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Koalisi Pemantau Bansos Jakarta

Pendataan dan Pemeringkatan Calon
Keluarga Penerima Manfaat Program
Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan bersyarat (Conditional Cash Transfer) yang ditujukan untuk (1)
meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan
sosial; (2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (3) menciptakan perubahan
perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; (4) mengurangi
kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok pendapatan; serta (5) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada
KPM . PKH membuka akses keluarga termiskin untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas
layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Melalui PKH, mereka didorong untuk mengakses dan memanfaatkan
pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai
program perlindungan sosial lainnya.
Sebagai sebuah bantuan tunai bersyarat, data dan proses

penjelasan terkait dengan PKH, melakukan validasi data calon

pendataan menjadi kunci sukses atau gagalnya program ini.

peserta PKH, dan mendapatkan komitmen calon peserta PKH

Data yang dimaksud adalah data kelompok sasaran PKH, data

melalui penandatanganan formulir validasi. Calon peserta PKH

keluarga termiskin lengkap dengan komponen persyaratannya.

yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal dapat

Persoalan data adalah fokus dari empat tahapan pertama dalam

divalidasi dengan cara pendamping sosial PKH mengunjungi rumah

penyelenggaraan PKH .

calon peserta PKH.

Pada tahapan pertama, tahap Perencanaan, Direktorat Jaminan

Validasi data calon peserta PKH adalah pencocokan data awal

Sosial Keluarga (Dir-JSK) menentukan lokasi dan jumlah calon

keluarga calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi

peserta PKH berdasarkan data yang bersumber dari Data Terpadu

terkini sesuai dengan kriteria komponen. Keluarga yang tidak

Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada tahap berikutnya, Dir-JSK

termasuk data calon peserta PKH tidak dapat mengikuti proses

mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan wilayah

validasi. Namun, data keluarga tersebut dapat diusulkan

kepesertaan dan jumlah calon peserta PKH menurut provinsi,

pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota kepada Kemensos

kabupaten/kota, dan kecamatan. Pada tahap ketiga, pemerintah

menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Dirjen

daerah mempersiapan infrastruktur kelembagaan serta dukungan

Linjamsos. Dari penjelasan ini, kita bisa simpulkan bahwa PKH

prasarana sampai tingkat kecamatan. Dan pada tahap empat,

telah didesain dengan prosedur pendataan yang mutakhir dengan

dilakukan Pertemuan Awal dan Validasi calon peserta dimana

serangkaian proses dan kelembagaan berjenjang untuk memastikan

pada pertamuan tersebut Pendamping sosial PKH menyampaikan

ketepatsasaranan penyaluran bantuan.

1.
2.
3.

Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019
Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) Edisi Juli 2019, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Proses penyelenggaraan PKH meliputi 10 tahapan, yaitu: (1) perencanaan; (2) penetapan calon peserta PKH; (3) validasi data calon peserta PKH; (4) penetapan KPM
PKH; (5) penyaluran dana bansos PKH; (6) pendampingan PKH; (7) peningkatan kemampuan keluarga; (8) verifikasi komitmen KPM; (9) pemutakhiran data KPM; dan
(10) transformasi kepesertaan PKH. (Rangkungan Informasi Program Keluarga Harapan Edisi Juli 2019; Hal 5)
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Proses yang Belum Sempurna
Tapi tidak ada gading yang tak retak. Demikian juga dengan data dan proses pendataan PKH ini. Masih ada beberapa
permasalahan yang masih harus ditangani dan diperbaiki untuk perbaikan program PKH ini.

Pertama, terkait dengan data. Data calon penerima PKH

Prosedur yang menghalangi.

berawal dari data yang ada dalam Basis Data Terpadu dari Tim

Pada diktum ketujuh Kepmensos tersebut, mereka bisa

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

meregistrasikan diri dengan syarat harus menunjukan

Data by-name-by-address (BNBA) tersebut diperoleh

surat rekomendasi dari Kementerian Sosial, dinas/intansi

melalui sensus yang dilakukan pemerintah beberapa waktu

sosial provinsi, dinas/intansi sosial kabupaten/kota, camat,

sebelumnya. Disini terletak masalah pertama.

kepala desa/lurah, dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Data BNBA tidak mencakup mereka yang belum teregister
. Mereka yang belum teregister, khususnya mereka yang
berada DI LUAR Lembaga Kesejahteraan Sosial, hampir bisa
dipastikan tidak akan pernah bisa menjadi KPM PKH.
Kepmensos

RI

nomor

146/HUK/2013

memang

memberikan peluang bagi mereka yang berada di luar
Lembaga Kesejahteraan Sosial dan belum teregister untuk
meregistrasikan diri. Namun disini letak masalah kedua:

1.
2.
3.

Dan ini adalah hal yang mustahil bagi para gelandangan
yang tidak punya alamat, penyandang masalah sosial yang
ditolak masyarakat, korban kekerasan di rumah tangga
dan di komunitas yang terusir dari komunitasnya, mereka
yang tidak pernah memiliki surat-surat administrasi
kependudukan, bahkan bagi para pekerja sektor informal
yang selalu berpindah kontrakan tempat tinggal karena
tuntutan ekonomi.
Khusus di DKI Jakarta, permasalahan kedua ini sudah diantisipasi

Silahkan lihat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Berkelanjutan Dan Pendayagunaan Data Terpadu
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
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oleh pemerintah DKI dengan dibukanya metode pendaftaran

maka akan dilakukan penetapan KPM PKH. Tapi dititik ini – antara

aktif yang memungkinkan mereka yang selama ini tidak terlihat

verifikasi dan validasi dan penetapan – letak permasalahan ketiga

(invisible) dimata negara bisa mendaftarkan diri sebagai orang

dalam implementasi program PKH dan juga bansos pemerintah

tidak mampu daerah. Tapi tetap saja, pada prakteknya akan sulit

propinsi. Pada proses ini ada proses pemeringkatan baik di

diterapkan, sebagaimana akan diperlihatkan pada temuan-temuan

nasional (utnuk dibandingkan dengan propinsi lain) maupun

yang akan dipaparkan pada bagian berikutnya.

ditingkat propinsi. Ditingkat propinsi, berdasarkan Pasal 20 Pergub

Mereka yang telah teregistrasi pun bukan berarti tanpa masalah.

DKI No 17/2019 disebutkan bahwa Pusdantinjamsos melakukan

Pada pelaksanaan PKH misalnya, pendamping PKH akan melakukan

pemeringkatan data orang miskin dan orang tidak mampu daerah

proses verifikasi dan validasi. Bila hasil verifikasi dan validasi

berdasarkan tingkat atau status kesejahteraannya.

menunjukan bahwa Calon KPM yang bersangakutan layak (eligible),

Temuan Lapangan
Dalam masalah data, wabah Covid-19 dan krisis ekonomi telah menciptakan orang miskin baru, yang otomatis belum
terdata. Hasil pendataan dan investigasi yang kami, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan Perkumpulan Inisiatif
lakukan menunjuKkan data yang mengkhawatirkan.

Dari hasil pendataan yang dilakukan kepada keluarga miskin di

Garis Kemiskinan DKI Jakarta sebesar Rp 663,355 per kapita per

DKI Jakarta yang juga anggota SPRI pada periode 14 April - 13 Mei

bulan (Diagram 2), jumlah warga sangat miskin meningkat tajam.

2020 (3,958 KK) ditemukan banyak anggota mereka yang miskin

Dan tentu saja, “orang miskin dan orang tidak mampu” baru ini

dan sangat miskin, yang terdampak Covid-19. Dari angka tersebut,

belum terdata oleh Pusdatinjamsos.

hanya 1,163 keluarga yang anggota keluarganya tidak kehilangan
pekerjaan. Sisanya, satu atau lebih anggota keluarganya kehilangan
pekerjaan (Tabel 1). Bahkan, bila sebelumnya hanya 364 KK miskin
yang tidak ada pekerja dirumahnya, angka ini ditambah dengan
sejumlah 618KK yang benar benar kehilangan penghasilan karena
seluruh anggota keluarga mereka kehilangan pekerjaan (Tabel 2).
Hasilnya, baik berdasarkan Garis Kemiskinan nasional sebesar Rp
440,538 per kapita perbulan (Diagram 1), maupun berdasarkan
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Tidak mudah menjadi orang miskin dimanapun. Kondisi ini lebih
menyulitkan bila orang miskin tersebut tidak memiliki dokumen
kependudukan apapun. Negara hanya memberikan bantuan pada
mereka yang terlihat dari dokumen kependudukan mereka. Bagi
orang miskin dan orang tidak mampu yang belum teregistrasi
memang ada peluang dan prosedur tersendiri untuk mendaftarkan
diri secara aktif.

Namun hal ini tidak mudah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa

penerima manfaat PKH, tidak menerima surat pemberitahuan dan

masalah kedua, masalah prosedur, saat ini masih menyulitkan

penjelasan. Bahkan pengumuman di tingkat RT dan RW tidak ada;

warga miskin. Temuan kami menunjukan bahwa Warga sering

(2) Tidak ada informasi berapa pagu/kuota KPM-PKH melalui

kali tidak memiliki informasi tentang jadwal pendaftaran mandiri

pendaftaran mandiri.

ditingkat kelurahan. Warga miskin banyak yang tidak memiliki
dokumen kependudukan. Mereka sulit mengurusnya disebabkan
banyak hal. Selain itu, mobilitas domisili juga menjadi masalah.
Orang miskin dan tidak mampu biasanya sering berpindah-pindah.
Hal ini dilakukan biasanya untuk mendapatkan kontrakan yang
lebih murah atau untuk mendekatkan diri ketempat kerja demi
meminimalisir kebutuhan transportasi. Tidak jarang mereka
berakhir di kolong jembatan, kolong jalan tol, atau di lahan-lahan
kosong yang mereka tinggali secara illegal. Dampaknya, jangankan
untuk mendaftarkan diri sebagai orang miskin dan orang tidak
mampu, untuk bisa diakui sebagai warga RT pun biasanya
kesulitan. Jangankan untuk melaporkan kepindahan domisili
ke pemerintahan, alamat tempat tinggal biasanya tidak punya.
Hasilnya, masih banyak warga yang “tereksklusi”.

Bagi mereka yang sudah teregister pun sama memiliki masalah.
Beberapa masalah yang teridentifikasi diantaranya: (1) Kriteria
keluarga penerima PKH tidak secara terbuka disosialisasikan
pada warga; (2) Proses musyawarah kelurahan tidak melibatkan
masyarakat, dan hasilnya tidak diumumkan kepada warga untuk
mendapatkan masukan perbaikan;
Terkait masalah ketiga, masalah pemeringkatan, temuan SPRI
menunjukan bahwa pemeringkatan dilakukan secara tertutup.
Memang disebutkan dalam Pasal 20 Pergub DKI No 17/2019
bahwa pemeringkatan data orang miskin dan orang tidak mampu
daerah berdasarkan tingkat atau status kesejahteraannya. Namun
sayang sekali, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai variabel
kesejahteraan yang digunakan untuk pemeringkatan tersebut.

Bagi mereka yang berhasil mendaftar secara mandiri, bukan berarti
tidak ada lagi masalah lain. Dalam upaya mengakses program PKH,
warga dampingan SPRI banyak menemuni masalah seperti (1)
Keluarga yang mendaftar mandiri dan dinyatakan tidak lolos seleksi

Warga tidak mengetahui indikator kesejahteraan apa yang
digunakan, dan apakah pemeringkatan dilakukan berdasarkan
hasil verifikasi pendamping PKH yang bisa sangat subjektif, atau
indikator/parameter lainnya.

Solusi yang Kami Tawarkan
Untuk menyelesaikan permasalahan seputar data dan prosedur

memungkinkan mereka berafiliasi pada komunitas

pendataan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Diantaranya:

tertentu secara tetap, harus dibuka peluang untuk

•

mendaftarkan diri secara langsung dipemerintahan

Pendaftaran aktif harus dibuka setiap saat, tidak hanya

yang lebih tinggi (misal ditingkat kota/kabupaten atau

duakali dalam setahun. Kemiskinan merupakan sesuatu

propinsi) disesuaikan dengan mobilitas domisili mereka.

yang dinamis, setiap saat ada yang jatuh ke dalam, dan
ada yang keluar dari, kemiskinan. Bila hal ini dilakukan,
data akan selalu terbarui. Selain itu, petugas yang harus
melakukan verifikasi dan validasi pun tidak bertumpuk
tugasnya di waktu tertentu, yang tentu saja akan kurang
baik hasilnya.
•

Prosedur

pendaftaran

Dalam konteks implementasi Program Keluarga Harapan,
dimana ketiga masalah ini sangat mudah ditemui, yang bisa
dilakukan diantaranya:
•

aktif

harus

program PKH secara terbuka pada warga dan aparat RT,

menghilangkan

RW dan Kelurahan, khususnya terkait Kriteria keluarga

birokrasi yang berbelit dan persyaratan dokumen-

penerima PKH. Hal ini agar aparat tersebut tidak

dokumen yang menyulitkan. Bagi orang miskin yang

menghalangi warga untuk mendapatkan haknya dari

tidak memiliki dokumen-dokumen kependudukan, sudah
seharusnya mereka langsung difasilitasi pembuatannya
sehingga negara bisa melihat mereka kedepannya, lalu
mereka langsung didaftarkan sebagai warga miskin/
orang tidak mampu. Demikian juga mereka yang tidak
bisa mengakses pemerintahan lokal (RT, RW, Kelurahan,
Kecamatan) karena permasalahan domisili yang tidak
tetap, atau memiliki masalah sosial-ekonomi yang tidak

Pemerintah sebaiknya secara aktif mensosialisasikan

negara.
•

Warga dilibatkan secara terbuka dalam proses pendataan.
Musyawarah kelurahan dan proses verifikasi dan validasi
dibuka untuk umum, bukan hanya untuk elit dan tokoh
masyarakat yang diundang saja. Tidak jarang, khususnya
di kota besar seperti Jakarta, tokoh masyarakat sudah
terputus (disconnected) dari masyarakat miskin yang ada
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disekitar nya. Apalagi jika masyarakat tersebut adalah
•

•

Demikian juga dengan proses dan hasil pemeringkatan.

pendatang miskin yang tidak teregistrasi.

Lolos verifikasi dan validasi tidak lantas membuat warga

Membuka hasil verifikasi dan validasi. Warga berhak

miskin layak mendapatkan PKH. Proses pemeringkatan

mengetahui “nasib” mereka, apakah mereka akan

yang tertutup sebaiknya dibuka, mereka yang lolos

mendapatkan PKH atau pun tidak. Selama ini warga tidak

verifikasi dan validasi namun tidak lolos pemeringkatan

mengetahui bila mereka dianggap tidak layak PKH. Dan

harus mendapatkan informasi yang memadai tentang

ketertutupan ini juga bukan tidak mungkin membuka

bagaimana hasil pemeringkatan serta pertimbangan

praktek korupsi operator PKH dilapangan. Apapun hasil

dan variable pemeringkatan status kesejahteraan yang

verifikasi dan validasi, sudah sebaiknya diumumkan

digunakan.

secara terbuka dan secara langsung pada warga yang telah

•

melalui proses verifikasi dan validasi.

Singkatnya, rekomendasi ini semua merupakan usulan
untuk peningkatan partisipasi dan transparansi pada
pelaksanaan program PKH.

Rekomendasi: Siapa Melakukan Apa
Permasalahan data dan pendataan ini tidak bisa selesai

•

Mensosialisasikan kepada pendaftar calon KPM dan

dengan sendirinya. Penyelesaian masalah data dan prosedur

khalayak umum tentang kriteria yang digunakan dalam

pendataan ini harus diselesaikan secara bersama, disesuaikan

melakukan pemeringkatan

dengan peran dan kapasitas rentang kewenangannya. Bagi

•

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beberapa hal yang bisa

pendaftar calon KPM dan public dapat memberikan

dilakukan di antaranya:
•

umpan balik atas proses dan hasil pemeringkatan

Mengintegrasikan proses pendataan dan pendaftaran aktif
calon KPM dengan pelayanan adminsitrasi kependudukan
sehingga pemerintah provinsi dapat menyelesaikan segera
jika ditemukan persoalan ketiadaan/ketidaklengkapan
dokumen adminduk dari pendaftar yang dianggap layak

Dan bagi Kementerian sosial sebagai institusi tertinggi
dalam penanganan permasalahan bidang sosial di Negara
Kesatuan Republik Indonesia ini, yang bisa dilakukan di
antaranya:
•

Menerbitkan/memperbaiki
mengedepankan

sebagai KPM
•

Membuka saluran pengaduan dan aspirasi sehingga

kebijakan

implementasi

yang

prinsip-prinsip

penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, murah,

Memastikan agar proses musyawarah kelurahan untuk

cepat, sederhana, partisipatif, transparan, dan akuntabel

verifikasi dan validasi pendaftaran calon KPM didampingi

terutama dalam proses pendataan dan pemeringkatan.

oleh Dinas Sosial dan pendamping setempat dengan

•

Pusdatin memberikan umpan balik atau informasi pada

melibatkan para pendaftar, pengurus wilayah, tokoh

calon KPM yang dinilai tidak layak menerima manfaat PKH

masyarakat, dan masyarakat luas. Dalam musyawarah

disertai penjelasan mengenai kriterian yang digunakan

tersebut harus dibuka ruang bagi pendaftar calon KPM

dalam pemeringkatan

dan warga lainnya untuk memberikan umpan balik atas
hasil verifikasi dan validasi.
•

Dan kami, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI),

Memastikan adanya alokasi anggaran untuk memperbaiki
data dan prosedur pendataan ini.

Kemudian bagi Pusdatinjamsos, kontribusi peran yang
bisa dilakukan antara lain:
•

Mensosialisasikan jadwal pendataan dan pendaftaran aktif
kepada khalayak umum melalui berbagai media setidaknya

Perkumpulan Inisiatif, Kota Kita, International Budget
Partnership dan Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (FITRA) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau
Bansos DKI Jakarta siap dan bersedia untuk dilibatkan dalam
memperbaiki data dan sistem dan prosedur pendataan rakyat
miskin, tidak hanya di masa pandemi, tapi di masa normal.

sebulan sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut

Koalisi Pemantau Bansos Jakarta

Annex
Tabel 1
Jumlah Korban PHK atau kehilangan
pekerjaan per keluarga

Jumlah Keluarga yang mengalami

7

1

6

6

5

10

4

36

3

121

2

519

1

1,689

0

1,163

Tidak ada pekerja

326

Tidak menjawab

87

Tabel 2
% Pengangguran

Jumlah KK

100% 6

18

80-99% 2

3

60-79%

303

40-59% 1

281

20-39% 1

55

1-19%

2

0% (tdk kehilangan kerja)

1212

Tidak ada pekerja

364
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Diagram 1

Diagram 2
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