017).  
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Pendapat di atas, senada dengan yang 

diungkapkan oleh Kepala Sekolah bahwa:  

“Pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 secara khusus 

memberikan dampak bagi peserta didik penerima PIP, 
melalui dana PIP mereka dapat membeli keperluan 

sekolah yang diperlukan, sehingga lebih percaya diri ke 

sekolah” (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 10 
Nopember 2017).  

 

Lebih lanjut, hal senada juga disampaikan oleh 

Waka Sarpras yang mengatakan bahwa:  

“Pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga lebih 

berdampak bagi peserta didik yang menerima, kami 
sebagai tim pelaksana hanya membantu mereka agar 

dapat mendapatkan dana PIP. Apabila dilihat, dana PIP 

sangat berdampak bagi peserta didik, mereka jadi 

percaya diri ke sekolah, karena sebelumnya sepatunya 
rusak akhirnya dapat membeli sepatu baru karena 

terima dana PIP” (Wawancara dengan Waka Sarpras, 27 

Nopember 2017).  

 

Pendapat di atas, diperkuat oleh pendapat 

peserta didik yang mengatakan bahwa:  

“Dana PIP sangat memberikan dampak bagi saya, karena 

saya bisa beli sepatu, tas, buku LKS, dan melunasi biaya 
administrasi saya di sekolah. Sehingga saya merasa 

percaya diri ke sekolah” (Wawancara dengan Peserta 

Didik Penerima PIP, 10 Desember 2017).  

  

Pendapat di atas, senada dengan yang 

diungkapkan oleh Orangtua penerima dana PIP yang 

mengatakan bahwa:  

“Kami sangat senang dengan adanya pelaksanaan PIP di 

SMP Negeri 7 Salatiga, karena anak kami mendapatkan 

dana PIP, melalui itu anak kami dapat membeli 
keperluan sekolah, yang tidak dapat kami belikan, 
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sehingga kami selaku orangtua berharap bantuan 

pemerintah ini tetap diterima oleh anak kami” 
(Wawancara dengan Orang Penerima PIP, 10 Desember 

2017).  

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 

Salatiga, sangat memberikan dampak bagi pihak 

sekolah secara khusus bagi peserta didik dan 

orangtua. Melalui bantuan dana PIP dari pemerintah, 

peserta didik dapat membeli keperluan sekolah yang 

tidak dapat dibiayai oleh orangtua. Selain itu, peserta 

didik merasa lebih percaya diri ke sekolah karena 

administrasi dapat berjalan dengan baik.  

4.2.4.3. Kesenjangan antara Permendikbud 

dengan Pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 

Salatiga  

Tabel 4.8 

Kesenjangan pada Tahap Produk 

No Aspek Permendikbud  Pelaksanaan Kesenjangan 

1 Hasil 

Program 

Meningkatkan akses 

pendidikan, mencegah 

putus sekolah, menarik 

siswa putus sekolah  

Memberikan layanan 

pendidikan bagi peserta 

didik kurang mampu, 

memenuhi kebutuhan 

pendidikan.  

Masih terdapat 

kesenjangan  

2 Dampak 

Program 

Terus bersekolah, disiplin 

mengerjakan tugas 

sekolah, tidak melakukan 

perbuatan tercela  

Semangat ke sekolah, 

percaya diri, bersikap 

baik, tidak ada yang 

putus sekolah   

Tidak ada 

kesenjangan  
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4.2.5. Analisis Manfaat dan Biaya Program 

Indonesia Pintar  

4.2.5.1 Manfaat dan Biaya PIP berdasarkan 

Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 

Program PIP ditujukan untuk membantu biaya 

pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan 

pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan 

menengah. Dana bantuan diberikan langsung 

kepada peserta didik di sekolah untuk pemanfaatan 

sebagai berikut: 1) Membeli buku dan alat tulis; 2) 

Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan 

perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); 3) 

Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah; 4) 

Uang saku peserta didik; 5) Biaya kursus/les 

tambahan bagi peserta didik pendidikan formal.  

Besaran dana PIP diberikan per peserta didik 

pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP): a) 

Peserta didik Kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 

2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun 

sebesar 750.000.00; b) Peserta didik Kelas IX Tahun 

Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu 

semester sebesar 375.000.00; c) Peserta didik Kelas 

VII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana 

untuk satu semester sebesar 375.000.00.  
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4.2.5.2. Analisis Manfaat dan Biaya PIP di SMP 

Negeri 7 Salatiga  

Evaluasi analisis manfaat dan biaya PIP lebih 

menekankan pada perbandingan antara manfaat dan 

biaya yang diperoleh selama proses pelaksanaan PIP 

berlangsung di sekolah.  

1. Manfaat Pelaksanaan Program Indonesia Pintar  

Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 

Salatiga memiliki banyak manfaat. Sesuai dengan 

hasil wawancara dengan Guru BK yang mengatakan 

bahwa:  

“Manfaat PIP di bagi peserta didik di SMP Negeri 7 

Salatiga adalah dapat membantu biaya peserta didik 
dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Dana 

tersebut langsung diberikan kepada peserta didik untuk 

digunakan untuk membeli sepatu, tas, alat tulis dan 

biaya lain yang berhubungan dengan pendidikan. 
Namun dana yang diberikan pemerintah belum 

sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan peserta 

didik, mengingat kebutuhan selama satu tahun sangat 
banyak sehingga dananya masih sangat kurang” 

(Wawancara dengan Guru BK, 02 Nopember 2017).  

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala 

Sekolah yang mengatakan bahwa:  

“Manfaat PIP yang dilaksanakan di SMP Negeri 7 

Salatiga adalah membantu peserta didik dalam 
memenuhi kebutuhan pendidikannya seperti membeli 

tas, sepatu, buku dan alat tulis. Dana yang diberikan 

pemerintah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan 
peserta didik selama satu tahun, sehingga pemanfaatan 

dana sesuai dalam Juknis tidak semua dapat terpenuhi 

oleh peserta didik karena dana yang sangat kurang” 
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(Wawancara dengan Kepala Sekolah, 10 Nopember 

2017).  
 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara 

dengan Waka Sarpras yang mengatakan bahwa:  

“PIP memberikan banyak manfaat bagi peserta didik di 

SMP Negeri 7 Salatiga, manfaatnya dapat digunakan 

untuk membeli sepatu, tas dan melunasi biaya 
administrasi yang belum lunas di sekolah, ada juga yang 

menabung, sewaktu-waktu memerlukan dana, sehingga 

dana tersebut digunakan. Namun dananya masih sangat 

kurang karena pemerintah hanya memberikan sebesar 
Rp 750.000.00 jika dibandingkan dengan kebutuhan 

peserta didik selama satu tahun, masih sangat jauh dari 

cukup” (Wawancara dengan Waka Sarpras, 27 Nopember 
2017).  

 
Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat 

peserta didik yang mengatakan bahwa:  

“PIP sangat memberikan manfaat bagi saya dalam 
memenuhi kebutuhan saya di sekolah, dana PIP saya 

gunakan untuk membeli sepatu, tas, dan buku LKS. 

Selain itu saya menjadi lebih percaya diri saat 
penerimaan raport karena administrasi saya sudah tidak 

ada masalah. Apabila dibandingkan dengan dana yang 

diberikan pemerintah masih sangat kurang, pertahun 

kami menerima dana sebesar 750.000.00 namun yang 
kami ambil hanya 730.000.00, karena pengambilan di 

Bank, sehingga 20.000.00 di simpan di tabungan. Dana 

tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan kami selama 
satu tahun, namun disamping itu sudah membantu 

kami membeli keperluan sekolah yang sangat mendesak” 

(Wawancara dengan Peserta Didik, 10 Desember 2017).  

 

Sejalan dengan pendapat di atas, orangtua 

penerima PIP juga mengungkapkan bahwa:  

“Pelaksanaan Program Indonesia di SMP Negeri 7 

Salatiga sangat memberikan manfaat bagi saya selaku 
orangtua, saya senang anak saya mendapatkan bantuan 
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karena saya kurang mampu memenuhi kebutuhan 

pendidikan anak saya, dengan adanya dana PIP anak 
saya bisa membeli tas dan sepatu yang bagus. Dana 

yang diterima anak kami sebesar 730.000.00 karena 

20.000 disimpan ditabungan, katanya supaya 
mempermudah pencairan dana selanjutnya. Apabila di 

bandingkan dengan kebutuhan anak selama satu tahun 

masih sangat jauh, namun dengan adanya dana PIP 

yang diterima, anak saya bisa membeli kebutuhan 
sekolah yang sangat mendesak, seperti pembelian 

sepatu karena rusak” (Wawancara dengan Orangtua 

Penerima PIP, 10 Desember 2017).  
 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang 

telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa 

manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan PIP di 

SMP Negeri 7 Salatiga bagi peserta didik dan warga 

sekolah yaitu meningkatkan akses pendidikan yang 

merata bagi peserta didik yang kurang mampu dan 

mencegah peserta didik putus sekolah karena 

kesulitan ekonomi. Tim pelaksana merasa senang 

ketika ada dana PIP karena bisa membantu peserta 

didik yang kurang mampu, sehingga mereka lebih 

rajin ke sekolah dan lebih semangat. Manfaat bagi 

orangtua yaitu merasa senang karena kebutuhan 

sekolah anaknya dibantu oleh pemerintah, sehingga 

mereka tidak perlu kuatir dalam memenuhinya. 

Namun orangtua tetap diharapkan untuk membantu 

anak dalam memanfaatkan dana PIP. Bagi 

pemerintah yaitu dapat membantu dalam 

meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik 
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yang kurang mampu secara merata, dan mencegah 

peserta didik putus sekolah.  

Manfaat yang diharapkan untuk dicapai dari 

pelaksanaan PIP belum sesuai dengan dana yang 

diterima peserta didik selama satu tahun. Sehingga 

perlu pertimbangan dari pemerintah dalam 

memberikan bantuan dana PIP kepada peserta didik, 

mengingat kebutuhan pendidikan yang sangat 

banyak, sehingga dananya masih sangat jauh dari 

cukup. Namun sudah sedikit membantu peserta 

didik memenuhi kebutuhan pendidikannya.  

4.2.5.3. Kesenjangan antara Permendikbud 

dengan manfaat-biaya Pelaskanaan PIP di 

SMP Negeri 7 Salatiga  

Tabel 4.9 

Kesenjangan pada Tahap Analisis Manfaat-Biaya 

No Aspek Juknis Pelaksanaan Kesenjangan 

1 Manfaat Membeli buku dan alat tulis, 

pakaian seragam sekolah, 

biaya transportasi, uang 

saku, biaya kursus. 

Membeli sepatu, tas, 

melunasi administrasi 

sekolah, buku LKS. 

Terjadi 

kesenjangan  

2 Biaya Dana untuk SMP sebesar 

750.000.00 

Dana yang diterima 

pertahun 750.000.00 

yang diambil hanya 

730.000.00. sisanya 

disimpan dalam 

tabungan  

Terjadi 

kesenjangan  
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4.3. Pembahasan 

4.3.1. Desain Program Indonesia Pintar  

Evaluasi desain mencakup aspek tujuan, 

proses, sumber daya manusia dan sarana prasarana. 

Sesuai dengan studi dokumen yang dilakukan, 

Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 menjadi acuan 

dalam membadingkan kesenjangan yang terjadi 

antara yang seharusnya dengan pelaksanaan yang 

terjadi di sekolah.  

Berdasarkan Permendikbud, tujuan 

pelaksanaan PIP dirancang untuk (a) meningkatkan 

akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun 

untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai 

tamat satuan pendidikan menengah, (b) mencegah 

peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop 

out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat 

kesulitan ekonomi, (c) menarik siswa putus sekolah 

(drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan agar 

kembali mendapatkan layanan pendidikan di 

sekolah. PIP merupakan kebijakan pendidikan yang 

bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar 

mendapatkan pendidikan yang merata. Hal tersebut 

sesuai dengan Renstra Depdiknas (2005) yang 

menjelaskan bahwa salah satu kebijakan pokok 

pembangunan pendidikan nasional adalah 
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pemerataan dan perluasan akses pendidikan 

diarahkan pada upaya memperluas daya tampung 

satuan pendidikan serta memberikan kesempatan 

yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai 

golongan masyarakat yang berbeda baik secara 

sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan 

tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.  

Tujuan pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 

Salatiga adalah untuk membantu peserta didik 

dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya agar 

tidak putus sekolah karena kurang mampu atau 

memiliki kesulitan ekonomi dan pada akhirnya 

pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 diharapkan dapat 

meningkatkan akses pendidikan secara merata bagi 

peserta didik yang kurang mampu dalam 

menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan 

yang sementara ditempuh di SMP Negeri 7 Salatiga. 

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh Sari 

Muhammad Sulhan, dkk (2017) yang menjelaskan 

bahwa tujuan dari Program KIP adalah 

menghilangkan hambatan peserta didik secara 

ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga 

dapat memperoleh akses layanan pendidikan yang 

lebih baik di tingkat dasar dan menengah, mencegah 

anak/peserta didik putus sekolah akibat kesulitan 
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ekonomi dan menarik anak yang putus sekolah agar 

kembali ke sekolah, serta membantu peserta didik 

memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran di 

sekolah. 

Tujuan PIP yang hendak di capai di SMP Negeri 

7 Salatiga secara keseluruhan belum sesuai dengan 

tujuan yang terdapat dalam Permendikbud.  

Sehingga masih terdapat kesenjangan. Dalam rangka 

mencapai tujuan PIP yang telah ditetapkan, maka 

pemerintah menetapkan proses/mekanisme 

pelaksanaan berdasarkan Permendikbud, antara lain 

mekanisme pengusulan penerima dana PIP 

dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: 

peserta didik penerima KIP melaporkan kepemilikan 

kartunya ke sekolah untuk di data sebagai calon 

penerima dana PIP, sekolah menandai status 

kelayakan peserta didik sebagai penerima PIP dengan 

cara mengentri atau memutakhirkan (updating) data 

peserta didik pemegang KIP ke dalam aplikasi 

Dapodik secara benar dan lengkap pada kolom 

(Nama Siswa, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, 

Nomor KIP) yag berfungsi sebagai data usulan siswa 

penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis, 

untuk jenjang SMP, dinas pendidikan kota 

mengusulkan peserta didik pemegang KIP sebagai 
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calon penerima dana PIP pada laman yang telah 

disiapkan, dinas pendidikan kota memberikan 

persetujuan tertulis, dan menyampaikan daftar 

peserta didik calon penerima PIP dari sekolah ke 

direktorat teknis. Penetapan penerima PIP 

dilaksanakan melalui mekanisme, Direktorat teknis 

menerima usulan calon siswa penerima PIP dari 

dinas pendidikan kota, Direktorat teknis menetapkan 

siswa penerima PIP yang berasal dari usulan sekolah 

yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota 

dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis 

yang bersangkutan. Mekanisme penyaluran langsung 

disalurkan ke peserta didik penerima melalui 

mekanisme sebagai berikut: Direktorat teknis 

menyampaikan daftar penerima BSM/PIP 2015 yang 

tercantum dalam surat keputusan direktur ke 

lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening, 

Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar 

(SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan 

direktur, KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke 

rekening penyalur atas nama direktorat teknis di 

lembaga penyalur, Direktorat teknis menyampaikan 

Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada 
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lembaga penyalur untuk menyalurkan/ 

memindahbukukan dana dari rekening penyalur 

langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran 

dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara 

direktorat teknis dengan lembaga penyalur, 

Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa 

penerima kepada dinas pendidikan kota dengan 

melampirkan surat keputusan penerima, Peserta 

didik mengambil/mencairkan dana BSM/PIP di 

lembaga penyalur. Mekanisme pengambilan dana PIP 

dilakukan oleh peserta didik di lembaga penyalur 

dengan ketentuan: membawa dokumen, 

Menandatangani bukti penerimaan dana BSM/PIP 

2015 yang disediakan oleh lembaga penyalur, untuk 

siswa SMP yang belum memiliki KTP, pengambilan 

dana beberapa peserta didik harus didampingi 

minimal satu orang guru/orang tua/wali, Bagi 

penerima PIP yang menggunakan TabunganKu hanya 

dapat dicairkan oleh bersangkutan sesuai dengan 

identitas yang tertulis pada buku tabungan.  

Pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga 

dirancang sesuai dengan mekanisme pelaksanaan 

yang tercantum dalam Permendikbud, melalui 

tahapan sebagai berikut: a) pada proses pengusulan 

pihak sekolah akan melaporkan peserta didik yang 
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belum memiliki KPS/KKS/KIP melalui Dapodik, 

kemudian dinas pendidikan akan mengusulkan, 

memberi persetujuan dan menyampaikan daftar 

peserta didik calon penerima ke direktorat teknis, b) 

mekanisme penetapan penerima PIP dilakukan oleh 

direktorat teknis, c) mekanisme penyaluran dana 

langsung disalurkan ke rekening peserta didik oleh 

lembaga penyalur. Pengambilan dana PIP dapat 

didampingi oleh orangtua/guru/wali peserta didik, d) 

pengambilan dana langsung diambil oleh peserta 

didik dengan membawa dokumen yang berkaitan 

pengambilan dana, menandatangani bukti 

pengambilan dana, dan membawa surat keterangan 

dari kepala sekolah.  

PIP merupakan program pemerintah yang juga 

dalam pelaksanaannya memerlukan sumber daya 

manusia yang berkompeten. Agar pelaksanaan PIP 

dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan, maka SMP Negeri 7 Salatiga 

membentuk tim khusus untuk menangani 

pelaksanaan PIP yang dilaksanakan di sekolah. Tim 

yang dibentuk tentu atas dasar pertimbangan dari 

kepala sekolah yang dipercaya memiliki kompetensi 

dan pengetahuan yang mendukung tentang PIP. Tim 

pelaksana PIP di SMP Negeri 7 ada tiga yaitu Kepala 
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Sekolah, Wakil Kurikulum Sarana dan Prasarana, 

dan Guru Bimbingan Konseling. Melalui tim 

pelaksana yang sudah dibentuk di SMP Negeri 7, 

pihak sekolah mengharapkan pelaksanaan PIP dapat 

berjalan dengan baik dan tepat sasaran.  

Sumber daya manusia merupakan aspek 

penting yang diperlukan dalam pelaksanaan PIP, 

selain itu perlu juga didukung oleh sarana dan 

prasarana akan diperlukan dalam mendukung 

pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga antara 

lain, fotokopi KK, KTP orangtua, surat keterangan 

tidak mampu dari RT (khusus bagi peserta didik 

yang diusulkan) dan Surat Keterangan dari Kepala 

Sekolah. Sarana dan prasarana tersebut diharapkan 

dapat membantu pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 

Salatiga agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu 

pihak sekolah sangat mengharapkan dukungan 

secara penuh dari orangtua peserta didik calon 

penerima dana PIP. 

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa 

desain pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga 

masih terdapat kesenjangan, dimana tujuan yang 

dirancang belum semuanya sesuai dengan tujuan 

yang tercantum dalam Permendikbud. Sedangkan 

proses, sumber daya manusia, sarana dan prasarana 
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sudah dirancang sesuai dengan Permendikbud. 

Dengan demikian, desain pelaksanan PIP di SMP 

Negeri 7 Salatiga masih terdapat kesenjangan.  

 
4.3.2. Instalasi Program Indonesia Pintar 

Pada tahap instalasi yang menjadi penekanan 

adalah pelaksanaan PIP yang akan dilaksanakan 

harus mengacu pada standar yang telah ditentukan 

oleh pemerintah dalam Permendikbud.  

Sesuai dengan Permendikbud, tujuan dari 

Program Indonesia Pintar adalah: (1) meningkatkan 

akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun 

untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai 

tamat satuan pendidikan menengah untuk 

mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah 

Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) 

Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus 

sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan 

akibat kesulitan ekonomi; (3) menarik anak usia 

sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta 

didik putus sekolah (drop out) atau tidak 

melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan 

pendidikan di sekolah; (4) meringankan biaya 

personal pendidikan. 
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Pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga 

bertujuan untuk membantu peserta didik dalam 

memenuhi kebutuhan pendidikannya agar tidak 

putus sekolah karena kurang mampu atau memiliki 

kesulitan ekonomi. Pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 

diprioritaskan kepada peserta didik yang 

orangtuanya bekerja sebagai buruh, pembantu 

rumah tangga, tukang becak dan memiliki lebih dari 

tiga saudara yang tinggal serumah. Melalui 

pelaksanaan PIP diharapkan mampu memudahkan 

peserta didik kurang mampu menyelesaikan 

pendidikannya. Sehubungan dengan hak tersebut, 

Didi Tarsidi (2017:2) menjelaskan bahwa akses 

pendidikan adalah kemudahan yang diberikan 

kepada setiap warga masyarakat untuk 

menggunakan kesempatannya untuk memasuki 

suatu program pendidikan.  

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan 

melibatkan sekolah di bawah pembinaan direktorat 

teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

dinas pendidikan kota, dan Lembaga penyalur. 

Adapun mekanisme pelaksanaan Program Indonesia 

Pintar berdasarkan Permendikbud (2015) sebagai 

berikut: a) pengusulan penerima dana PIP 

dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: (1) 
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peserta didik penerima KIP melaporkan kepemilikan 

kartunya ke sekolah untuk di data sebagai calon 

penerima dana PIP, (2) sekolah menandai status 

kelayakan peserta didik sebagai penerima PIP dengan 

cara mengentri atau memutakhirkan (updating) data 

peserta didik pemegang KIP ke dalam aplikasi 

Dapodik secara benar dan lengkap pada kolom 

(Nama Siswa, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, 

Nomor KIP) yang berfungsi sebagai data usulan siswa 

penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis, 

(3) untuk jenjang SMP sekolah menandai status 

kelayakan peserta didik dan mengentry nomor KIP ke 

dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana 

PIP, (4) berdasarkan data usulan peserta didik layak 

PIP pada aplikasi dapodik tersebut, direktorat teknis 

menerbitkan SK penetapan penerima dana PIP untuk 

keperluan pencairan bantuan PIP. 2) peserta didik 

yang tidak memiliki KIP dapat diusulkan 

mendapatkan dana oleh sekolah di bawah 

pembinaan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 

selambat-lambatnya akhir Sepetember 2017, dengan 

mekanisme sebagai berikut: (1) sekolah menyeleksi 

dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif 

dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima 

dana/manfaat PIP dengan prioritas sebagai berikut: 
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Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga 

Harapan (PKH), Peserta didik dari keluarga pemegang 

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Peserta didik dari 

keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan 

pertimbangan khusus seperti Peserta didik yang 

berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/ 

panti sosial/panti asuhan, Peserta didik yang 

terkena dampak bencana alam, Kelainan fisik 

(peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang 

tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, 

berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang 

tinggal serumah, (2) sekolah menandai status 

kelayakan Peserta Didik sebagai calon penerima 

dana/manfaat PIP di aplikasi Dapodik mengacu pada 

hasil seleksi/verifikasi sekolah, (3) Untuk jenjang 

SMP, dinas pendidikan kota mengusulkan melalui 

aplikasi pengusulan PIP berdasarkan status 

kelayakan Peserta Didik yang tercatat di Dapodik. B) 

penetapan penerima dana manfaat PIP dilakukan 

secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Siswa sasaran PIP ditetapkan sebagai penerima 

dana/manfaat PIP dalam bentuk surat keputusan 

(SK) direktur teknis yang bersangkutan. C) 

penyaluran Dana PIP disalurkan langsung ke peserta 

didik penerima dengan mekanisme sebagai berikut: 



129 

 

a) Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima 

PIP yang tercantum dalam surat keputusan direktur 

teknis terkait kepada bank/lembaga penyalur untuk 

di buatkan rekening, b) Direktorat teknis 

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk 

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait, 

c) KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening 

penyalur atas nama direktorat teknis di 

bank/lembaga penyalur, d) Direktorat teknis 

menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan 

(SP2N) kepada bank/lembaga penyalur untuk 

menyalurkan/ memindahbukukan dana dari 

rekening penyalur langsung ke rekening penerima. 

Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian 

kerjasama antara direktorat teknis dengan 

bank/lembaga penyalur, e) Direktorat teknis dan 

bank/lembaga penyalur PIP menginformasikan 

kepada peserta didik penerima melalui 

sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan 

nonformal lainnya dan/atau dinas pendidikan 

kabupaten/kota/provinsi dengan melampirkan surat 

keputusan penerima dana/manfaat PIP. D) pencairan 

(pengambilan) dana PIP dilakukan oleh peserta 
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didik/ penerima kuasa di bank/lembaga penyalur 

dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Rekening 

Tabungan Sebelum pencairan/pengambilan dana, 

peserta didik harus mengaktivasi rekening tabungan 

terlebih dahulu, dengan membawa: (a) Surat 

Keterangan Kepala Sekolah, Salah satu 

tanda/identitas pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu 

Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan 

dari Kepala Desa/Lurah). Untuk peserta didik dan 

SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh kepala 

sekolah/guru/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana 

PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta 

didik penerima. Pengambilan dana PIP dilakukan 

dengan cara: (1) Pengambilan langsung oleh peserta 

didik, dengan membawa salah satu dokumen 

pendukung seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda 

Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari 

Kepala Desa/Lurah. 

Berdasarkan studi dokumen dan wawancara 

yang dilakukan, pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 

Salatiga sudah berjalan sesuai dengan mekanisme 

pelaksanaan yang terdapat dalam Permendikbud. 

Adapun proses pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 

Salatiga yang akan dilaksanakan melalui beberapa 

tahap sebagai berikut: a) pada proses pengusulan 
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pihak sekolah akan melaporkan peserta didik yang 

belum memiliki KPS/KKS/KIP melalui Dapodik, 

kemudian dinas pendidikan akan mengusulkan, 

memberi persetujuan dan menyampaikan daftar 

peserta didik calon penerima ke direktorat teknis, b) 

mekanisme penetapan penerima PIP dilakukan oleh 

direktorat teknis, c) mekanisme penyaluran dana 

langsung disalurkan ke rekening peserta didik oleh 

lembaga penyalur. Pengambilan dana PIP dapat 

didampingi oleh orangtua, guru atau wali peserta 

didik, d) pengambilan dana langsung diambil oleh 

peserta didik dengan membawa dokumen yang 

berkaitan pengambilan dana, menandatangani bukti 

pengambilan dana, dan membawa surat keterangan 

dari kepala sekolah.  

Dalam rangka mendukung pelaksanaan PIP di 

SMP Negeri 7 Salatiga, pihak sekolah membentuk tim 

khusus untuk menangani PIP. Sumber daya manusia 

yang dipilih dinilai sudah memahami PIP. Sesuai 

dengan Permendikbud tugas tim pelaksana pada 

satuan pendidikan bertugas untuk memasukkan 

daftar nama peserta didik dalam data pokok 

pendidikan (Dapodik), mengusulkan peserta didik 

calon penerima PIP, memantau proses pengambilan 

dana, dan wajib menerima anak usia 6 – 21 tahun 
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yang belum/putus sekolah. Adapun sumber daya 

manusia yang dinilai mampu membantu dalam 

pelaksanaan PIP adalah Guru BK, Waka Sarpras dan 

Kepala Sekolah. Berdasarkan wawancara dan 

observasi yang dilakukan, tim pelaksana yang sudah 

terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan 

bertanggung jawab, dan saling berkoordinasi dengan 

baik dalam mengusulkan peserta didik yang belum 

memiliki KIP. Selain itu, tim pelaksana juga 

mendampingi peserta didik dalam mengambil dana di 

Bank, apabila orangtua atau wali tidak dapat 

mendampingi.  

Selain tim pelaksana yang dapat mendukung 

pelaksanaan PIP, sarana dan prasarana juga menjadi 

faktor penting yang dapat mendukung terlaksananya 

PIP dengan baik. Sarana dan prasarana akan 

diperlukan dalam mendukung pelaksanaan PIP di 

SMP Negeri 7 Salatiga antara lain, fotokopi KK, KTP 

orangtua, dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah. 

Sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat 

membantu pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga 

agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu pihak 

sekolah sangat mengharapkan dukungan secara 

penuh dari orangtua peserta didik calon penerima 

dana PIP. Sarana dan prasarana yang mendukung, 
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sejalan dengan pendapat Nadia (2014) bahwa sarana 

dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan 

kebijakan Kartu Jakarta dapat mendorong 

keberhasilan kebijakan. Banyak faktor yang dapat 

menjadi pendukung dalam pelaksanaan PIP, apabila 

sarana dan prasarana yang diperlukan memadai 

akan membuat program berjalan dengan baik.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

dipahami bahwa instalasi pelaksanaan PIP yang 

direncanakan di SMP Negeri 7 Salatiga belum sesuai 

dengan Permendikbud, hal tersebut Nampak dari 

tujuan yang akan dicapai belum mencakup tujuan 

dalam Permendikbud. Namun proses pelaskanaan, 

tim pelaksana dan sarana prasarana sudah sesuai 

dengan Permendkibud. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa instalasi pelaksanaan PIP masih 

terdapat sedikit kesenjangan. Agar tidak terdapat 

kesenjangan tujuan antara Permendikbud dengan 

SMP Negeri 7 Salatiga, maka dinas pendidikan perlu 

melakukan sosialisasi secara tepat kepada SMP 

Negeri 7 Salatiga terkait dengan tujuan yang hendak 

dicapai dari pelaksanaan PIP.  
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4.3.3. Proses Program Indonesia Pintar 

Pada tahap evaluasi proses, hal yang 

ditekankan adalah apakah proses pelaksanaan 

sudah sesuai dengan program yang direncanakan.  

Berdasarkan hasil wawancara dan studi 

dokumentasi yang diperoleh tentang pelaksanaan PIP 

di SMP Negeri 7 Salatiga, dapat diketahui bahwa 

tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan mengacu 

pada tujuan yang terdapat dalam Permendikbud 

yaitu membantu peserta didik dalam membiayai 

kebutuhan sekolah karena kesulitan ekonomi. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulhan dan 

Totok Sasongko (2017) yang mengatakan bahwa 

tujuan PIP untuk menghilangkan hambatan peserta 

didik secara ekonomi agar dapat berpartisipasi di 

sekolah.  

Mekanisme pelaksanaan Program Indonesia 

Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga sudah dilaksanakan 

berdasarkan Permendikbud. Sesuai dengan 

Permendikbud mekanisme pelaksanaan PIP di SMP 

Negeri 7 Salatiga dilaksanakan melalui mekanisme 

sebagai berikut: (1) proses pengusulan yang 

dilakukan oleh tim pelaksana. Pada mekanisme ini 

tim pelaksana akan menseleksi dan mengusulkan 

peserta didik sebagai calon penerima melalui 
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Dapodik sekolah, setelah itu disampaikan oleh dinas 

pendidikan Kota Salatiga berdasarkan prosedurnya, 

(2) penetapan penerima dilakukan oleh Direktorat 

Teknis dalam bentuk surat keputusan (SK), (3) 

penyaluran dana disalurkan oleh lembaga penyalur 

secara langsung ke rekening peserta didik, (4) 

pengambilan dana dilakukan oleh peserta didik 

dengan membawa dokumen seperti: Surat 

Keterangan Kepala Sekolah, KTP orangtua, Kartu 

Keluarga. Untuk peserta didik dan SMP yang tidak 

memiliki KTP didampingi oleh kepala 

sekolah/guru/orangtua/wali.  

Tim pelaksana yang terbentuk dalam 

pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga sudah 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang 

diharapkan. Pelaksana PIP yaitu Kepala Sekolah 

sebagai pengawas pelaksanaan PIP, Waka Sarpras 

sebagai koordinator dan Guru BK bertugas untuk 

menyeleksi dan mengusulkan peserta didik sebagai 

calon penerima PIP. Selain melakukan seleksi tim 

pelaksana juga mensosialisasikan pelaksanaan PIP 

kepada peserta didik dan orangtua, dengan tujuan 

memberikan penjelasan terkait dengan tujuan dan 

pemanfaatan dana PIP. Selanjutnya sarana dan 

prasarana yang diperlukan sudah mendukung 
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dengan baik, sehingga proses pelaksanaan dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  

Proses monitoring dan evaluasi PIP dilakukan 

secara internal oleh Kepala Sekolah dan Komite 

Sekolah serta eksternal oleh Dinas Pendidikan kota. 

Monitoring Internal Sekolah atau satuan pendidikan 

nonformal lainnya di bawah pembinaan bersama 

Komite sekolah dapat melakukan monitoring untuk 

mendukung pelaksanaan PIP di tingkat sekolah 

berjalan dengan baik. Monitoring eksternal dilakukan 

oleh Direktorat teknis, dinas pendidikan kota 

Pengawas Sekolah, dan dinas pendidikan propinsi, 

serta instansi terkait lainnya dapat melaksanakan 

monitoring ke sekolah atau satuan pendidikan untuk 

mendapatkan informasi dari keterlaksanaan PIP. 

Dalam pelaksanaannya monitoring dan evaluasi PIP 

di SMP Negeri 7 Salatiga secara internal dilakukan 

oleh Kepala Sekolah. pelaksanaan PIP tidak 

melibatkan komite sekolah, sehingga evaluasi hanya 

dilakukan oleh Kepala Sekolah. Sedangkan secara 

ekternal monitoring dan evaluasi dilakukan oleh 

Dinas Pendidikan Kota Salatiga melalui laporan 

pertanggung jawaban yang dibuat oleh tim pelaksana 

apabila dana PIP telah dicairkan dan diterima oleh 

peserta didik. Selain itu Bappenas juga melakukan 
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monitoring, namun hal itu hanya dilakukan sekali 

saja.  

Berdasarkan proses monitoring dan evaluasi 

yang dilakukan, maka dapat diketahui faktor-faktor 

yang mendukung dan menghampat pelaksanaan PIP 

di SMP Negeri 7 Salatiga. Faktor pendukung yaitu: 1) 

orangtua antusias dalam membantu tim pelaksana 

melengkapi dokumen yang harus dipersiapkan pada 

saat proses pengusulan, 2) sosialisasi bagi peserta 

didik dan orangtua penerima PIP yang transparan, 3) 

koordinasi yang baik dengan tim pelaksana PIP. 

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam 

pelaksanaan PIP adalah: 1) waktu penyaluran dana 

PIP yang cukup lama, 2) pengawasan yang masih 

kurang dari dinas pendidikan, 3) pengumpulan bukti 

pembelian barang yang sangat sulit dari penerima 

dana PIP, 4) tim pelaksana mengalami kesulitan 

dalam menghubungi peserta didik yang sudah keluar 

dari sekolah tapi masih menerima PIP. 

Berdasarkan penjelasan di atas, proses 

pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 belum berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari proses monitoring dan evaluasi 

yang dilakukan. Secara internal evaluasi hanya 

dilakukan oleh Kepala Sekolah tanpa melibatkan 



 
 

138 

komite dan pihak yang lain. Sedangkan secara 

eksternal dilakukan oleh dinas pendidikan hanya 

melalui surat pertanggungjawaban pelaksanaan PIP, 

dinas pendidikan tidak langsung ke sekolah 

melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan 

pelaksanaan PIP. Sehingga dapat diketahui bahwa 

pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi PIP 

belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

pemerintah dalam Permendikbud. Dengan demikian, 

dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan PIP di 

SMP Negeri 7 Salatiga masih terdapat kesenjangan, 

oleh karena pihak yang terkait dengan monitoring 

dan evaluasi dapat melaksanakan tugasnya 

sebagaima seharusnya.  

4.3.4. Produk Program Indonesia Pintar  

Tahap evaluasi produk lebih menekankan pada 

hasil apa yang sudah diperoleh sejak program 

dilaksanakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Joan L. Buttram (2017) yang menekankan pada 

output yang diperoleh. Penilaian dilakukan untuk 

menentukan apakah tujuan akhir program tercapai 

atau tidak.  

Sesuai dengan tujuannya, PIP diharapkan 

dapat meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 

dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan 
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pendidikan sampai tamat satuan pendidikan 

menengah untuk mendukung pelaksanaan 

Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib 

Belajar 12 Tahun, mencegah peserta didik dari 

kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak 

melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, 

menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak 

melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan 

layanan pendidikan di sekolah. Menurut Solly Lubis 

(1996) peningkatan akses pendidikan merupakan 

suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

pusat dan pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal 

tersebut Didi Tarsidi (2017) menjelaskan bahwa 

akses pendidikan adalah kemudahan yang diberikan 

kepada setiap warga masyarakat untuk 

menggunakan kesempatannya untuk memasuki 

suatu program pendidikan tanpa diskriminasi.  

Pelaksanaan PIP juga diharapkan dapat tepat 

sasaran sehingga tujuan yang diharapkan 

pemerintah dapat tercapai, penerima Program 

Indonesia Pintar diprioritaskan kepada penerima 

BSM 2014 Pemegang KPS, Siswa dari keluarga 

pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 

2014, Siswa dari keluarga peserta Program Keluarga 

Harapan (PKH) non KPS, Siswa yang berstatus yatim 
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piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan, 

Siswa yang terkena dampak bencana alam, Anak 

usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (drop - out) 

yang diharapkan kembali bersekolah, Siswa dari 

keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus 

sekolah atau siswa dengan pertimbangan khusus 

lainnya seperti: (1) Kelainan fisik, korban musibah, 

dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga 

terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 

saudara yang tinggal serumah.  

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP 

Negeri 7 Salatiga sudah dapat membantu peserta 

didik yang kurang mampu dalam memenuhi 

kebutuhan pendidikannya. Dari hasil observasi dan 

wawancara yang diperoleh pelaksanaan PIP di SMP 

Negeri 7 Salatiga sudah tepat sasaran, dimana yang 

mendapatkan PIP adalah peserta didik pemegang 

KIP, peserta didik yang sebelumnya menerima BSM, 

yatim piatu, memiliki lebih dari saudara yang tinggal 

serumah. Pada tahun ini peserta didik yang 

orangtuanya kurang mampu diberikan kesempatan 

untuk mengusulkan menerima PIP.  

Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 

Salatiga telah memberikan dampak yang baik bagi 

setiap peserta didik yang menerima dana PIP, hal itu 
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sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh bahwa 

peserta didik lebih semangat dan percaya diri ke 

sekolah, khususnya pada saat penerimaan raport. 

Hal itu terjadi karena administrasi di sekolah sudah 

lunas, sehingga tidak ada kendala bagi peserta didik 

saat akhir semester.  

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

produk pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga 

masih terdapat kesenjangan antara tujuan yang 

diharapkan dalam Permendikbud dengan yang 

dicapai di SMP Negeri 7 Salatiga. Namun 

pelaksanaan PIP telah memberikan dampak bagi 

peserta didik dan orangtua yang menerima PIP.  

 

4.3.5. Perbandingan Manfaat dan Biaya Program 

Indonesia Pintar  

Bedasarkan wawancara yang dilakukan 

mengenai analisis manfaat yang diperoleh dari 

pelaksanaan PIP adalah dapat membantu pserta 

didik membeli keperluan sekolah. Biaya yang 

dikeluarkan digunakan untuk membeli tas, sepatu, 

buku LKS, dan melunasi biaya administrasi di 

sekolah.  

Besaran dana PIP yang diberikan kepada 

peserta didik Kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 
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2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar 

750.000.00 Peserta didik Kelas IX Tahun Pelajaran 

2014/2015 diberikan dana untuk satu semester 

375.000.00 Untuk peserta didik Kelas VII Tahun 

Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu 

semester sebesar 375.000.00 Berdasarkan paparan 

di atas, dapat dipahami bahwa besaran dana yang 

diberikan untuk jenjang pendidikan SMP untuk 

Kelas VII, VIII, dan IX sebesar 750.000.00 per tahun. 

Setiap peserta didik yang menerima dana PIP 

memiliki kewajiban antara lain: a) menggunakan 

dana PIP sesuai dengan ketentuan pemanfaatan 

dana PIP yang hanya boleh digunakan untuk 

pembelian keperluan sekolah seperti, pembelian 

buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian dan 

perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll), transportasi 

siswa ke sekolah, uang saku, dan biaya les 

tambahan. Penerima dana PIP tidak diperkenankan 

menggunakan dana untuk tujuan yang tidak 

berhubungan dengan kegiatan pendidikan, antara 

lain: narkoba, judi, miras dan tindakan negatif 

lainnya, b) terus bersekolah (tidak putus sekolah) 

dengan rajin dan tekun, c) disiplin dalam 

melaksanakan tugas-tugas sekolah, d) menunjukkan 
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kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan 

tercela.  

Dana PIP untuk kepada peserta didik di SMP 

Negeri 7 Salatiga diberikan sesuai dengan besaran 

dana yang disebutkan dalam Juknis PIP. Adapun 

dana yang diterima setiap peserta didik per tahun 

sebesar 750.000.00. Dana PIP dicairkan melalui 

Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang pengambilannya 

diwakilkan oleh orangtua, guru atau wali. Total dana 

yang diterima peserta didik sebesar 730.000.00 

karena dana yang ada dalam tabungan tidak boleh 

dikosongkan, sehingga sisanya di simpan dalam 

tabungan, agar mempermudah pencairan dana PIP 

selanjutnya. Peserta didik yang diusulkan untuk 

mendapatkan dana PIP sebanyak 148, namun yang 

hanya mendapatkan dana PIP hanya sebanya 141 

peserta didik. Bagi peserta didik yang tidak 

mendapatkan PIP sekolah akan mencarikan bantuan 

dari sumber lain.  

Hal berbeda yang diungkapkan oleh Rini 

Septiani Astuti (2016) dalam penelitian yang 

dilakukan sebelumnya adalah proses penyerahan 

dana oleh pihak Bank ke tangan siswa penerima 

Kartu Indonesia Pintar (KIP) hanya diberikan 

langsung kepada siswa tanpa adanya saksi dari 
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orang tua. Namun meskipun tidak dengan 

pendampingan orang tua, siswa tetap menyampaikan 

kepada orang tua mereka bahwa mereka 

mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar. 

Penggunaan dana PIP oleh peserta didik 

penerima PIP di SMP Negeri 7 Salatiga sudah 

dimanfaatkan untuk pembelian yang berhubungan 

dengan kebutuhan pendidikan. Dari hasil wawancara 

yang dilakukan dengan peserta didik yang menerima 

PIP diperoleh bahwa dana PIP yang diterima per 

tahun digunakan untuk membeli sepatu, tas, buku 

LKS, dan alat tulis. Untuk transportasi peserta didik 

tidak menggunakan dana PIP karena rumahnya 

dekat dari sekolah, biaya kursus dan les tidak juga 

karena dananya tidak cukup.  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dari 

148 peserta didik yang diusulkan hanya 141 yang 

mendapatkan dana PIP. Besaran dana yang diterima 

setiap peserta didik sebesar 750.000.00 per tahun. 

Namun, karena pengambilan dana tunai itu 

dilakukan di Bank BRI sehingga total dana yang 

diterima sebesar 730.000.00 per tahun. Peserta didik 

di SMP Negeri 7 sudah memanfaatkan dana PIP 

untuk membeli keperluan sekolah, sehingga anak 

lebih percaya diri ke sekolah karena sudah tidak 
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menggunakan perlengkapan sekolah yang sudah 

rusak.  

Dana Program Indonesia Pintar telah 

memberikan manfaat bagi peserta didik yang kurang 

mampu di SMP Negeri 7 Salatiga. Pemerintah 

memberikan dana pertahun kepada peserta didik 

SMP sebesar Rp 750.000.00 Namun semua dana 

tidak diambil oleh peserta didik, karena tabungan 

tidak boleh kosong.  Sesuai dengan Permendikbud, 

dana PIP digunakan untuk membeli keperluan 

sekolah sehingga peserta didik tidak putus sekolah 

karena masalah ekonomi. Dalam pemanfaatannya, 

peserta didik menggunakan dana PIP untuk membeli 

sepatu, tas, buku dan alat tulis.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

dipahami bahwa dana yang diterima peserta didik 

setiap tahun sebesar 750.000.00 dipotong 20.000 

sebagai simpanan di tabungan. Tujuannya agar 

dapat memperlancar proses pencairan selanjutnya. 

Pemanfaatan sesuai dengan Permendikbud belum 

semua terpenuhi oleh peserta didik, karena dananya 

masih sangat kurang. Dalam satu tahun kebutuhan 

pendidikan peserta didik sangat banyak sehingga 

dana 750.000.00 belum cukup untuk memenuhi 

seluruh kebutuhan sekolah sebagaimana yang 
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diharapkan oleh pemerintah. Dengan demikian 

masih terdapat kesenjangan antara manfaat-biaya 

yang diperoleh peserta didik yang menerima PIP di 

SMP Negeri 7 Salatiga dengan manfaat yang 

diharapkan pemerintah dalam Permendikbud.  


