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Dampak Sosio-Ekonomi Krisis (ODI, 2009)



Menjadi instrumen efektif untuk
mengurangi kemiskinan

Mendukung konsumsi bagi rumah
tangga miskin dan melengkapi
kebijakan makro-ekonomi lainnya

Membangun modal manusia dan
mengurangi risiko sosial
(kesejahteraan, pekerjaan, dll)

Mendorong kohesi sosial dan
menfasilitasi implementasi
kebijakan lain

Peran Jaring Pengaman Sosial di
Masa Krisis

Davies & McGregor (2009)



Davies & McGregor (2009)



Pertimbangan
dalam Desain
Jaring
Pengaman
Sosial

Karakteristik kerentanan dari

struktur ekonomi (sektor yang

paling rentan)

Persebaran kerentanan di

berbagai daerah 

Dampak krisis terhadap rumah

tangga maupun individu yang

mengalami kerentanan
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Davies & McGregor (2009)



Bansos Sebagai Respons Pandemi
COVID-19



Akurasi versus Kecepatan Distribusi



Tantangan Perlindungan
Sosial di Masa Krisis
Fleksibilitas kebijakan dan kapasitas adaptif dalam
perancangan dan penyaluran program

Mencakup struktur dan regulasi dari kebijakan yang ada,

kompleksitas mekanisme penyaluran program

Kemampuan anggaran untuk cakupan penerima manfaat
yang luas

Pengaturan anggaran yang memadai untuk respons krisis secara

cepat

Perencanaan dan persiapan respons perlindungan sosial di
masa krisis

 Bastagli (2014)



SUMBER DATA YANG ADA SAAT INI BELUM
DIPERBAHARUI

Data mengenai kebijakan atau program yang ada dirancang

untuk menggapai kelompok masyarakat berpendapatan rendah

atau miskin di situasi non-krisis.

PENENTUAN SASARAN PENERIMA MANFAAT (SHOCK-
RESPONSIVE TARGETING)

Membutuhkan informasi yang menggambarkan

perubahan kondisi masyarakat secara cepat dan menangkap

kerentanan terhadap krisis.



Identifikasi data penerima

manfaat (data existing

maupun on-demand)

Sosialisasi informasi,

mencakup verifikasi dan

validasi data penerima

manfaat (intended

audiences)

1.

2.

Data dalam
Penyaluran
Bansos

Kementerian PPN/Bappenas (2020)



Pengayaan
Data tetap
Diperlukan:
Rekomendasi

Menggunakan informasi berbasis
jumlah permintaan bansos
melalui mekanisme
pelaporan/pengaduan
Koordinasi yang baik antara
Pusat dan Daerah terkait data

Meningkatkan kesadaran
tentang situasi yang
terjadi

Identifikasi secara cepat mengenai
kelompok masyarakat yang tidak
terlindungi jaring pengaman sosial

Identifikasi kelompok
penerima manfaat

Kemudahan dari segi administratif
(form aplikasi, penggunaan
teknologi, dan verifikasi yang cepat)

Fasilitasi proses registrasi
dan penyaluran semudah
mungkin


