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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 
keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA :   Mencermati Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 

Pemateri :  

1. Julliari P. Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia  

2. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF 

3. Nopitri Wahyuni, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute 

 

Moderator  : Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute 

Partisipan : Diskusi ini dilaksanakan secara onlien via zoom, dan diikuti oleh sebanyak 89 peserta 

dengan berbagai latar belakang disiplin dan organisasi yang  berbeda, seperti pemerintah, 

media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Nopitri Wahyuni, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute 

 Alasan TII mengangkat tema ini karena isu ini teraktual dan langsung berdampak di level makro sosio 

ekonomi. Untuk itu, upaya kebijakan jaring pengaman sosial merupakan hal yang urgen untuk 

diterapkan. 

 Terdapat beberapa bentuk perlindungan sosial dalam jangka pendek, yakni protective, preventive, 

dan promotive. Kajian TII terkait ini, membahas soal poin pertama 

 TII sendiri menyoroti beberapa penerapan kebijakan bantuan sosial yang telah diterapkan oleh 

Pemerintah.  Jika dijabarkan, kelemahan penerapan ini dapat diperhatikan dari penentuan sasaran 

manfaat yang kurang tepat, sumber data yang ada belum diperbaharui. 

 Meski demikian, TII tidak menafikan terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan kebijakan 

perlindungan sosial di masa pandemi. Misalnya soal fleksibilitas, kapasitas, struktur dan regulasi, serta 

soal perencanaan, persiapan, dan soal anggaran. 

 TII menawarkan rekomendasi dari segi pengayaan data tetap diperlukan. Seperti meningkatkan 

kesadaran tentang situasi yang terjadi, identifikasi kelompok penerima manfaat secara cepat dan 

tepat, serta fasilitasi proses registrasi dan penyaluran yang dibuat semudah mungkin 

 

Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF 

 Pertumbuhan ekonomi menjelang 2020, langsung drop diangka 2,7 persen, namun dapat dikatakan 

belum sampai batas bawah. 

 Adapun jika melihat proyeksi konsumsi RT rill 2020 dan 2021, juga memperlihatkan adanya 

penurunan yang sangat tajam dari sektor pangan, daya beli dsb, dan diproyeksikan akan terus terjun 

secara drastis kedepannya,  

 Secara khusus, Taufiq menyatakan penerapan bantuan sosial niscaya akan menemui hambatan karena 

penerapannya masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial versi lama, yang sudah pasti 

tidak sesuai dengan kondisi seperti sekarang ini 

 Taufiq juga menyoroti sasaran beberapa kebijakan bantuan sosial itu. Program Keluarga Harapan 

misalnya, berdasarkan data yang digunakan banyak penerima manfaatnya tidak sesuai pada 

klasifikasi yang sesuai, sehingga program ini akan berpotensi besar salah sasaran. 
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 Hal yang sama juga terlihat dalam program Rastra, berdasarkan data penerima manfaatnya. Banyak 

penerima manfaat yang tidak sesuai dengan klasifikasi sasarannya, sehingga penerapan bantuan 

sosial sangat jauh dari harapan, kesalahan ini sangat terang pada tidak updatenya data penerima 

manfaat atau DTKS yang sebagaimana digunakan untuk bansos corona ini. 

 Sementara pada bansos non jabodetabek terdapat potensi tumpang tindih. Begitu juga dengan 

program bantuan langsung tunai dana desa, terdapat permasalahan mendasar yang terletak pada 

penafsiran penduduk miskin. Padahal, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang sebenarnya 

terdampak namun belum tentu tergolong penduduk miskin, misalnya pekerja yang terkena PHK dan 

sebagainya. Pada program kartu pra kerja, lagi-lagi dapat dllihat mengalami salah sasaran. Penentuan 

klasifikasi kebutuhan dan nominal bantuan sosialnya tidak sesuai sebagaimana mestinya. 

 Terlepas dari itu, Taufiq mempertanyakan sekaligus mengkhawatirkan besaran bantuan sosial 

tersebut cukup untuk pandemi covid-19 ini. Terlebih jika melihat penerima PKH dan Restra 

memperoleh bantuan yang lebih kecil dari mereka yang secara ekonomi terlihat lebih baik. 

 Taufiq juga menyayangkan permasalahan komunikasi publik Pemerintah dalam menyikapi bantuan 

sosial ini., yang terkadang tidak konsisten penerapannya di akar rumput. Begitu juga dengan 

komunikasi dalam relasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga desa yang sering terjadi 

miskomunikasi dan disharmonisasi. 

 Untuk itu sebagai rekomendasi, Pertama, Taufiq menyarankan perlu adanya pengupdatean pada DTKS 

yang digunakan untuk penyebaran bansos. Kedua,, hal ini juga perlu dibarengi dengan transparansi, 

siapa yang paling berhak dan perlu mendapat program dan jenis programnya. Ketiga, perlu diadakan 

evaluasi tentunya, dan keempat anggarannya perlu ditambahkan, khususnya pada bantuan sosial yang 

menyasar masyarakat miskin. 

 

Julliari P. Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia  

 Jualliari menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada negara yang siap menghadapi pandemi covid-19. 

 Untuk itu, terlepas dari berbagai masukan yang ideal, hampir dapat dikatakan tidak ada solusi yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan ini. 

 Meski demikian, Pemeirntah tetap mengupayakan yang terbaik. Seperti mencarikan bantuan PKH tiap 

bulan dan mengamankan keluarga yang benar-benar miskin. 

 Jualliari menyatakan, saat ini dirinya mengupayakan tindakan yang cepat ketimbang tepat. Analoginya 

jika upaya yang dikedepankan ialah cara yang tepat, maka pandemi ini akan lama berakhir jika 

menunggu ketepatan.  

 Pemerintah saat ini mengadakan bansos khusus untuk kondisi ini, yakni bantuan sembako untuk 

jabodetabek dan non sembako untuk jabodetabek. Terkait dengan pendataan, dirinya mengatakan 

sudah tidak memungkinkan lagi jika diperhadapkan dengan permasalahan real yang senantiasa 

berkembang dan gawat. Begitu juga dengan penafsiran tepat, tidak ada ukuran yang pasti sebab 

hampir semua warga dapat dikatakan patut memperoleh bantuan. 

 Terkait dengan adanya miskomunikasi dan disharomiasai komunikasi dalam relasi hubungan 

Pemerintah pusat dan daerah, tidak terlepas dari persoalan politik dan ego sektoral. Banyak distorsi 

data penerima manfaat yang diperoleh Pemerintah Pusat, sebenarnya berasal dari Kabupaten dan 

Provinsi itu sendiri.  

 Terakhir, Jualliari menyatakan dirinya tidak menafikan segala rekomendasi yang ideal dan keharusan 

untuk mengupdate data penerima manfaat termukhtahir. Namun karena masalah ini sangat luar biasa 

dampaknya, maka mau tidak mau yang dikedepankan harus penyelesaian masalah yang cepat. 

 

FORUM DISKUSI 
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1. Priska Damanik – Penyuluh Sosial pada Nopitri. 
Bagaimana proses pemberian bansos yang tepat? sebab selama ini banyak kelompok rentan yang 
sudah semestinya menerima manfaat tapi tidak tersasar 
 

2. Rifki Fadhilah – TII pada Taufiq 
Bagaimana bansos yang ditujukan kepada kelas menengah? 
 

3. Rusman Widodo- Komnas HAM pada Julliari 
Bagaimana masalah bansos terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan 
kejiwaan? 
 

4. Sarwan – Umum pada Julliari 
Bagaimana masalah koordinasi Kemensos dengan Gugus Tugas? Apakah ada sinergi? 
 

5. Arfianto – TII pada Jullari 
Bagaimana kaitannya DTKS dengan kebijakan satu data? 
 

Tanggapan  

1. Nopitri 
Proses pemberian bansos yang tepat perlu dibarengi dengan basis data penerima manfaat yang update 
dan sesuai kondisi terkini. Untuk itu, perlu ada kampanye, pemberian dan publikasi informasi yang 
menyeluruh, komprehensif dan transparan ke masyarakat luas. Sementara itu Pemerintah sekiranya 
juga perlu melibatkan berbagai stakeholders hingga ke akar rumput, seperti RT untuk 
mengefisiensikan bantuan sosial agar tepat sasaran. 
 

2. Taufiq 
Para kelas menegah pada dasarnya masih memungkin untuk bertahan hidup selam beberap bulan 
kedepan. Tapi tidak untuk jangka panjang tentunya. Selain itu, taufiq juga sepakat atau setuju dengan 
adanya pengurangan pajak pada sektor-sektor tertentu. Sekiranya bantuan yang paling realistis untuk 
masa pandmei seperti saat ini ialah bantuan pra kerja, namun tentu sasaranya harus tepat pada 
mereka yang memang benar-benar kehilangan pekerjaan. 
 

3. Julliari 
Di Kemenkos Sendiri terdapat divisi khusus terkait menangani masalah orang-orang dengan kondisi 
khusus. Selain itu, yang dilakukan juga ialah berkerjasama dengan LKS-LKS. Terkait dengan sinergitas, 
kemenkos sejauh ini telah memberikan data-data dan BKPS kepada merekah yang membutuhkan. 
Terkait dengan kebijakan satu data, harus diakui belum berjalan, karena tergantung dan masing 
menunggu arahan dari leading sectornya yakni Bappenas. 

Catatan :  
1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH  

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

