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Sistem Layanan Bantuan Sosial Untuk
Rakyat Miskin di Masa Pandemi Covid-19 di
Propinsi DKI Jakarta

Koalisi Pemantau Bansos Jakarta

Covid-19 telah membawa perubahan besar, tidak hanya di negeri ini

Rangkaian PHK terjadi dimana mana. Sektor informal yang pada

juga di seluruh dunia. Wabah ini tidak hanya berdampak pada sisi

krisis moneter tahun1998 menjadi penyelamat, kini dipaksa

kesehatan, tapi juga sisi ekonomi. Wabah ini telah menghentikan

tiarap. Pedagang kaki lima dipaksa bubar karena pembatasan fisik

aktifitas ekonomi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia.

dan sosial. Pembantu rumah tangga diberhentikan majikannya

Beban hidup rakyat miskin kota di Jakarta yang disaat normal pun

untuk menghindari penularan. Tukang ojek dilarang mengangkut

sudah cukup berat, saat ini semakin berat. Pekerja sektor formal

penumpang. Sopir angkutan umum dibatasi jumlah penumpangnya.

dipaksa kerja di rumah. Buruh formal dan informal di rumahkan,

Dan lain-lainnya

bahkan diputuskan hubungan kerjanya.

Respon Pemerintah
Tidak ada yang siap menghadapi wabah Covid19 ini. Pemerintah

01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

pusat dan daerah gelagapan menghadapi hal ini. Tidak hanya di

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Indonesia, tapi juga hampir seluruh negara dunia. Wabah yang

(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

datang di awal tahun ini tidak memberikan kesempatan pada

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

pemerintah untuk bersiap siap, terutama soal anggaran. Tidak

Keuangan. Total anggaran untuk ini adalah sebesar Rp 405,1 triliun.

banyak pilihan kebijakan yang bisa dilakukan.

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Perpu 1/2020, pada 3 April

Setelah diumumkannya kasus domestik pertama Covid-19 pada
tanggal 2 Maret 2020, kebijakan pemerintah pusat lebih fokus pada
persiapan menghadapi wabah. Baru empat minggu kemudian,
pemerintah meluncurkan kebijakan yang terkait penanganan
dampak Covid-19. Pada 31 Maret 2020, Peraturan Pemerintah

2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun
2020.
Dari total anggaran sebesar 405 Trilliun tersebut, senilai Rp 110
triliun dialokasikan untuk bidang sosial yang meliputi:

Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

•

Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 Triliun.

dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

•

PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga

(Covid-19) ditetapkan. Pada hari yang sama, Presiden RI menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU
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bantuan setahun naik 25%)

•

•

Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta

Gubernud DKI memutuskan menetapkan status tanggap darurat

penerima, dengan manfaat naik dari Rp.150.000 menjadi Rp.

bencana wabah Covid19 . Dan pada 9 April, Pembatasan Sosial

200.000,- selama 9 bulan (naik 33 persen)

Berskala Besar/PSBB di jakarta diterapkan.

Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 Triliun untuk bisa

Dihari yang bersamaan dengan pemberlakuan PSBB, pemerintah

mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro
dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan
Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta.
•

Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan
listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA
bersubsidi.

•

Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175 ribu.

DKI juga mengumumkan akan memberikan bantuan sosial pada
warga terdampak PSBB. Pemberian bantuan ini dibagi dalam dua
tahap, dimana tahap pertama dibagikan pada periode 9-18 April.
Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 386 Tahun 2020, pemberian
bantuan sosial dilakukan kepada 1.194.633 kepala keluarga
yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok selama masa PSBB.
Dan sampai saat tulisan ini dibuat, telah didistribusikan bansos
sebanyak empat tahap.

Demikian juga dengan pemberlakuan

Ditingkat propinsi, walau kewaspadaan pemerintah propinsi sudah

PSBB, sudah diperpanjang berkali kali, dan saat ini sedang pada

cukup terlihat , respon pemerintah DKI tergantung dari pemerintah

masa transisi adaptasi kebiasaan baru.

pusat. Setelah mendapat ijin dari pemerintah pusat, pada 20 Maret,

Respon yang belum sempurna
Berbagai masalah muncul dilapangan dan diberitakan diberbagai

Kedua, proses penyaluran bantuan kembali dilakukan pada titik

media massa. Salah satunya adalah banyaknya warga terdampak

distirbusi yang telah ditentukan. Pada situasi pandemik seperti

yang tidak atau belum mendapatkan bantuan sosial. Tentu saja hal

sekarang, hal ini tentu saja memiliki resiko penularan yang sangat

ini hanya sebuah indikasi dari beberapa permasalahan lain yang

tinggi di lokasi tersebut. Warung-warung kecil di kampung tidak

lebih mendasar, diantaranya:

difungsikan dengan optimal. Bantuan yang masih mengandalkan

Pertama,

Penyaluran

bantuan

sosial

penanganan

dampak

Covid-19 masih mengandalkan data yang sudah ada yang dimiliki

barang tentu berdampak pada besarnya ongkos distribusi yang
harus ditanggung baik oleh penyalur ataupun penerima.

pemerintah, data yang belum ter-update. Sementara pandemic

Ketiga, isi bantuan yang diberikan pemerintah mayoritas berupa

Covid-19 ini telah melahirkan ”orang miskin” baru yang jumlahnya

sembako yang ditujukan untuk membantu pemenuhan konsumsi

tidak sedikit. Dan mereka sama sekali tidak mendapatkan bantuan

harian rumah tangga. Volume bantuan yang terbatas karena

dampak Covid-19 karena mereka tidak/belum pernah terdata

menyesuaikan dengan nilai bantuan berdampak pada cepatnya

sebelumnya.

konsumsi bantuan tersebut. Belum lagi jika dilihat dari berapa

Memang, mereka diberi peluang untuk menjadi terdaftar, dengan
cara diajukan oleh RT dan RW dimana mereka berdomisili pada
pemerintah secara berjenjang dari tingkat kelurahan sampai pusat.
Dengan kata lain, proses pendataan orang miskin baru di ”jaman
abnormal” masih menggunakan proses seperti “jaman normal”.

orang yang mengonsumsinya ataupun volume bantuan yang dibagi
ulang oleh pengurus setempat dengan alasan untuk dibagikan ke
keluarga yang lain belum menerima (pemerataan). Bantuan berupa
multivitamin atau apapun yang ditujukan untuk meningkatkan
kekebalan tubuh dan pencegahan terhadap penularan nyaris tidak
ada yang berkelanjutan.

1.

Misal, pada 22-24 Januari, Kerja Sama Dinkes DKI dengan Kemkes RI untuk Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Virus Korona. Bentuk kerja sama antara lain
penempatan thermal scanner di pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan serta penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar. Dinas Kesehatan DKI
Jakarta juga merilis Surat Edaran Dinkes No. 21 Tahun 2020 berisi rekomendasi kewaspadaan meliputi sosialisasi gejala sampai anjuran hidup higienis.

2.

Kemudian pada 28 Februari, melalui Instruksi Gubernur No. 16 Tahun 2020 Gubernur Anies Baswedan Meminta Seluruh Jajaran Pemprov untuk Tingkatkan
Kewaspadaan Risiko Penularan Korona dan mulai menjalankan langkah-langkah pencegahan penularan infeksi virus korona.

3.

Keputusan Gubernur Dki Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta
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Temuan lapangan
Kejadian luar biasa tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Kejadian

Dari sisi isi bantuan, baik tahap 1 maupun tahap 2 secara umum

luar biasa harus juga ditanggapi diluar kebiasaan. Pemerintah

masih berupa sembako, dan tidak menggambarkan kemendesakan

pusat dan daerah memang telah menanggapi hal ini dengan luar

penanganan Covid-19 dan dampaknya. Bantuan yang diberikan

biasa. Pemerintah merealoasikan program, kegiatan dan anggaran

berupa bahan pokok (beras, minyak goreng, sarden/kornet, mie

diluar kebiasaan untuk menganggapi covid19 dan dampaknya.

instan) dan bahan sanitasi (sabun). Bantuan makanan pokok yang

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), sebagai sebuah
organisasi yang beranggotakan rakyat miskin kota di DKI Jakarta
menemukan indikasi adanya permasalahan besar, yang harus
segera ditindak lanjuti. Dari hasil monitoring penyaluran bansos
Covid19 yang telah dilakukan SPRI dan Perkumpulan Inisiatif
sebanyak dua kali, yaitu periode 30 April - 13 Mei 2020 dan periode
13 – 23 Juni 2020 menunjukan ada beberapa temuan penting
terkait Sistem Layanan Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin di
Propinsi DKI Jakarta.

diterima sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan dimasa wabah.
Untuk membangun imunitas tubuh menghadapi Covid-19, tubuh
memerlukan lebih dari sekedar karbohidrat (beras, mie instant),
lemak (minyak goreng), protein (sarden/kornet), tapi juga berbagai
jenis vitamin dan mineral. Demikian juga dengan bahan sanitasi.
Bantuan sabun mandi/cuci tangan tidak berguna jika tidak didukung
akses yang memadai pada air bersih dan MCK yang sehat. Terlebih
dari itu, untuk membersihkan rumah diperlukan adanya desinfektan.
Singkatnya, jenis bantuan yang ada sekarang masih kurang responsif
terhadap kebutuhan dimasa Covid-19 dan PSBB ini.

Dari hasil monitoring tahap pertama ditemukan bahwa sebagian
besar warga terdampak pandemic Covid-19 secara ekonomi
sebanyak 85.75% responden. Dampak ekonomi ini adalah
dampak secara umum yang menggambarkan kesulitan ekonomi
yang dialami oleh keluarga saat terjadi wabah Covid-19 dan
pemberlakuan PSBB.

Kemudian, dari sisi kesesuaian dengan janji pemerintah yang
diterima warga melalui berbagai saluran, ternyata hasil monitoring
menunjukan masih ada bantuan yang tidak sesuai yang diterima
warga. Pada monitoring bansos tahap 1, isi dan jumlah bansos
yang diterima bervariasi, tidak seragam. Demikian juga pada
monitoring bansos tahap 2, sekitar 19,2% responden menyebutkan

Baik pada tahap 1 maupun tahap 2, pembagian bansos tidak merata,

bahwa bansos tidak sesuai isinya dengan yang dijanjikan, dan 18%

namun ada perbaikan. Bila pada monitoring tahap pertama jumlah

responden menyebutkan jumlahnya tidak sesuai.

warga miskin yang belum mendapat bansos sekitar 18,05%, maka

Dari sisi penyaluran, pada tahap kedua ada perubahan proporsi

pada tahap kedua menurun menjadi 9,46%. Disini mengindikasikan

cara. Hasil monitoring kami menunjukan bahwa pada penyaluran

bahwa warga miskin baru telah bisa mendapatkan bansos pada

bansos tahap 2, petugas mengurangi penyaluran langsung ke

tahap kedua (tabel 1). Sementara dari sisi duplikasi, tingkat warga

rumah warga karena alasan yang tidak diketahui (lihat tabel 3).

yang medapatkan bansos lebih dari satu masih tinggi (Tabel 2).

Tawaran Solusi
ataupun penerima.
Pertama terkait data penerima bantuan, pemerintah perlu segera

Ketiga, jika bantuan tetap dipertahankan dalam bentuk barang,

melakukan pendataan keluarga miskin baru. Pendataan tersebut

maka perlu diatur ulang skema penyaluran bantuan yang dirasa

harus tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas

lebih efektif, cepat, dan rendah resiko. Jika bantuan masih berupa

terutama dalam proses verifikasi, validasi, dan pemeringkatan. Hal

barang, maka tempat penyaluran harus pada titik terdekat dengan

ini perlu dilakukan atas kendali dari pemerintah karena selama ini

keluarga penerima bantuan, misalnya warung-warung kecil yang

di lapangan proses tersebut menjadi beban pengurus RT/RW.

ada di setiap kampung. Tentu saja dengan memperhatikan protocol

Kedua, bantuan tidak dalam bentuk barang, tetapi berupa cashtransfer ke masing-masing rekening penerima, seperti halnya
praktek PKH dan beberapa program perlindungan sosial lainnya
di DKI Jakarta. Hal ini akan membantu penerima bantuan untuk
secara leluasa membelanjakan uangnya sesuai dengan kebutuhan
mereka. Manfaat lainnya dari praktek ini adalah berkurangnya
ongkos distribusi yang harus ditanggung baik oleh penyalur

kesehatan. Selain itu, isi bantuan sembako yang sampai/diterima
oleh masyarakat miskin harus sesuai dengan apa yang dijanjikan/
diumumkan oleh pemerintah. Kemudian volume setiap isi bantuan
sembako yang diberikan harus dapat memenuhi kebutuhan konsumsi
dasar keluarga hingga periode distribusi bantuan berikutnya (1-2
minggu) dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi yang baik pada
setiap komponennya. Perlu ditambahkan pula bantuan berupa multivitamin atau barang lainnya yang bermanfaat untuk meningkatkan
kekebaran tubuh serta untuk membantu pencegahan penularan.
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Rekomendasi: Siapa Melakukan Apa
Kemudian bagi Pusdatinjamsos, kontribusi yang bisa dilakukan
Permasalahan bantuan sosial ini merupakan permasalahan

yaitu melakukan pendataan, verifikasi dan validasi keluarga

bersama. Setiap pihak bisa berkontribusi sesuai dengan

miskin baru secara cepat, dilakukan melalui platform online

rentang kewenangannya. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

(jika dimungkinkan) dengan model self-assessment dari calon

yang bisa dilakukan diantaranya:

penerima bantuan. Proses dan hasil self-assessment ini dapat

Pemerintah Provinsi DKI perlu membuat kebijakan khusus
yang disertai dengan pendanaan memadai untuk mendukung
pendataan, verifikasi dan validasi keluarga miskin baru secara
cepat
Menata ulang titik-titik distribusi dengan mengoptimalkan
warung-warung kecil di kampung yang dekat dengan keluarga
penerima bantuan.

diakses dan diverifikasi oleh khalayak luas, bukan hanya oleh
pendamping sosial.
Kemudian Kementrian sosial Perlu merancang ulang skema
perlindungan sosial nasional yang universal dan terintegrasi
agar responsif, adil dan bermanfaat untuk mendukung
ketahanan kesehatan dan ekonomi keluarga miskin.
Dan kami, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI),
Perkumpulan Inisiatif, Kota Kita, International Budget

Secara umum, Pemerintah Provinsi DKI perlu memperbaiki

Partnership (IBP) dan Forum Indonesia untuk Transparansi

dan merancang ulang skema program perlindungan sosial yang

Anggaran (FITRA) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau

dijalankan oleh pemerintah provinsi yang bersifat universal

Bansos DKI Jakarta siap dan bersedia untuk dilibatkan dalam

agar lebih bermanfaat dan berkeadilan

memperbaiki sistem layanan bantuan sosial untuk rakyat

Tabel 1

Tabel 2

Bansos PSBB

Monitoring Tahap 1

Monitoring Tahap 2

45,84%

43,52%

Bansos Presiden 2

1,58% 2

4,63%

Bansos Kemensos dan nasional lain 7

,48%

22,44%

Bansos DKI lainnya

22,99% 7

,25%

Tidak dapat bansos

30,76%

9,46%

Jumlah Bansos Yg Diterima
>tidak jawab 0

Proporsi
.14%

>3 (tiga) atau lebih

15.31%

>2 (dua)

46.80%

>1 (satu)

37.75%

Tabel 3
Cara penyaluran

Tahap 1

Tahap 2

Diantarkan oleh petugas dan diterima di rumah

60,93%

40,64%

8,59%

23,47%

20,48%

35,79%

Diambil DENGAN antrian di tempat yang ditentukan 1
Diambil TANPA antrian di tempat yang ditentukan
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