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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Panduan Wawancara 

 

 (PANDUAN WAWANCARA) 

 

Hari   :  

Tanggal  :  

Waktu   :  

Tempat  :  

 

Indentitas Informan 

Nama   :  

Jabatan  : 

  

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana ketepatan sasaran dalam  pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera 

Di Kota Surabaya? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Bagaimana ketersediaan sumber daya, dalam pembuatan Kartu Keluarga 

Sejahtera Di Kota Surabaya? 

a. Sumber Daya Manusia ? 

b. Sarana Prasarana ? 

c. Sumber Anggaran 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Bagaimana kedisiplinan  pihak Kelurahan, dalam memproses pembuatan 

Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Bagaimana cara mengkomunikasikan (sosialisasi ) dengan warga akan 

pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Bagaimana dukungan kelurahan, RT/RW akan pembuatan Kartu Keluarga 

Sejahtera Di Kota Surabaya? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelakasanaan  pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Bagaimana rasa keadilan yang diterima masyarakat / warga Kota Surabaya 

mengenai program pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

8. Bagaimana partisipasi masyarakat / warga Kota Surabaya mengenai 

program pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. Apa saja faktor faktor pendukung program pembuatan Kartu Keluarga 

Sejahtera Di Kota Surabaya? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10. Apa saja faktor faktor penghambat program pembuatan Kartu Keluarga 

Sejahtera Di Kota Surabaya? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Lampiran 2 

Transkrip Wawancara 

 

 

 PANDUAN WAWANCARA 

(Informan 1) 

 

 

Hari   : Senin 

Tanggal          : 27 Des 2021 

Waktu   : 08.30 WIB- 09.00 WIb 

Tempat          : Via Telp  

 

Indentitas Informan 

Nama   : Amrun Rosyid, ST MM  

Jabatan  : Ketua RT 03 / RW O2 Menur Pumpungan 

  

Peneliti :  Bagaimana ketepatan sasaran dalam  pembuatan Kartu Keluarga 

Sejahtera Di Kota Surabaya?  

Informan 1 :  Ketepatan yang di capai sejauh cukup tepat karena dilakukan 

oleh Pegawai Dinas Sosial kota Surabaya, berdasarkan kriteria 

yang ditetapkan, dan melakukan verivikasi survey  ke rumah-

rumah warga. 

Peneliti :  Bagaimana ketersediaan sumber daya, dalam pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? Sumber Daya Manusia ? 

Sarana Prasarana ? Sumber Anggaran? 

Informan 1 :  SDM sepertinya masih perlu ditambah Karena waktu 

pengamatan  petugas survei, sampai diumumkan perlu  waktu 

dalam 2-3 Minggu pelaksanaan. Sumber sarana-prasarana sudah 

cukup baik sampe sejauh ini. Sumber anggaran masih terbatas 

dan dirasa  belum merata di bagian kepada setiap masyarakat 

yang membutuhkan,,,adanya keterbatasan kuota anggarn 

sehingga masih di temukan keluhan dari masyarakat. 

Peneliti :  Bagaimana kedisiplinan pihak Kelurahan, dalam memproses 

pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 1 :  Kedisiplinan  proses sudah baik, Cuma  sedikit berkurang dimasa 

Pandemi covid-19. 



Peneliti :  Bagaimana cara mengkomunikasikan (sosialisasi) dengan warga 

akan pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 1 :  Pihak Dinsos melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait 

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Sama seperti saat survey  

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST). 

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga lebih memudahkan 

masyarakat untuk menerima bantuan. 

Peneliti :  Bagaimana dukungan kelurahan, RT/RW akan pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 1 :  Dukungan dari RT/RW  pro aktif dalam mengambil bagian 

dalam pelaksanaan untuk melancarkan Program Keluarga 

Sejahtera (KKS) dengan cara mendata masyarakat yang kurang 

mampu di setiap kelurahan. 

Peneliti :  Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelakasanaan  pembuatan 

Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 1 : Dalam Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini di laksanakan 

oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, Petugas Survei bersama 

dengan RT/RW. 

Peneliti :  Bagaimana rasa keadilan yang diterima masyarakat / warga Kota 

Surabaya mengenai program pembuatan Kartu Keluarga 

Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 1 :  Rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat belum seutuhnya 

merata, hal ini sangat relatif di rasakan. Masih di temukan 

keluhan-keluhan dari masyarakat karena belum mendapatkan 

bantuan dari pemerintah seperti, pembagian sembako ataupun 

dalam bentuk uang tunai. 

Peneliti :  Bagaimana partisipasi masyarakat / warga Kota Surabaya 

mengenai program pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota 

Surabaya? 

Informan 1 :  Partisipasi yang di dapatkan oleh masyarakat adalah petugas 

survei melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS). 

Peneliti :  Apa saja faktor faktor pendukung program pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 1 :  Faktor pendukung yang dirasakan adalah semua proses untuk 

mendapatkan program KKS tersebut adalah secara online. Dan 

untuk penerimaan dapat di proses secepatnya ketika sudah di 

validasi. 



5 
 

Peneliti :  Apa saja faktor faktor penghambat program pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 1 :  Faktor penghambat yang di amati adalah SDM yang terbatas. 

Selain itu ada lagi Sumber anggaran yang masih belum merata di 

berikan kepada masyarakat yang seharusnya benar-benar 

membutuhkan. 



Lampiran 2 

Transkrip Wawancara 

 

 

 PANDUAN WAWANCARA 

(Informan 2) 

 

Hari   : Jumat  

Tanggal          :  21 Des 2021 

Waktu   : 09.37 WIB- 10.32 WIb 

Tempat          : Kantor Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya 

 

Indentitas Informan 

Nama   : Bapak Rizky  

Jabatan  : Staff  Seksi Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Pemerintah Kota  

                          Surabaya 

   

  

Peneliti :  Bagaimana ketepatan sasaran dalam  pembuatan Kartu Keluarga 

Sejahtera Di Kota Surabaya?  

Informan 2 :  Sasaran sudah cukup tepat , terukur semua sudah ada ketetapan 

dari kementrian social, adanya Pagu yng di  dan dilakukan  

survey untuk cross check data   

Peneliti :  Bagaimana ketersediaan sumber daya, dalam pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? Sumber Daya Manusia ? 

Sarana Prasarana ? Sumber Anggaran ? 

Informan 2 :  SDM memang semistinya cukup, Cuma karena area kerja yang 

cukup banyak ditangani memang dirasa perlu ditambah supaya 

bias melayani dengan cepat. Sarana-prasarana lumayan baik  dan 

sudah tersedia semua. Sumber anggaran  memang dari 

pemerintah kalau semakin banyak maka yang menerima akan 

semakin banyak  

Peneliti :  Bagaimana kedisiplinan pihak Kelurahan, dalam memproses 

pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 2 :  Kedisiplinan terlaksana dengan baik, semua sudah ada jadwal 

yang ditetapkan, staff yang ditunjuk tinggal melaksanakan sesuai 

jadwal    
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Peneliti :  Bagaimana cara mengkomunikasikan (sosialisasi) dengan warga 

akan pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 2 :  Akan berkoordinasi dengan Pihak RT RW dalam sosialisasi akan 

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), juga didampingi pihak 

kelurahan dalam pelaksanaannya 

Peneliti :  Bagaimana dukungan kelurahan, RT/RW akan pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 2 :  Dukungan dari RT/RW  sih cukup baik dan kooperatif memang 

terkadang ada RT yang pada jam tertentu tidak bisa 

mendampingi namun sudah ada perwakilan warga  

Peneliti :  Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelakasanaan  pembuatan 

Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 2 :  Kementrian Sosial yang disalurkan  Dinas Sosial Kota Surabaya, 

yang melakukan verivikasi ke lapangan akan kelayakan  

Peneliti :  Bagaimana rasa keadilan yang diterima masyarakat / warga Kota 

Surabaya mengenai program pembuatan Kartu Keluarga 

Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 2 :  Rasa keadilan, akan berusaha memberikan bantuan sembako dan 

uang sebaik Baiknya, namun karena keterbatasan anggaran juga 

ada juga yang belum menerima   

Peneliti :  Bagaimana partisipasi masyarakat / warga Kota Surabaya 

mengenai program pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota 

Surabaya? 

Informan 2 :  Partisipasi warga sangat mendukung  baik  

Peneliti :  Apa saja faktor faktor pendukung program pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 2 :  Faktor pendukung system dan mekanisme nya jelas dan berbasis 

data data update dan menggunakan IT  

Peneliti :  Apa saja faktor faktor penghambat program pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 2 :  Faktor penghambat ya diakuai adanya anggaran yang terbatas 



Lampiran 2 

Transkrip Wawancara 

 

 

 PANDUAN WAWANCARA 

(Informan 3) 

 

Hari   : Senin 

Tanggal          :  27 Des 2021 

Waktu   : 08.30 WIB- 09.00 WIb 

Tempat          : Via Telp  

 

Indentitas Informan 

Nama   : Amari  

Jabatan  : Sesepuh Warga  RT 03 / RW 02 Menur Pumpungan 

  

Peneliti :  Bagaimana ketepatan sasaran dalam  pembuatan Kartu Keluarga 

Sejahtera Di Kota Surabaya?  

Informan 3 :  Sasaran sudah cukup baik , walau ada yang perlu diperbanyak 

peserta yang harus diberikan pada masyarakat yang kurang 

mampu, terlebih pada masa pandemi 

Peneliti :  Bagaimana ketersediaan sumber daya, dalam pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? Sumber Daya Manusia ? 

Sarana Prasarana ? Sumber Anggaran ? 

Informan 3 :  SDM sepertinya perlu ditambah yak arena prosesnya terlihat 

lama hasilnya, juga kurang merata pelaksanaan. Sarana-prasarana 

lumayan baik. Sumber anggaran perlu ditambah, karena yang 

tadinya menerima sekarang tidak menerima  

Peneliti :  Bagaimana kedisiplinan pihak Kelurahan, dalam memproses 

pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 3 :  Kedisiplinan cukup baik sih dalam hal ini  

Peneliti :  Bagaimana cara mengkomunikasikan (sosialisasi ) dengan warga 

akan pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 3 :  Adanya sosialisasi akan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang 

cukup intensif pihak RT khusunya pak RT sangat pro aktif untuk 

menginfokan pada warga menerima bantuan. 
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Peneliti :  Bagaimana dukungan kelurahan, RT/RW akan pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 3 :  Seperti yang tadi diinfo dukungan dari RT/RW  sangat baik ndata 

masyarakat yang kurang mampu cepat terinfo 

Peneliti :  Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelakasanaan  pembuatan 

Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 3 :  Setau saya Dinas Sosial Kota Surabaya, terlihat dari Petugas 

Survei yang dikethui RT/RW. 

Peneliti :  Bagaimana rasa keadilan yang diterima masyarakat / warga Kota 

Surabaya mengenai program pembuatan Kartu Keluarga 

Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 3 :  Rasa keadilan belum adil dan merata, keluhan-keluhan dari 

warga masih ada  karena belum dapat bantuan baik uang dan 

bantuan   sembako  

Peneliti :  Bagaimana partisipasi masyarakat / warga Kota Surabaya 

mengenai program pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota 

Surabaya? 

Informan 3 :  Partisipasi warga sangat baik dan welcome terkait Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS). 

Peneliti :  Apa saja faktor faktor pendukung program pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 3 :  Faktor pendukung yang dirasakan adalah semua tertata dengan 

baik proses validasi untuk akurasi  data sudah baik 

Peneliti : Apa saja faktor faktor penghambat program pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di Kota Surabaya? 

Informan 3 :  Faktor penghambat terbatas anggaran KKS seharusnya benar-

benar membutuhkan, juga ada forum yang bs 

mengkomunikasikan hal ini 
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Lampiran 3 

Uji Triangulasi 

 

Informan 1 “Amrun Rosyid” selaku Ketua RT 03 / RW 02 Menur Pumpungan 

Informan 2 “Rizky” selaku Staff  Seksi Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya 

Informan 3 “Amari” selaku Sesepuh Warga  RT 03 / RW 02 Menur Pumpungan 

Informan 4 “Rizal” selaku Kasi Perlindungan Sosial , Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya 

 

Pertanyaan 
Informan 1 

 (Amrun Rosyid) 

Informan 2 

 (Rizky) 

Informan 3 

 (Amari) 

Informan 4 

(Rizal) 
Ket 

Bagaimana ketepatan 

sasaran dalam  

pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di 

Kota Surabaya? 

Ketepatan yang di capai 

sejauh cukup tepat 

karena dilakukan oleh 

Pegawai Dinas Sosial 

kota Surabaya, 

berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan, dan 

melakukan verivikasi 

survey  ke rumah-rumah 

warga 

Sasaran sudah cukup 

tepat , terukur semua 

sudah ada ketetapan dari 

kementrian social, 

adanya Pagu yng di  dan 

dilakukan  survey untuk 

cross check data 

Sasaran sudah cukup baik , 

walau ada yang perlu 

diperbanyak peserta yang 

harus diberikan pada 

masyarakat yang kurang 

mampu, terlebih pada masa 

pandemi 

Sudah terlaksana dengan 

baik sampai saat ini 

dengan melakukan 

proses pendataan serta 

mengupdate data 

masyarakat yang sudah 

di sinkron dari 

kementerian sosial.  

Valid 

Bagaimana 

ketersediaan sumber 

SDM sepertinya masih 

perlu ditambah Karena 

SDM memang 

semistinya cukup, Cuma 

SDM sepertinya perlu 

ditambah yak arena 

Sudah berjalan dengan 

baik dalam menjalankan 

Valid 
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Pertanyaan 
Informan 1 

 (Amrun Rosyid) 

Informan 2 

 (Rizky) 

Informan 3 

 (Amari) 

Informan 4 

(Rizal) 
Ket 

daya, dalam 

pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di 

Kota Surabaya? 

Sumber Daya 

Manusia ? Sarana 

Prasarana ? Sumber 

Anggaran? 

waktu pengamatan  

petugas survei, sampai 

diumumkan perlu  waktu 

dalam 2-3 Minggu 

pelaksanaan. Sumber 

sarana-prasarana sudah 

cukup baik sampe sejauh 

ini. Sumber anggaran 

masih terbatas dan dirasa  

belum merata di bagian 

kepada setiap 

masyarakat yang 

membutuhkan,,,adanya 

keterbatasan kuota 

anggarn sehingga masih 

di temukan keluhan dari 

masyarakat 

karena area kerja yang 

cukup banyak ditangani 

memang dirasa perlu 

ditambah supaya bias 

melayani dengan cepat. 

Sarana-prasarana 

lumayan baik  dan sudah 

tersedia semua. Sumber 

anggaran  memang dari 

pemerintah kalau 

semakin banyak maka 

yang menerima akan 

semakin banyak 

prosesnya terlihat lama 

hasilnya, juga kurang 

merata pelaksanaan. 

Sarana-prasarana lumayan 

baik. Sumber anggaran 

perlu ditambah, karena 

yang tadinya menerima 

sekarang tidak menerima 

tugasnya dan 

tanggungjawab   

Sejauh ini sudah 

berjalan dengan baik. 

Dalam hal ini pihak 

koordinasi dari Dinas 

Sosial Kota Surabaya 

bersama dengan Pihak 

Kelurahan Menur 

Pumpungan ketika 

mendapatkan data warga 

dan segera di proses 

untuk di usulkan ke 

pusat agar masyarakat 

yang belum menerima 

bantuan segera di 

proses. 

Sumber anggaran : Dari 

hasil wawancara yang 

didapatkan oleh peneliti 
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Pertanyaan 
Informan 1 

 (Amrun Rosyid) 

Informan 2 

 (Rizky) 

Informan 3 

 (Amari) 

Informan 4 

(Rizal) 
Ket 

bahwa "Jika kuota yang 

di usulkan adalah 1.000, 

namun yang di dapatkan 

adalah hanya 500 kuota 

maka Sumber anggaran 

masih di katakan belum 

mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

Bagaimana 

kedisiplinan pihak 

Kelurahan, dalam 

memproses 

pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera 

Di Kota Surabaya? 

Kedisiplinan  proses 

sudah baik, Cuma  

sedikit berkurang 

dimasa Pandemi 

covid-19 

Kedisiplinan 

terlaksana dengan 

baik, semua sudah ada 

jadwal yang 

ditetapkan, staff yang 

ditunjuk tinggal 

melaksanakan sesuai 

jadwal 

Kedisiplinan cukup baik 

sih dalam hal ini 

Dari hasil observasi 

dan wawancara di 

lapangan 

menunjukkan bahwa 

pihak kelurahan akan 

mengambil langkah 

dengan cepat turun ke 

rumah-rumah warga 

untuk melakukan 

survei dan mendata 

warga yang kurang 

Valid 



 

13 
 

Pertanyaan 
Informan 1 

 (Amrun Rosyid) 

Informan 2 

 (Rizky) 

Informan 3 

 (Amari) 

Informan 4 

(Rizal) 
Ket 

mampu. 

 

Bagaimana cara 

mengkomunikasikan 

(sosialisasi) dengan 

warga akan 

pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera 

Di Kota Surabaya? 

Pihak Dinsos melakukan 

sosialisasi kepada 

masyarakat terkait Kartu 

Keluarga Sejahtera 

(KKS) Sama seperti saat 

survey  Program 

Keluarga Harapan 

(PKH), Bantuan Sosial 

Tunai (BST). Kartu 

Keluarga Sejahtera 

(KKS) sehingga lebih 

memudahkan 

masyarakat untuk 

menerima bantuan 

Akan berkoordinasi 

dengan Pihak RT RW 

dalam sosialisasi akan 

Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS), juga 

didampingi pihak 

kelurahan dalam 

pelaksanaannya 

Adanya sosialisasi akan 

Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS) yang cukup intensif 

pihak RT khusunya pak RT 

sangat pro aktif untuk 

menginfokan pada warga 

menerima bantuan 

Pihak Koordinasi dari 

Dinas Sosial turun 

melakukan survei 

bersama dengan Pihak 

Kelurahan, RT/RW 

untuk mengambil data 

masyarakat yang belum 

menerima bantuan sosial 

dari Program Kartu 

Keluarga Sejahtera 

(KKS) tersebut. 

 

Valid 

Bagaimana dukungan 

kelurahan, RT/RW 

akan pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di 

Dukungan dari RT/RW 

pro aktif dalam 

mengambil bagian dalam 

pelaksanaan untuk 

Dukungan dari RT/RW  

sih cukup baik dan 

kooperatif memang 

terkadang ada RT yang 

Seperti yang tadi diinfo 

dukungan dari RT/RW  

sangat baik ndata 

masyarakat yang kurang 

Kelurahan Menur 

Pumpungan turut 

berpartisipasi dalam 

pembagian program 

Valid 
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Pertanyaan 
Informan 1 

 (Amrun Rosyid) 

Informan 2 

 (Rizky) 

Informan 3 

 (Amari) 

Informan 4 

(Rizal) 
Ket 

Kota Surabaya? melancarkan Program 

Keluarga Sejahtera 

(KKS) dengan cara 

mendata masyarakat 

yang kurang mampu di 

setiap kelurahan 

pada jam tertentu tidak 

bisa mendampingi 

namun sudah ada 

perwakilan warga 

mampu cepat terinfo Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS) yang 

telah ditetapkan oleh 

Kementerian Sosial dari 

pusat sesuai dengan 

kebijakan yang dibuat. 

Siapa saja pihak yang 

terlibat dalam 

pelakasanaan  

pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di 

Kota Surabaya? 

Dalam Program Kartu 

Keluarga Sejahtera 

(KKS) ini di laksanakan 

oleh Dinas Sosial Kota 

Surabaya, Petugas 

Survei bersama dengan 

RT/RW 

Kementrian Sosial yang 

disalurkan  Dinas Sosial 

Kota Surabaya, yang 

melakukan verivikasi ke 

lapangan akan 

kelayakan 

Setau saya Dinas Sosial 

Kota Surabaya, terlihat dari 

Petugas Survei yang 

dikethui RT/RW 

Dinas Sosial bersama 

pihak kelurahan, 

RT/RW di Menur 

Pumpungan, Kecamatan 

Sukolilo Kota Surabaya 

Valid 

Bagaimana rasa 

keadilan yang 

diterima masyarakat / 

warga Kota Surabaya 

mengenai program 

pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di 

Kota Surabaya? 

Rasa keadilan yang 

dirasakan oleh 

masyarakat belum 

seutuhnya merata, hal ini 

sangat relatif di rasakan. 

Masih di temukan 

keluhan-keluhan dari 

masyarakat karena 

Rasa keadilan, akan 

berusaha memberikan 

bantuan sembako dan 

uang sebaik Baiknya, 

namun karena 

keterbatasan anggaran 

juga ada juga yang 

belum menerima 

Rasa keadilan belum adil 

dan merata, keluhan-

keluhan dari warga masih 

ada  karena belum dapat 

bantuan baik uang dan 

bantuan   sembako 

Dari hasil wawancara 

yang dilakukan oleh 

peneliti di lapangan 

menunjukkan bahwa 

"masih terdapat kendala 

dalam pembagian Kartu 

Keluarga Sejahtera 

(KKS) karena Jumlah 

Valid 
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Pertanyaan 
Informan 1 

 (Amrun Rosyid) 

Informan 2 

 (Rizky) 

Informan 3 

 (Amari) 

Informan 4 

(Rizal) 
Ket 

belum mendapatkan 

bantuan dari pemerintah 

seperti, pembagian 

sembako ataupun dalam 

bentuk uang tunai 

Kuota yang masih 

terbatas, sehingga ada 

masyarakat yang belum 

menerima bantuan sosial 

dari Program Kartu 

Keluarga Sejahtera 

(KKS) tersebut. 

Bagaimana partisipasi 

masyarakat / warga 

Kota Surabaya 

mengenai program 

pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di 

Kota Surabaya? 

Partisipasi yang di 

dapatkan oleh 

masyarakat adalah 

petugas survei 

melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat 

terkait Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS) 

Partisipasi warga sangat 

mendukung  baik 

Partisipasi warga sangat 

baik dan welcome terkait 

Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS) 

Masih ada keluhan dari 

masyarakat terkait 

terlambatnya bantuan 

yang seharusnya di 

terima oleh masyarakat 

yang kurang mampu.  

 

Valid 

Apa saja faktor faktor 

pendukung program 

pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di 

Kota Surabaya? 

Faktor pendukung yang 

dirasakan adalah semua 

proses untuk 

mendapatkan program 

KKS tersebut adalah 

secara online. Dan untuk 

Faktor pendukung 

system dan mekanisme 

nya jelas dan berbasis 

data data update dan 

menggunakan IT 

Faktor pendukung yang 

dirasakan adalah semua 

tertata dengan baik proses 

validasi untuk akurasi  data 

sudah baik 

Masyarakat sudah 

mendapatkan dana 

bantuan dengan cepat 

yaitu bantuan tersebut di 

dapatkan dalam bentuk 

non tunai, karena untuk 

Valid 



16 
 

Pertanyaan 
Informan 1 

 (Amrun Rosyid) 

Informan 2 

 (Rizky) 

Informan 3 

 (Amari) 

Informan 4 

(Rizal) 
Ket 

penerimaan dapat di 

proses secepatnya ketika 

sudah di validasi 

kota Surabaya bekerja 

sama dengan BANK 

BNI dalam program 

Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS) ini. 

 

Apa saja faktor faktor 

penghambat program 

pembuatan Kartu 

Keluarga Sejahtera Di 

Kota Surabaya? 

Faktor penghambat yang 

di amati adalah SDM 

yang terbatas. Selain itu 

ada lagi Sumber 

anggaran yang masih 

belum merata di berikan 

kepada masyarakat yang 

seharusnya benar-benar 

membutuhkan 

Faktor penghambat ya 

diakuai adanya anggaran 

yang terbatas 

Faktor penghambat terbatas 

anggaran KKS seharusnya 

benar-benar membutuhkan, 

juga ada forum yang bs 

mengkomunikasikan hal ini 

Sumber anggaran serta 

terbatasnya kuota yang 

di terima dari pusat. 

 

Valid 
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