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KABAR TPB adalah salah satu media

informasi dari LOCALISE SDGs, sebuah
program kolaborasi UCLG-ASPAC dan
APEKSI dengan dukungan pendanaan
dari Uni Eropa, dalam menyampaikan

informasi terkait dinamika pelaksanaan
TPB/SDGs kepada rekan-rekan mitra

LOCALISE SDGs (16 provinsi, 14 kota
dan lima asosiasi pemerintah daerah),
serta pemerintah daerah non-mitra,
dan aktor non-pemerintah (mitra

pembangunan, filantropi, akademisi,

Aktivitas anak berangkat sekolah
melintasi Rumah Pengasingan
Bung Hatta di Bandaneira, Maluku.
Fotografer: Bastian AS & Team

media dan masyarakat).

Informasi pada Kabar TPB dapat

bersumber dari tim program, asosiasi

pemda dan pemerintah daerah. Kabar
TPB juga adalah upaya kami untuk
menyampaikan berbagai informasi

perkembangan kebijakan, praktik baik
dan inovatif pemerintah daerah dan
pihak-pihak lain yang bekerja untuk

pencapaian pembangunan berkelanjutan
di Indonesia.

Kami mengundang para pembaca untuk
menyampaikan kritik, saran, maupun
kontribusi berupa artikel, dan foto

yang dilengkapi dengan caption terkait

pelaksanaan TPB melalui e-mail: kmo_

sdgs@uclg-aspac.org. Kabar TPB dapat
diakses melalui https://localisesdgsindonesia.org/newsletter.
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Mempersempit Jurang Kemiskinan
dan Kesenjangan dengan Data
yang Berkualitas
Pandemi COVID-19 yang telah
berlangsung hampir 1 tahun di
Indonesia telah memberikan dampak
di berbagai sektor. Tak hanya sektor
kesehatan, sektor sosial pun terkena
dampak yang signifikan akibat
pandemi. Adanya pembatasan aktivitas
sosial sebagai upaya pencegahan
penularan COVID-19 mengakibatkan
banyak sektor ekonomi terhenti dan
jumlah pengangguran meningkat. Pada
Agustus 2020, BPS mencatat terdapat
peningkatan Tingkat Pengangguran
Terbuka sebesar 1,87 poin menjadi
7,07%.1 Peningkatan angka
pengangguran ini berpotensi untuk
menimbulkan masalah lainnya, salah
satunya adalah meningkatnya angka
kemiskinan.

Pada Juni 2020, Bappenas
memproyeksikan bahwa angka
kemiskinan akan kembali pada dua
digit, yaitu 10,63% pada akhir 2020
per akhir tahun, apabila intervensi
tidak dilakukan. 2 Peningkatan angka
kemiskinan ini turut berpotensi
untuk memperbesar kesenjangan di
masyarakat dikarenakan adanya daya
beli yang melemah khususnya pada
kelompok masyarakat rentan dan
miskin, yang merupakan kelompok yang
paling terdampak pandemi ini. Padahal,
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) sebagai agenda pembangunan
global menargetkan kesenjangan
akan berkurang (TPB 10) sebelum
2030. Memastikan meningkatnya
inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi
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semua, serta mengadopsi kebijakan,
upah, dan perlindungan sosial untuk
mencapai kesetaraan yang lebih
besar merupakan dua hal yang perlu
diperhatikan dalam upaya pencapaian
TPB 10 yakni Bekurangnya
Kesenjangan.
Menghadapi kondisi ini, pemerintah
Indonesia merancang berbagai
strategi dan kebijakan Jaring
Pengaman Sosial (JPS) yang
dilaksanakan oleh berbagai
Kementerian/Lembaga hingga
di tingkatan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil penelitian oleh
LOCALISE SDGs dan IDEA yang
disampaikan pada Diskusi Daring TPB
dan COVID-19 #11 pada 23 Desember
2020, terdapat setidaknya sembilan
program JPS yang dilaksanakan di
masa pandemi, meliputi Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi
Listrik, Program Padat Karya Tunai,
Bantuan Sosial Tunai, Bantuan
Pangan non Tunai (BPNT), Bantuan
Langsung Tunai Desa, dan Bantuan
Presiden Produktif. 3
Berbagai program JPS yang
dilaksanakan ini berupaya untuk
mencegah kelompok masyarakat
miskin dan rentan dari berbagai
kelompok usia agar tidak jatuh
semakin dalam pada jurang
kemiskinan saat guncangan atau
shock terjadi. Tentunya, pelaksanaan
JPS perlu didukung oleh ketersediaan
dengan sumber data yang berkualitas.
Melalui Peraturan Presiden No.39
tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia, pemerintah menggalakkan
peningkatan kualitas data yang akan
membantu pemerintah pusat dalam
mewujudkan sinkronisasi data. Lebih
lanjut, dari hasil penelitian LOCALISE
SDGs bersama IDEA, ditemukan
bahwa dari sebanyak 99 juta
penerima manfaat, sekitar 80% data
sudah tersinkronisasi di Satu Data
Indonesia.

Tantangan dan Langkah ke Depan
Namun, terdapat berbagai tantangan
dalam implementasi program Satu
Data, di antaranya (1) kualitas dan
akurasi data serta (2) kebijakan
pemerintah pusat dan daerah. Akurasi
dan kualitas data sangat dipengaruhi
oleh kapasitas sumber daya manusia
(SDM) dalam beradaptasi dengan
perkembangan teknologi. Sayangnya,
menurut hasil temuan penelitian,
petugas pendataan kerap kali tidak
terlalu memahami kriteria data yang
harus dikumpulkan. Alhasil, terdapat
pendataan yang cepat tetapi tidak
akurat, meskipun terdapat pula
pendataan yang akurat namun
dikumpulkan secara lambat; ada juga
pendataan yang lambat tetapi akurat.
Terkait kebijakan pemerintah, tidak
dapat dipungkiri bahwa kebijakan
berubah dengan cepat di tingkat
pusat, termasuk kebijakan sinkronisasi
data. Hal ini tentunya perlu direspon
dengan cepat pula oleh pemerintah
daerah. Terkait urgensi ini, Amson
Padolo, S.Sos., M.Si. selaku Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistika & Persandian Provinsi
Sulawesi Selatan mengungkapkan
bahwa belum ada pedoman yang
jelas tentang sinkronisasi data di
tingkat daerah sehingga terdapat
kesimpangsiuran antara OPD satu
dengan yang lain.
Mempertimbangkan berbagai
tantangan yang dihadapi oleh
pemerintah daerah, ada terdapat
beberapa solusi yang disampaikan
oleh narasumber pada Diskusi Daring
TPB dan COVID-19 #11 tempo hari.
Di tingkat pusat, pemerintah berupaya
untuk melibatkan kementerian
kunci dalam hal pemutakhiran
data. Salah satunya adalah melalui
Surat Keputusan Bersama (SKB)
tentang percepatan pemutakhiran
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) yang ditandatangani oleh 3
kementerian, yakni Menteri Sosial,

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Keuangan. Hal ini menandakan
adanya shared responsibility antara
ketiga kementerian tersebut agar
program JPS kian tepat sasaran
dengan keberadaan data yang
berkualitas.
Selaras dengan apa yang dilakukan di
tingkat pusat, pemerintah daerah juga
hendaknya mendapatkan asistensi
atau pendampingan, utamanya dalam
pemadanan DTKS dengan Nomor
Induk Kependudukan, yang juga
merupakan tindak lanjut atas SKB.4
Selain itu, petunjuk teknis (juknis)
Satu Data di daerah juga harus
segera diselesaikan, disosialisasikan,
dan didistribusikan kepada seluruh
pemerintah daerah mengingat
juknis yang ada kurang membantu
pemerintah daerah dalam hal
operasional. Pemerintah daerah pun
harus berupaya untuk meningkatkan
kapasitas SDM-nya dalam mengelola
data demi menjamin kualitas data.
Secara khusus, Kementerian Desa
dan PDTT juga telah menyampaikan
agar dana desa hendaknya
dimanfaatkan untuk meningkatkan
literasi digital aparatur desa.
Dengan dukungan penuh dari
pemerintah pusat dan semangat
pemerintah daerah untuk memperbaiki
akurasi dan kualitas data, Satu Data
Indonesia tentunya tidak hanya
menjadi sekadar jargon tetapi
sebuah tujuan yang berusaha dicapai
bersama-sama. Data yang akurat
dan berkualitas, jika diiringi dengan
kapasitas SDM dalam beradaptasi
dengan teknologi, akan menjamin
program penanganan kemiskinan
tepat sasaran yang pada akhirnya
dapat mengurangi kesenjangan. Hal
ini tentunya selaras dengan Tujuan 10
TPB, yakni “Mengurangi Kesenjangan
di dalam dan di antara negaranegara”. (VK, RIP)

LBPS, 2020. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html
Corona, Bappenas Sebut Kemiskinan Bisa Capai 28,6 Juta Orang - https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200622125324-532-516000/coronabappenas-sebut-kemiskinan-bisa-capai-286-juta-orang
3.
LOCALISE SDGs, 2020. https://localisesdgs-indonesia.org/pengetahuan-tpb/diskusi-daring-tpb-covid-19-11-ekspos-hasil-penelitian-localise-sdgs-2penguatan-pemerintah-daerah-dalam-menangani-dampak-sosial-pada-masa-pandemi-covid-19-melalui-sinkronisasi-data
4.
https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1477/menteri_keuangan_menteri_sosial_dan_menteri_dalam_negeri_terbitkan_surat_keputusan_
bersama_skb_tentang_dukungan_percepatan_pemutakhiran_data_terpadu_kesejahteraan_sosial_oleh_pemda_kabupatenkota
1.

2.
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Imunisasi di Masa Pandemi. Aktivitas puskesmas di kawasan Desa Girimekar, Kabupaten Bandung pada masa pandemi tetap menjalankan kegiatan
imunisasi pada balita dengan menerapkan protokol. Pemberian imunisasi sangat penting bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak terutama di masa
pandemi ini. Fotografer: Bastian AS & Team.

PENELITIAN LINTAS SEKTOR MENGENAI
DAMPAK SOSIAL PANDEMI COVID-19 DI
INDONESIA
Dalam setahun, pandemi COVID-19
telah memukul mundur pencapaian
ekonomi dan kesehatan negara kita.
Meningkatnya angka kemiskinan di
tengah masyarakat membutuhkan
intervensi negara untuk mengurangi
dampak sosial ekonomi yang semakin
parah. Dalam rangka memberikan
rekomendasi kebijakan kepada
pemerintah daerah untuk menangani
dampak sosial akibat pandemi,
UCLG ASPAC melakukan penelitian
lintas sektor dengan menggandeng
SDGs Center Universitas Lampung
sebagai tenaga peneliti. Penelitian
ini diharapkan dapat menjadi rujukan
bagi pemerintah daerah dalam
menyusun kebijakan yang tepat
sasaran dan terukur dalam menangani
dampak COVID-19.
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Penelitian yang dilaksanakan dari
bulan November hingga Desember
2020 ini bertujuan untuk mengetahui
dampak sosial akibat pandemi
COVID-19 serta tantangan yang
dihadapi pemerintah daerah dalam
menghadapi pandemi ini. Selain untuk
dua tujuan tersebut, penelitian ini juga
berusaha menjawab dua pertanyaan
berikut: (1) sejauh mana pemerintah
daerah dapat mempertahankan
pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) selama pandemi,
dan (2) mekanisme apa yang
dibutuhkan oleh pemerintah daerah
untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitasnya dalam pencapaian TPB
di tengah pandemi.
Penelitian ini mengkombinasikan
menggunakan metode penelitian

lintas sektor, melalui pendekatan
kualitatif dan kuantitatif dengan studi
kasus di empat wilayah yang berbeda,
yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Lampung, Kota Gorontalo dan Kota
Mataram. Pendekatan kualitatif
dilakukan melalui studi pustaka dan
melalui wawancara semi terstruktur
dilakukan dengan terhadap 12
responden ahli dari masing-masing
wilayah penelitian. Untuk pendekatan
kuantitatif, tim peneliti menyebarkan
survei elektronik berbasis ahli
dilakukan dengan kepada 43
responden ahli dari 11 hingga 12
berbagai kantor pemerintah wilayah
penelitian.
Studi ini menemukan bahwa dampak
sosial COVID-19 yang paling
signifikan adalah pada aspek sosial-
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ekonomi, yaitu adanya peningkatan
angka kemiskinan serta tingginya
angka pengangguran dan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Mengingat
dampak sosial akibat pandemi
COVID-19 didominasi oleh aspek
sosial-ekonomi, maka pemerintah
daerah perlu mengeluarkan kebijakan
untuk menciptakan lapangan kerja
baru serta meningkatkan kapabilitas
dan kapasitas penggunaan teknologi
digital, baik bagi aparatur pemerintah
(terkait layanan sosial) dan bagi
masyarakat (terkait kegiatan ekonomi
mereka). Untuk itu, diperlukan
koordinasi lintas sektoral baik secara
vertikal maupun horizontal. Lebih
lanjut lagi, dibutuhkan kolaborasi
antara pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta untuk membangun lebih
baik dan kuat (build back better and
stronger).

Program LOCALISE SDGs
adalah upaya bersama UCLG
ASPAC dan APEKSI untuk
memberikan peningkatan kapasitas
bagi Pemerintah Daerah dan
asosiasi pemerintah daerah dalam
implementasi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) dengan dukungan
finansial dari Uni Eropa. Program

4
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Dalam konteks TPB, penelitian ini
menghasilkan empat usulan kebijakan
untuk mengelola dampak sosial
pandemi COVID-19 di masa Adaptasi
Kebiasaan Baru (AKB) di berbagai
daerah di Indonesia. Yang pertama,
adalah kebijakan kemitraan dan
kerja sama dengan berbagai sektor
dalam rangka pemulihan dampak
sosial pandemi COVID-19 melalui
penciptaan lapangan pekerjaan
baru. Kedua, kebijakan untuk
mengurangi kesenjangan sosial,
dengan memberikan kesempatan
yang setara dalam pelayanan publik.
Ketiga, kebijakan membangun
sistem dan transformasi digital untuk
perlindungan, bantuan, dan keamanan
sosial yang responsif. Keempat,
kebijakan investasi data dan kebijakan
integrasi untuk merespons krisis dan
mendukung percepatan TPB.

ini mencakup 16 provinsi, 14 kota
di Indonesia serta lima asosiasi
pemerintah daerah. Peningkatan
kapasitas yang dimaksud meliputi
penyadartahuan, pelaksanaan dan
monitoring dan evaluasi TPB. Selain
mendukung akselerasi pencapaian
seluruh TPB, program ini juga
secara spesifik mendukung TPB 17:

Selain usulan kebijakan, penelitian
ini juga menghasilkan 6 rekomendasi
aksi sebagai berikut:
1. Kolaborasi Pentahelix dan
kemitraan dengan desain partisipatif
2. Digitalisasi pelayanan publik dan
bantuan sosial
3. Penciptaan lapangan kerja baru
4. Pelatihan literasi digital, layanan
internet, dan inklusi digital
5. Investasi infrastruktur digital
6. Membangun kapasitas digital
aparatur pemerintah daerah. (HA)

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
melalui Pelatihan Diplomasi Kota
bagi pemerintah daerah anggota
UCLG ASPAC untuk memperkuat
kemampuan daerah dalam melakukan
kerjasama untuk mencapai TPB.
Informasi lebih lanjut terkait LOCALISE
SDGs dapat diakses melalui www.
localisesdgs-indonesia.org
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Sisi lain permukiman di kawasan
perkotaan Kota Bandung,
Babakan siliwangi. Area padat
penduduk yang menjadi ciri
khas perkotaan (urban area).
Fotografer: Bastian AS & Team

Rekomendasi Kebijakan: Tantangan Pendataan
Jaring Pengaman Sosial yang Adil dan Akurat
Berbagai negara di dunia memiliki
beragam strategi dalam merespon
pandemi COVID-19 yang khususnya
berdampak terhadap meningkatnya
angka kemiskinan dan pengangguran.
Indonesia, sebagai negara dengan
jumlah kasus terbanyak di Asia
Tenggara (18/01/2021), menetapkan
berbagai program Jaring Pengaman
Sosial (JPS) utamanya bagi kelompok
masyarakat lapisan bawah untuk
mengurangi beban dampak pandemi,
dengan penganggaran dana hingga
Rp11 triliun.1 Adapun berbagai program
JPS yang dilaksanakan adalah
Program Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi
tarif listrik, Padat Karya Tunai (PKT),
Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan
Pangan Non Tunai (BNPT), Bantuan
Presiden Produktif, dan Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Dalam pelaksanaannya, berbagai
program JPS tersebut dihadapkan
oleh berbagai tantangan, salah
satunya adalah pendataan penerima
manfaat program. Pada Agustus 2020,
Ombudsman Republik Indonesia telah
menerima aduan 1.346 kasus terkait
bantuan sosial saat pandemi.2 Instansi
yang paling banyak dilaporkan adalah
1.
2.

dinas sosial (73,25 persen). Sementara
itu, pengaduan yang paling banyak
adalah tentang prosedur yang kurang
jelas dan penyaluran bantuan (21,5
persen), masyarakat yang kondisinya
lebih darurat lapar tapi tidak terdaftar
(20,7 persen) dan yang terdaftar
tapi tidak menerima bantuan (19
persen). Sebagai upaya mendukung
pemerintah dalam mengurai masalah
ini, LOCALISE SDGs melakukan riset
yang fokus pada sinkronisasi data
penerima manfaat program JPS di masa
pandemi COVID-19 dengan melibatkan
5 pemerintah daerah sebagai lokasi
pengambilan data, yaitu Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota
Makassar, Kabupaten Sragen, dan Kota
Tanjung Pinang.
Berdasarkan hasil temuan riset,
terdapat lima tantangan yang dihadapi
dalam mewujudkan pendataan yang
berkualitas. Pertama, regulasi terkait
sinkronisasi data relatif memadai,
namun tidak dijalankan secara maksimal
di daerah sehingga pelaksanaan
menjadi kurang efektif. Surat edaran
tentang pendataan sudah tersedia di
Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi
Selatan, namun masih dibutuhkan
kebijakan yang lebih kuat untuk

mempercepat sinkronisasi data JPS.
Kedua, sumber daya manusia di
pemerintah daerah yang belum adaptif
terhadap kondisi bencana ini. Ditemukan
juga bahwa kemampuan identifikasi dan
penyusunan rencana dampak bencana
yang masih minim, diikuti dengan
kemampuan mengadopsi pembelajaran
dan bertindak cepat yang juga cukup
rendah.
Ketiga, aparatur pemerintah daerah
belum memiliki kesadaran yang baik
atas peran dan tanggung jawab mereka
sehingga cenderung melaksanakan
peran berdasarkan pola kepemimpinan
yang instruktif. Keempat, dikarenakan
adanya fokus pemerintah kabupaten/
kota dan provinsi dalam pengelolaan
program JPS milik masing-masing
daerah, koordinasi pemerintah provinsi
dan pemerintah pusat hanya terfokus
untuk distribusi bantuan, bukan pada
proses pendataan. Pelaksanaan
verifikasi dan validasi oleh petugas
Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) juga ditemukan
belum optimal. Dan yang kelima, pola
kemitraan yang masih perlu diperluas
karena sejauh ini pemerintah daerah
umumnya baru melakukan kemitraan

https://www.suara.com/news/2020/04/07/105523/tambah-alokasi-jaring-pengaman-sosial-jokowi-siapkan-rp-110-triliun
https://ombudsman.go.id/news/r/selama-pandemi-covid-19-ombudsman-terima-1346-pengaduan-soal-bansos
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dengan lembaga pendidikan tinggi serta
pihak swasta (misalnya asosiasi usaha),
dan cenderung belum melibatkan secara
efektif LSM atau organisasi massa.
Menghadapi berbagai tantangan
ini, LOCALISE SDGs memberikan
beberapa rekomendasi kebijakan
dengan mempertimbangkan masa
transisi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
serta didasari oleh kerangka kerja
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB). Tujuannya adalah membantu
meningkatkan respon terhadap
pandemi COVID-19 melalui sistem
dan pendekatan yang terintegrasi,
menghasilkan intervensi yang
komprehensif dan memiliki dampak
jangka panjang, baik untuk pemerintah
maupun masyarakat. Untuk itu,
kelembagaan yang adaptif perlu
diwujudkan dengan berfokus pada lima
aspek yaitu regulasi, Sumber Daya
Manusia (SDM), kesadaran, koordinasi
dan kemitraan.

1. Perbaikan Regulasi dan
Implementasi Satu Data
• Pemerintah pusat membuat
regulasi pelaksanaan sinkronisasi
data JPS, membuat pedoman teknis
dan mempercepat implementasi
skema Satu Data Indonesia (SDI),
dan meningkatkan koordinasi antar
Lembaga dalam berbagai tahap
• Pemerintah daerah membuat
mekanisme pendataan rutin
serta membuat inisiatif basis data
kesejahteraan sosial yang inklusif
untuk JPS, terintegrasi dengan SDI.
• Lembaga Legislatif Daerah
membuat peraturan daerah bersama
bupati/walikota tentang penerima
manfaat JPS serta sinkronisasi data
JPS dalam kerangka SDI, serta
mengawasi pelaksanaannya
• Asosiasi Pemerintah Daerah
menjadi knowledge hub untuk
pengetahuan mengenai tata kelola
data penerima JPS dalam kerangka
SDI dan manajemen risiko bagi
anggotanya.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)
• Meningkatkan kapasitas SDM serta
kemampuan beradaptasi mereka,
dengan menerapkan teknologi
informasi di tingkat pemerintahan
desa, kelurahan, kabupaten, kota
dan provinsi.
• Keinginan politik (political will) yang
kuat untuk menyiapkan sistem data
terpadu (big data). Keinginan politik
ini harus muncul di berbagai level
pemerintahan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM serta
kemampuan beradaptasi mereka,
dengan menerapkan teknologi
informasi di tingkat pemerintahan
desa, kelurahan, kabupaten, kota dan
provinsi
4. Keinginan politik (political will)
yang kuat untuk menyiapkan sistem
data terpadu (big data). Keinginan
politik ini harus muncul di berbagai
level pemerintahan.
5. Koordinasi. Menerapkan model
pengelolaan polisentris, mengatur
koordinasi antar lembaga
pemerintahan yang menjadi pusat
pengambilan keputusan secara
horizontal (antar sektor dan antar
yurisdiksi) dan vertikal (dengan
pemerintah pusat dan pemerintah
desa).
6. Kemitraan. Pemerintah daerah
harus menjalin kemitraan dengan
masyarakat dan organisasi
masyarakat sipil agar tercipta proses
pendataan, verifikasi, validasi, hingga
penetapan penerima dan distribusi
JPS. (VK)

Dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi, tantangan apa yang umumnya dihadapi pemerintah daerah dan desa?

Hasil survei mentimeter dalam Diskusi Daring TPB & COVID-19 #6, 15 Oktober 2020: Peningkatan Kualitas dan Sinkronisasi Data yang Efektif untuk
Mewujudkan Jaring Pengaman Sosial yang Tepat Sasaran serta Berkeadilan

6

Kabar TPB - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Edisi VIII - Maret 2021

P2TP2A BARU POL: Inovasi Penanganan
Kekerasan Berbasis Gender di Jawa Timur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
menyadari bahwa komunikasi
merupakan hambatan berarti dalam
pencegahan dan penanganan kasus
kekerasan berbasis gender. Untuk
itulah Pemprov Jatim menggagas
P2TP2A BARU POL yang merupakan
singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Berbasis Rumah Sakit dan
Kepolisian (BARU POL).

Sesuai dengan nomenklaturnya,
P2TP2A BARU POL ini dibentuk oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Kependudukan
(DP3AK) Provinsi Jawa Timur
dengan tujuan mengurangi hambatan
komunikasi antara stakeholders
atau pemangku kepentingan dengan
mengintegrasikan rumah sakit dan
kepolisian ke dalam sistem P2TP2A.

Sebagai One-stop Crisis Centre,
P2TP2A berfungsi untuk mempermudah
korban dalam setiap langkah
penyelesaian masalah. P2TP2A
juga membantu daerah dengan
menyediakan pelayanan sederhana
yang langsung terhubung dengan
berbagai pihak, terutama Rumah Sakit
(RS) Bhayangkara untuk penanganan
trauma fisik yang dialami korban dan
Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda
Jatim) untuk kepentingan penanganan
kasus pidananya.
Alur pelayanan dan penanganan
perempuan dan anak korban kekerasan
dimulai dengan identifikasi korban dari 3
aspek, yakni medis (RS Bhayangkara),
hukum (Polda Jatim), serta psikososial
(P2TP2A). Sementara menunggu
proses identifikasi selesai, P2TP2A
menyediakan shelter atau rumah
aman di mana korban dilibatkan dalam
kegiatan pendidikan, keterampilan, serta
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pelatihan berwirausaha. Apabila korban
sudah dinyatakan dalam kondisi baik,
P2TP2A akan mengembalikan korban
ke keluarga masing-masing. Dengan
begitu, status korban pun berubah
menjadi survivor atau penyintas.2
Dalam implementasi P2TP2A BARU
POL, DP3AK juga berupaya melibatkan

dalam pencegahan kasus kekerasan
berbasis gender serta pendampingan
bagi korban.
Untuk memperkuat pendanaan, P2TP2A
tidak hanya bergantung pada APBD
tetapi juga menjalin kerja sama dengan
pihak swasta dalam skema Corporate
Social Responsibility (CSR). Terakhir,

MEDIS

Visum dan layanan medis
KDRT/non-KDRT

HUKUM

Konsultasi hukum, pendampingan
hukum, dan mediasi

PSIKOSOSIAL

Konsultasi psikologis dan
psikoterapi

pihak di luar RS Bhayangkara dan
Polda Jatim, seperti Dinas Sosial
yang membantu proses pemulangan
dan reintegrasi sosial korban serta
Dinas Koperasi dan UMKM sebagai
penyediaan tenaga pelatihan selama
di rumah aman. Selain itu, strategi ini
juga mengikutsertakan pihak swasta,
kelompok kemasyarakatan, akademisi,
dan media massa—yang secara konsep
disebut Pentahelix.
Tiap unsur dalam Pentahelix
menjalankan peran sesuai dengan
kapasitasnya masing-masing.
Contohnya, kelompok kemasyarakatan
di Jawa Timur, seperti Lembaga
Perlindungan Anak (LPA), Yayasan
EMBUN, Muslimat Nahdlatul Ulama,
Aisyiah Muhammadiyah, Keuskupan,
dan Women Crisis Center (WCC) aktif

untuk mensosialisasikan program,
P2TP2A bermitra dengan media massa
di Jawa Timur, di antaranya RRI, Suara
Muslim, dan Radio Elshinta. Dengan
memperjelas posisi, peran, dan tindakan
setiap stakeholder, P2TP2A BARU POL
berhasil menangani korban kekerasan
berbasis gender dengan lebih cepat dan
tepat serta komprehensif.
P2TP2A BARU POL ini hanya salah
satu dari sekian banyak inovasi yang
diusung oleh Pemprov Jatim. Dalam
presentasinya di acara Diskusi Daring
TPB dan COVID-19 seri ke-8 pada
12 November 2020, Kepala DP3AK
Jawa Timur Dr. Andriyanto, S.H.,
M.Kes menjabarkan beberapa inovasi
terkait pencegahan dan penanganan
kasus kekerasan berbasis gender, di
antaranya:4

1. DESEL PANGKAS: Desk Counselling
Paripurna untuk Keluarga Sejahtera
2. GERDU SOPAN: Gerakan Terpadu
Pemulihan Sosial bagi Perempuan
dan Anak
3. PAPA MEDAN: Peningkatan Afirmasi
Perempuan dan Anak melalui
Pengembangan Media, Dashboard,
dan Konten
4. Podcast CIAPA: Center Informasi dan
Afirmasi Perempuan dan Anak
5. SI RAMA: Sinergi Ramah Anak
Berbagai inovasi tersebut merupakan
upaya Pemprov Jatim untuk melakukan
intervensi dalam merespon kasus
kekerasan terhadap perempuan
dan anak yang jumlahnya mencapai
1479 kasus per November 2020,
berdasarkan data Sistem Informasi
Online (SIMFONI).5 Jika dilihat dari jenis
kasusnya, jumlah kasus kekerasan
seksual berada di posisi tertinggi dan
diikuti oleh kekerasan fisik dan psikis.
Sedangkan, jika dilihat dari tempat
kejadiannya, lebih dari setengah kasus
kekerasan terjadi di rumah tangga.
Keluarga seharusnya dianggap
sebagai ‘rumah’ yang menjadi tempat
perlindungan’ yang memberikan rasa
aman bagi seluruh anggota keluarga,
termasuk ibu dan anak. Intervensi
Dukungan pemerintah Jawa Timur
melalui P2TP2A beserta bentuk
inovasi lainnya diharapkan dapat
mendorong berbagai pihak yang
terkait, mulai dari keluarga sebagai
bagian terpenting dari masyarakat
hingga pihak swasta, akademisi, dan
media massa untuk bersama-sama
berkontribusi dalam dalam pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB), terutama TPB 5 (Kesetaraan
Gender) dan TPB 10 (Berkurangnya
Kesenjangan). (RIP, HA)

LOCALISE SDGs, 2020. https://localisesdgs-indonesia.org/pengetahuan-tpb/diskusi-daring-tpb-covid-19-8-upaya-pencegahan-dan-penanganan-kasuskekerasan-berbasis-gender-yang-efektif-di-masa-pandemi-covid-19
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, 2021.
3.
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Timur, 2020.
4.
LOCALISE SDGs, 2020.
5.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
1.

2.
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Sesi pemaparan Walikota Kota Kotamobagu, Ibu Ir. Hj. Tatong Bara, pada acara Diskusi Daring TPB & COVID-19 #8 Upaya Pencegahan dan Penanganan
Kasus Kekerasan Berbasis Gender yang Efektif di Masa Pandemi COVID-19, 12 November 2020.

Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Masa
Pandemi COVID-19:
Praktik Baik dari Kota Kotamobagu
Dampak dari pandemi COVID-19
tidak hanya pada pertumbuhan
ekonomi, namun juga mempengaruhi
aspek sosial budaya. Salah satu
dampak sosial yang muncul adalah
meningkatnya kerentanan perempuan
terhadap kekerasan berbasis gender.
Istilah kekerasan berbasis gender
diartikan sebagai tindakan kekerasan
pada seseorang yang didasarkan
perbedaan seks, gender serta peran
sosialnya. Ini termasuk tindakan
yang mengakibatkan bahaya atau
penderitaan fisik, mental atau seksual,
ancaman untuk tindakan tersebut,
paksaan dan perampasan kebebasan.
Kekerasan berbasis gender,
maka dapat terjadi pada laki-laki,
perempuan, baik usia anak remaja
maupun dewasa. Ancaman terhadap
kekerasan ini mungkin dapat terjadi
baik di ruang publik, ruang kerja
seperti pelanggaran hak reproduksi

Kabar TPB - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

bagi perempuan buruh, maupun di
lingkungan kehidupan pribadi.
Istilah “kekerasan berbasis gender”
ini mungkin tidak terdengar asing lagi,
namun berdasarkan survei Komisi
Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan (KOMNAS Perempuan),
kasus-kasus di Indonesia masih saja
tinggi bahkan sebelum melandanya
pandemi.
Survei yang dilakukan pada bulan
Maret hingga Mei 2020 melibatkan
2.285 responden laki-laki dan
perempuan menemukan bahwa
perempuan lebih banyak mengalami
kekerasan disbanding laki-laki.
Perempuan juga mengalami beban
ganda, terutama beban kerja ganda
karena pembatasan sosial yang
mengharuskan kita semua untuk
beraktivitas di rumah. Contohnya,
satu dari tiga responden perempuan

mengalami stres akibat pekerjaan
rumah yang meningkat, ditambah
pekerjaan kantor yang harus tetap
dilakukan selam pembatasan sosial.
Karena hal ini juga kasus kekerasan
berbasis gender atau KDRT menjadi
meningkat dengan pengaruh turunnya
kondisi ekonomi rumah tangga.
Fakta-fakta seperti ini menunjukkan
bahwa perempuan memiliki
kerentanan yang lebih besar terhadap
kekerasan berbasis gender. Seperti
hasil survei di atas, kerentanan itu
hadir di dalam konteks sosial yang
berlapis dan di perkeruh oleh situasi
pandemic yang berdampak pada
kondisi ekonomi. Dapat diartikan pula
bahwa perempuan dalam kondisi
ekonomi atau kondisi sosial tertentu
belum tentu juga memiliki akses
untuk melaporkan kejadian kekerasan
seperti KDRT dan tetap terlibat dalam
penuntutan.
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Dimanakah peran pemerintah daerah
di tengah peliknya kasus kekerasan
berbasis gender?

terkait pencegahan dan penanganan
kasus berbasis gender selama masa
pandemic COVID-19.

Salah satunya adalah mendengar,
melibatkan dan menerapkan
kebijakan daerah yang mementingkan
kesejahteraan kelompok-kelompok
yang rentan terhadap kekerasan
berbasis gender, terutama mereka
dalam kondisi ekonomi-sosial tertentu.

Di kota Kotamobagu, Kasus kekerasan
terhadap perempuan sebanyak
26 kasus dan anak sebanyak 31
kasus, dimana menurunnya kondisi
ekonomi keluarga menjadi salah
satu penyebab besar. Hal yang lebih
mengkhawatirkan adalah peningkatan
perkawinan anak sebesar 55-74%
sehingga permasalahan ini benarbenar perlu disoroti oleh pemerintah
daerah.

Dalam acara Diskusi Daring TPB &
COVID-19 #8 yang diselenggarakan
LOCALISE SDGs tahun lalu,
Pemerintah Kota Kotamobagu
menghadirkan perwakilan Ir. Hj.
Tatong Bara sebagai walikota untuk
memaparkan beberapa inovasi

seperti dalam ketersediaan layanan
pengaduan serta pendampingan
korban kekerasan yang dapat diakses
dengan mudah dan tanpa biaya.
Selain itu, ada juga beberapa inovasi
yang dilakukan sebagai bentuk
dukungan dan pemberdayaan bagi
warga kota Kotamobagu untuk tetap
beraktivitas dan independen secara
ekonomi, termasuk perempuan, di
tengah tantangan pandemi COVID-19.
(CD)

Maka pemerintah daerah berperan
sangat penting dalam melindungi
korban kekerasan berbasis gender

Praktik Baik Kota Kotamobagu

Memaksimalkan fungsi
lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
melalui media online dan radio. Setiap Senin
dan Kamis, ada kelas bimbingan pra-nikah untuk
pasangan di bawah DP3A Kotamobagu untuk
membangun relasi yang setara dan kehidupan
yang rukun serta harmonis.

Kolaborasi dengan organisasi
atau kelompok perempuan
untuk kampanye protokol
kesehatan seperti 3M.

Program 10 langkah berjarak
sebagai tindak lanjut dari
program pencegahan
COVID-19 dari DP3A
Kota Kotamobagu.

Pemanfaatan lahan perkarangan
rumah dengan menanam buah-buahan
dan memaksimalkan tanaman ‘Dapur Hidup’ dan ‘Apotik Hidup’
untuk mendukung program ‘Marijo Torang Bakobong’ atau Mari Kita
Berkebun. Program ini mendapatkan dukungan dari Pemprov Sulawesi Utara
dengan bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. Contohnya adalah pemberian bibit pohon
kepada warga dan organisasi perempuan untuk pemanfaatan perkarangan.
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KASUS POSITIF HARIAN
Kasus Positif Harian

Expon. (Kasus Positif Harian)
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Sumber Data: Tanggapan terhadap hasil penelitian LOCALISE SDGs “Kesadaran Kolektif sebagai Kunci dalam Membangun Ketahanan
Masyarakat Saat dan Pasca Pandemi COVID-19” oleh Bapak Hery Trianto - Koordinator Bidang Komunikasi Publik, Satgas Penanganan
COVID-19, 11 Desember 2020.

Mobilitas warga terkait dengan industri pariwisata dan dapat meningkatkan penyebaran virus COVID-19. Liburan Maulid
Nabi 2020 (28-29 Oktober 2020) menciptakan lonjakan kasus yang baru terasa 3-4 minggu kemudian. (WA)

Sistem penilaian kesiapan
penerapan protokol kesehatan
bagi tujuan wisata.
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Vaksin belum tentu dapat
menjadi solusi jitu, sehingga
pelaksanaan protokol kesehatan
harus diperkuat

Kepedulian akan protokol
kesehatan harus dimulai dari
tingkat pemerintahan.
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Infografis

Infografis Hasil Riset LOCALISE SDGs:

Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program: Tantangan dan
Respon Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi

PERMASALAHAN
Selama pandemi COVID-19, salah satu kendala signifikan yang dialami pemerintah daerah selama masa pandemi
COVID-19 adalah pengelolaan dan prioritas anggaran daerah, terutama dalam implementasinya. Selain itu, pemerintah
daerah harus menjadwal ulang program mereka, membuat strategi baru dan menggunakan anggarannya selama periode
yang tidak cukup genting: kuartal pertama tahun anggaran, yang dikenal sebagai periode defisit anggaran daerah.
Maka, sehubungan dengan masalah ini, LOCALISE SDGs telah melibatkan Komite Pemantau Otonomi Daerah Indonesia
(KPPOD) untuk menjalani penelitian dan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah
daerah dalam mengatasi masalah anggaran di masa pandemi, yang berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional.
Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab tantangan dalam membiayai program yang berkontribusi terhadap
pencapaian TPB.
Berikut adalah penggambaran atas masalah dan juga solusi yang merupakan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah
daerah.

REALOKASI

▶ Proyeksi penerimaan daerah menurun
▶ Kurangnya ketersediaan dana

▶ Ketidakpastian regulasi
▶ Keterbatasan anggaran akibat proyek dan
Pilkada 2020
▶ Persoalan pengambilan keputusan di masa WFH
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REALISASI

REFOCUSING

▶ Komitmen & kapasitas SDM Pemda
▶ Kehati-hatian pelaksana anggaran

▶ Ego Sektoral OPD
▶ Akurasi Data untuk Distribusi Bantuan

▶ Keterlambatan pencairan dana transfer

▶ Identifikasi kebutuhan penanggulangan
pandemi

(MDM)

REKOMENDASI

UMUM

Penanggulangan
pandemi adalah
prasyarat
pemulihan ekonomi

Desentralisasi
manajemen
penanganan
COVID-19

Integrasi
protokol
pengawasan

PUSAT

Sanksi penundaan Dana
Alokasi Umum (DAU)
sebagai terapi kejut bagi
pemerintah daerah

Kerangka
asistensi dan
pengendalian
dari pusat

Perubahan
paradigma sanksi
dalam masa
pandemi

Optimalisasi fiskal di
sisi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Inklusi
keuangan

Sinkronisasi dan
pembaharuan data

DAERAH

Kabar TPB - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Mengoptimalkan
alternatif
pembiayaan
yang tersedia

Menjaga kondisi
dunia usaha
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INFO

• Bima Arya Sugiarto resmi
dikukuhkan sebagai Ketua Umum
APEKSI periode 2021-2024.
Pengukuhan ini dilaksanakan pada
tanggal 11 Februari 2021 dalam
acara MUNAS APEKSI 2021.
• Webinar: Sosialisasi Pengelolaan
Sampah Organik melalui Black
Soldier Flies (BSF) Maggot yang
dilaksanakan pada 9 Maret 2021.

Materi webinar dapat diperoleh di
sini: https://bit.ly/3bRSfIv

• Pengadaan Riset tentang
potensi EPR (Extended Producer
Responsibility) dengan Pemerintah
Daerah, sebagai solusi atas
peningkatan sistem infrastruktur
pemerintah tentang pengelolaan
limbah. (Tanggal akan menyusul)
• Local Training LOCALISE SDGs

tentang integrasi SDGs/TPB ke
dalam dokumen Perencanaan
Pembangunan melalui KLHS dan
RAD TPB, yang juga akan berguna
bagi Pemerintah Kota yang akan
mengikuti pilkada serentak.

• Rapat Pengurus Kelompok Kerja
(Pokja) APEKSI tentang Perubahan
Iklim (Tanggal akan menyusul)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
• 17 Februari 2021 – UCLG ASPAC
• 25 Februari 2021 – 2021 UCLG
memberikan paparan dalam
UCLG ASPAC mengadakan 2021
UCLG Retreat and Campus
Council Meeting di Hutan Plataran,
“Asia-Pacific Priorities Feeding
Senayan, Jakarta Selatan untuk
the Agenda”, dan poin penting
membahas UCLG ASPAC Manifesto
yang disampaikan adalah tentang
tahun 2021-2025 dan mengukuhkan
bagaimana melokalkan SDGs dapat
Presiden UCLG ASPAC yang baru,
berkontribusi dalam bukan hanya
yakni Ashok Kumar Byanju Shresta
penanganan dampak COVID-19,
yang juga menempatkan posisi
namun juga dalam proses pemulihan
sebagai Walikota Dhulikel untuk
atau recovery.
periode 2020-2022 serta jajaran CoPresiden UCLG ASPAC dan agenda
lainnya.

• XI’AN - UCLG ASPAC International
Talents Education Program:
Untuk mempromosikan pertukaran
pendidikan antara Xi’an dan kotakota di sekitar kawasan Asia Pasifik,
Program Beasiswa ini diluncurkan
oleh Pemerintah Kota Xi’an untuk
mendanai pegawai negeri dari
kawasan Asia Pasifik untuk belajar
di kota Xi’an. Deadline pendaftaran
adalah 31 Maret 2021, dan informasi
lebih lanjut dapat diakses di sini:
http://bit.ly/38lu6YY

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. 4 Maret 2021 – Pelatihan Lokal 2:
3. 21 Maret 2021: Pelatihan Lokal
Mengintegrasikan TPB ke dalam
2: Mengintegrasikan TPB ke
Dokumen Perencanaan Pembagunan
dalam Dokumen Perencanaan
Daerah melalui KLHS dan RAD TPB
Pembangunan Daerah melalui KLHS
untuk Provinsi Jawa Tengah. Materi
dan RAD Kalimantan Timur. Materi
pelatihan dapat diakses di sini: https:// pelatihan dapat diakses di sini: https://
bit.ly/3qWgPMT
bit.ly/2OK9y5F
2. 10 Maret 2021 – Pelatihan Lokal
4. Pelaksanaan Asistensi Teknis
2: Mengintegrasikan TPB ke
kepada Pemda terpilih:
dalam Dokumen Perencanaan
◊ Provinsi Sulawesi Selatan and
Pembangunan Daerah melalui
Kota Gorontalo: Virtual Traveling
KLHS dan RAD TPB untuk Provinsi
‘Destinasi Wisata Berkualitas
Sumatera Utara. Materi pelatihan
dan Berkelanjutan (Atourin) yang
dapat diakses di sini: https://bit.
dilaksanakan pada 4 hingga 10
ly/3cBdUE6
Februari 2021.

◊ Provinsi Kalimantan Timur: Kaltim
Tourism Virtual Expo 2021 (KAI
Wisata) yang dilaksanakan pada
tanggal 1 Maret 2021 hingga 1 April
2021. Untuk mengunjungi Kaltim
Tourism Virtual Expo 2021, klik di
sini: http://bit.ly/kaltimexpo2021
◊ Kota Padang: Training and
pelaksanaan Wisata Virtual
Rana Minang (oleh Atourin) yang
dilaksanakan pada tanggal 6-7
Maret 2021 dan 20-21 Maret 2021.
Untuk mengunjungi Virtual Tour
Ranah Minang, klik di sini: http://bit.
ly/virtualminang2021

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Disclaimer:		
Newsletter ini diproduksi dengan
dukungan finansial dari Uni Eropa.
Isi dari publikasi ini merupakan
tanggung jawab Tim LOCALISE SDGs
UCLG ASPAC-APEKSI dan tidak
mencerminkan pandangan Uni Eropa.
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