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Transportasi khas sungai di Kalimantan Timur.
(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Ringkasan 
Eksekutif

Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus untuk merespons, 
memulihkan kondisi, serta mencegah dampak lebih lanjut dari 
pandemi COVID-19. Sejak bulan Juli hingga Desember 2020, 
UCLG ASPAC melalui program LOCALISE SDGs juga fokus untuk 
membantu pemerintah daerah dan lima lembaga asosiasinya di 
Indonesia. Secara khusus, LOCALISE SDGs membantu merinci 
anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam 
situasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), meningkatkan kapasitas 
penanganan pandemi COVID-19, serta membangun kembali 
kondisi yang lebih baik dengan menyediakan rekomendasi 
kebijakan, asistensi teknis, dan berbagai kegiatan virtual.

Rekomendasi kebijakan dibuat berdasarkan berbagai riset antar 
sektor. Riset-riset ini diharapkan bisa mendukung pemerintah 
daerah dalam transisi menuju Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), 
mendorong pemulihan ekonomi, dan memastikan kondisi yang 
lebih baik dan lebih kuat. Dengan menggunakan kerangka kerja 
TPB, diharapkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat 
menghasilkan intervensi yang komprehensif serta memiliki 
dampak panjang untuk pemerintah dan masyarakat. 

Saat ini, pemerintah telah menetapkan berbagai program Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat lapisan bawah, dengan 
penganggaran dana hingga 110 triliun rupiah. Program-program 
JPS ini antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu 
Sembako, Kartu Prakerja, subsidi tarif listrik, Padat Karya Tunai 
(PKT), Bantuan Sosial Tunai (BST),  Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT), Bantuan Presiden Produktif, dan Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) Dana Desa. Berkaitan dengan ini, UCLG ASPAC melakukan 
riset dengan tema “Kualitas Sinkronisasi Data untuk Jaring 
Pengaman Sosial” di lima daerah di Indonesia yaitu Provinsi 
Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Kota Tanjungpinang, Kota 
Makassar dan Kabupaten Sragen.

Terdapat beberapa persoalan tentang sinkronisasi data JPS, yaitu 
kurangnya akurasi data, banyaknya data, banyaknya indikator 
untuk penerima JPS, serta lemahnya koordinasi data antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah 
daerah masih memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), 
sarana, infrastruktur, dan sumber dana untuk verifikasi dan validasi 
data penerima JPS. 

Riset ini berusaha menjawab dua pertanyaan kunci; pertama 
adalah cara pemerintah mengelola sinkronisasi data penerima JPS 
untuk memastikan kesesuaian kriteria para penerima JPS ini pada 
masa pandemi COVID-19.  Yang kedua, apa saja praktik baik atau 
inovasi untuk sinkronisasi data penerima JPS untuk memastikan 
kesesuaian kriteria para penerima JPS pada masa pandemi 
COVID-19.
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Pandemi ini menjadi salah satu pemicu bagi pemerintah daerah 
untuk mulai memikirkan, menata dan menjalankan model tata kelola 
pemerintahan yang adaptif (adaptive governance). Model tata kelola 
ini membantu pemerintah daerah menjalankan pemerintahan di tengah 
ketidakpastian atau uncertainty, seperti saat pandemi COVID-19. 
Cepatnya perubahan, munculnya kondisi tak terduga, ketidakpastian 
serta kebutuhan respons yang cepat telah menciptakan tuntutan 
pembaharuan struktur tata pemerintahan dan kemampuan pemerintah. 
Harus ada acara untuk mengakomodasi pengetahuan baru, memproses 
pengambilan keputusan, dan serta merespons persoalan dengan cepat 
dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Riset ini menemukan dua aspek penting, dari sisi sistem dan 
manajemen data. Pertama, dari sisi sistem, persoalan utamanya adalah 
belum ada regulasi yang cukup di tingkat pemerintah daerah sebagai 
dasar pelaksanaan tata kelola data, apalagi pendataan untuk respons 
cepat. Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak siap melakukan 
proses pendataan, verifikasi, hingga penetapan data, akurasi data dan 
sinkronisasi data. Akibatnya, terjadi inclusion error, exclusion error, 
serta double beneficiaries. Orang yang tidak berhak menerima manfaat 
terdaftar di basis data sebagai penerima manfaat, dan sebaliknya, yang 
berhak menerima manfaat justru tidak terdaftar. Akibatnya, penyaluran 
JPS terhambat karena pemerintah perlu memperbarui data secara 
berjenjang dari daerah lalu diperiksa lagi di tingkat pusat. 

Dalam hal manajemen data, ada persoalan pada basis data yaitu 
(1) indikator penerima manfaat program JPS belum jelas, dan (2) 
perbedaan basis data penerima manfaat antara NIK, DTKS, data Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan data penerima program 
Kredit Usaha Ringan (KUR). Selain itu, ada koordinasi kelembagaan 
yang lemah ketika melakukan konsolidasi data, terutama antara 
pemerintah pusat dan daerah. Demikian pula untuk pemantauan dan 
evaluasi data. Pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh petugas saat ini 
masih kurang koordinasi, lambat dan kurang cermat. 

Berbagai masalah ini terjadi karena masih ada persoalan di lima aspek 
tata kelola data yaitu regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM), kesadaran 
aparatur dan petugas, koordinasi, serta kemitraan. Secara lebih 
spesifik, berikut adalah beberapa temuan riset yang telah dilakukan 
di lima daerah di Indonesia (Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi 
Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Sragen, dan Kota Tanjungpinang): 

1. Aspek regulasi. Kebijakan sinkronisasi data relatif memadai, namun 
tidak dijalankan secara maksimal di daerah. Program JPS menjadi 
kurang efektif. Di Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sudah 
ada surat edaran tentang pendataan, tapi butuh kebijakan yang 
lebih kuat untuk mempercepat sinkronisasi data JPS. Sementara 
itu, di Kota Makassar, Kabupaten Sragen dan Kota Tanjungpinang 
belum ada kebijakan khusus untuk mengatur pendataan dan 
pendistribusian JPS.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah daerah 
belum memiliki kapasitas adaptif, yang terdiri dari kemampuan 
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mengidentifikasi dan menyusun rencana untuk mengurangi dampak 
bencana (mitigasi risiko); kemampuan melihat realitas perbaikan 
kinerja; kemampuan mengadopsi pembelajaran; dan kemampuan 
bertindak cepat. Program peningkatan kapasitas (capacity building) 
yang telah berjalan belum mampu meningkatkan kapasitas adaptif 
SDM pemerintah daerah. 

3. Aspek kesadaran aparat dan petugas. Pemerintah daerah belum 
punya kesadaran yang baik atas peran dan tanggung jawab 
mereka. Aparatur melaksanakan peran hanya karena pola 
kepemimpinan yang instruktif. Aparatur belum mampu berpikir ke 
depan, kemampuan belajar, dan meningkatkan kinerja. Pemerintah 
daerah sebenarnya telah merumuskan kebijakan sinkronisasi data 
yang memuat serangkaian peran dan tanggung jawab, namun 
pada praktiknya, kebijakan ini tak berjalan tanpa adanya instruksi. 
Tingginya angka aduan membuktikan hal ini. Padahal, di masa 
pandemi ini aparatur harus punya kesadaran peran dan tanggung 
jawab proaktif, terutama karena kewenangan yang dimilikinya.

4. Aspek koordinasi. Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi memiliki 
program JPS dengan aturannya sendiri dan fokus pada wilayah 
masing-masing. Koordinasi antar sektor terjadi hanya pada level 
desa/kelurahan dan kabupaten/kota. Sementara itu, koordinasi 
antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi 
hanya dilakukan untuk mengakses bantuan dari pemerintah provinsi. 
Koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat hanya fokus 
untuk distribusi bantuan, bukan pada proses pendataan. Tidak ada 
integrasi pekerjaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota. Pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh petugas 
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga belum optimal. 
Koordinasi antara pelaksana sinkronisasi data tidak bisa berjalan 
baik karena ada pemahaman regulasi yang berbeda-beda. 

5. Aspek kemitraan. Pemerintah telah memiliki kemampuan belajar dan 
kerja sama dengan pihak lain dengan model kemitraan yang setara 
dan mandiri. Kemitraan dilakukan dengan lembaga pendidikan tinggi 
dan pihak swasta (misalnya asosiasi usaha). Namun demikian, 
kemitraan dengan organisasi masyarakat belum dilakukan secara 
maksimal; seperti dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
dan organisasi massa yang juga merespons COVID-19. Padahal 
organisasi masyarakat dapat diberi peran penting dalam proses 
input data, pemantauan, dan evaluasi. 

Berangkat dari lima persoalan tersebut, riset ini merekomendasikan 
perbaikan untuk memberi dukungan yang cukup kepada pemerintah 
daerah dalam masa transisi dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Untuk 
itu, rekomendasi kebijakan dibuat berdasarkan kerangka kerja Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development 
Goals (SDGs). Tujuannya membantu meningkatkan respons pemerintah 
daerah terhadap pandemi COVID-19 melalui sistem dan pendekatan 
yang terintegrasi, menghasilkan intervensi yang komprehensif dan 
memiliki dampak jangka panjang, baik untuk pemerintah maupun 
masyarakat. 
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Kualitas data penerima bantuan JPS sangatlah penting dalam 
konteks ini untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, 
mewujudkan keadilan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat (terutama bagi masyarakat miskin, perempuan, difabel 
dan anak-anak serta warga terdampak bencana lainnya) sesuai 
dengan tujuan TPB. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, lembaga 
pemerintah harus memiliki kemampuan adaptif. 

Ada lima aspek rekomendasi untuk membangun kelembagaan 
pemerintah yang adaptif yaitu regulasi, SDM, kesadaran, koordinasi dan 
kemitraan. Pertama, perbaikan regulasi dan implementasi satu data; 
Pemerintah Pusat perlu membuat regulasi yang lebih terperinci tentang 
pelaksanaan skema program JPS, terutama untuk Bantuan Presiden 
Produktif. Riset menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih 
menghadapi kesulitan dalam memastikan data penerima program 
bantuan ini. 

Selain itu, perlu ada pembekalan tambahan bagi pemerintah daerah 
terkait regulasi dan berbagai program JPS; mulai dari sinkronisasi 
data penerima manfaat, tahapan waktu, mekanisme penyaluran 
hingga pertanggungjawaban program JPS. Surat Keputusan Bersama 
(SKB) antar berbagai kementerian yang bertanggung jawab pada JPS 
seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan juga diperlukan agar 
berbagai aturan pelaksanaan program JPS tidak tumpang tindih. 
Momentum terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Satu Data 
Indonesia sangatlah penting untuk melakukan verifikasi komprehensif, 
terutama untuk data dalam masa kebencanaan, serta mempercepat 
implementasi skema Satu Data Indonesia (SDI) untuk program JPS.  

Rekomendasi kedua adalah untuk aspek Sumber Daya Manusia 
(SDM), dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan beradaptasi 
untuk SDM di tingkat pemerintahan desa, kelurahan, kabupaten, 
kota dan provinsi secara cepat dan akurat. Peningkatan kapasitas 
SDM di bidang teknologi informasi bisa menjadi stimulan untuk 
meningkatkan kemampuan adaptif. Penerapan teknologi informasi 
membuat pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis data, cepat 
dan sesuai kebutuhan masyarakat. Di samping itu, pemerintah akan 
transparan dan bersikap positif atas input dari masyarakat, akuntabel, 
dan mampu mendistribusikan bantuan secara merata. 

Pada saat bersamaan, keinginan politik (political will) yang kuat mulai 
dari pemimpin untuk menyiapkan sistem data terpadu menjadi kunci 
awal. Keinginan politik ini harus muncul di berbagai level pemerintahan, 
mulai dari pemimpin desa/kelurahan hingga pemerintah provinsi. 
Mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi bertingkat mulai dari RT/
RW hingga tingkat provinsi harus dibangun dengan baik. Hal ini akan 
melengkapi upaya pemerintah pusat dalam membangun skema SDI, 
yang dapat menjadi rujukan data nasional.
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Rekomendasi ketiga, adalah kesadaran aparatur dan petugas. 
Pola kepemimpinan daerah yang mendesentralisasikan tugas dan 
kewenangan. Kepala daerah dapat memberikan tugas dan kewenangan 
kepada SKPD yang bertanggung jawab atas program JPS untuk 
membuat keputusan berkenaan dengan urusan ini. Demikian juga 
di internal SKPD, pola desentralisasi dijalankan antar bagian. Selain 
itu, model evaluasi pendataan yang reflektif  perlu dilakukan guna 
membangun kesadaran aparatur dan petugas atas urgensi peran 
mereka.

Rekomendasi keempat, adalah perlunya penguatan koordinasi dengan 
menerapkan manajemen polisentris. Pengelolaan pemerintahan ini 
mengatur koordinasi antar lembaga pemerintahan yang menjadi pusat 
pengambilan keputusan secara horizontal (antar sektor dan antar 
yurisdiksi) dan vertikal (dengan pemerintah pada berbagai level, pusat 
sampai desa). Koordinasi dilakukan untuk mengambil keputusan, 
membuat aturan dan struktur baru, melakukan eksperimen, serta 
menyelesaikan masalah.

Penerapan manajemen polisentris memungkinkan pemerintah 
daerah untuk mengambil keputusan dan membuat inovasi pendataan 
penerima manfaat JPS sesuai karakter wilayah masing-masing 
dalam skema SDI. Koordinasi internal pemerintah daerah dilakukan 
untuk pengembangan inovasi dan pengambilan keputusan tentang 
pendataan, sesuai kebutuhan dan karakter daerah. Di saat yang 
sama, koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat 
dilakukan untuk memastikan tujuan SDI tercapai. Model ini tepat untuk 
karakter manajemen yang adaptif (yang menuntut respons cepat atas 
perubahan, terutama pada saat terjadi bencana) namun masih dalam 
skema SDI.

Rekomendasi kelima adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan 
kemitraan yang lebih inklusif, untuk mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) dengan data yang terpadu, mutakhir dan 
mudah diakses oleh masyarakat. Patut dicatat bahwa dalam proses 
pembangunan, kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang 
disabilitas, dan masyarakat adat) butuh lebih banyak perhatian. Untuk 
memastikan tak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam penanganan 
pandemi COVID-19 ini, pemerintah daerah harus menjalin kemitraan 
dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Kemitraan yang 
baik akan memastikan proses pendataan, verifikasi, validasi, hingga 
penetapan penerima dan distribusi JPS yang inklusif.
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Executive 
Summary

The Indonesian government currently have their focus set on the 
COVID-19 pandemic, putting in efforts to respond to the crisis 
while attempting to restore the nation’s condition to normal and 
preventing further ramifications from the outbreak. Since July until 
December 2020, UCLG ASPAC have also directed their attention 
towards assisting local authorities and the associations of local 
authorities in Indonesia through the LOCALISE SDGs programme. 
To be more specific, LOCALISE SDGs has helped in summarising 
the budget for Sustainable Development Goals (SDGs) in a New 
Normal (AKB) situation, increasing the handling capacity for the 
COVID-19 pandemic, and building back a better condition by 
providing policy recommendations, technical assistance, and 
various virtual activities.

Policy recommendations were drafted based on a number of 
cross-sector studies. It is hoped that these researches could 
support local governments in transitioning to the New Normal 
(AKB) era, promote economic recovery, and ensure a better and 
stronger condition. By utilising the SDGs framework, the resulting 
policy recommendations are expected to produce a comprehensive 
intervention and have a long-term impact on the government and 
society.

Currently, the government have established several Social Safety 
Net (JPS) programmes for those categorised as part of society’s 
lower class with a budget of up to Rp. 110 trillion. These Social 
Safety Net programmes include Program Keluarga Harapan (PKH, a 
conditional cash transfer programme), Staple Foodstuff Cards, Pre-
Employment Cards (Kartu Prakerja), electricity charges subsidy, 
Padat Karya Tunai (PKT, a cash-for-work programme), Bantuan 
Sosial Tunai (BST, Social Cash Assistance), Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT, Non-Cash Food Aid), the Productive Presidential Aid 
for Micro Enterprises, and Village Funds Direct Cash Assistance 
(BLT Dana Desa). Regarding this matter, UCLG ASPAC conducted 
a study with the theme “Quality of Data Synchronisation for Social 
Safety Nets” across five regions in Indonesia: the provinces of 
South Sulawesi and Central Java, the cities of Tanjung Pinang and 
Makassar, as well as the Sragen Regency.

There have been a few challenges in the data synchronisation for 
Social Safety Nets: lack of accuracy in the data, the vast amounts 
of data and JPS beneficiary indicators, and poor data coordination 
between central and local governments. Additionally, local 
governments were still faced with problems such as lack of human 
resources (SDM), facilities, infrastructure, and financial resources 
to verify and validate Social Safety Net beneficiary data.

This research attempts to answer two key questions. The 
first question concerns how the government manage the 
synchronisation of Social Safety Net beneficiary data to ensure 
the consistency of Social Safety Net beneficiary criteria during 
the COVID-19 pandemic. The second question involves the best 
practices or innovations related to the synchronisation of Social 
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Safety Net beneficiary data to maintain consistency of Social Safety 
Net beneficiary criteria during the COVID-19 pandemic.

This pandemic has become one of the catalysts that has triggered 
local governments to consider, arrange, and implement an adaptive 
governance management model. This model can help local 
governments to continue governing in the midst of uncertainty, such 
as during the COVID-19 pandemic. Rapid changes, the emergence of 
unforeseen conditions, uncertainties, and the need for a rapid response 
have given rise to demands for reforms in government structure and 
capabilities. There must be an event to accommodate new knowledge, 
process decision-making, and respond to problems quickly and 
appropriately according to the needs of society.

This research has uncovered two significant aspects from both the 
system and data management sides. On the system side, the main 
problem stems from the lack of reasonable regulations at the local 
government level to be used as the basis for data management 
implementation, let alone data collection for rapid response. This has 
led to local governments being unprepared to conduct data collection, 
verification, definition, accuracy determination, and synchronisation. 
Inclusion and exclusion errors, as well as double beneficiaries, have 
occurred as a result. People who are not entitled to benefits have 
been registered within the database as beneficiaries and vice versa. 
Consequently, the distribution of Social Safety Net benefits has been 
hampered because the government must hierarchically update local 
data, which then need to be reviewed again at the central level.

In terms of data management, problems have been discovered within 
the database: (1) Unclear Social Safety Net programme beneficiary 
indicators, and (2) different databases for beneficiaries between 
those that are categorised using Single Identity Numbers (NIK) and 
Integrated Social Welfare Data (DTKS), Social Security Agency data 
(BPJS), and data on beneficiaries of Micro Credit (KUR) programmes. 
Furthermore, coordination between institutions has been poor during 
the data consolidation process, especially between central and local 
governments. The same also applies to data monitoring and evaluation. 
At the time of writing, the carrying out of data verification and validation 
by officials is still lacking in coordination, too slow, and imprecise.

These problems have occurred due to the insufficiencies in the five 
aspects of data management: regulations, human resources (SDM), 
awareness of civil servants and officials, coordination, and partnership. 
To be more specific, the following are findings from the research 
that were conducted across five regions in Indonesia (Central Java 
Province, South Sulawesi Province, Makassar City, Sragen Regency, and 
Tanjungpinang City):

1. Regulations. Despite a relatively adequate data synchronisation 
policy, it has yet to be implemented optimally at the local level. JPS 
programmes have been rendered less effective. In the provinces of 
Central Java and South Sulawesi, circular letters have been made 
regarding data collection. However, there is still a need for a more 
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robust policy to hasten the synchronisation process of data from 
JPS programmes. Meanwhile, no specific policies were put into 
effect to regulate data collection and the distribution of JPS in 
Makassar City, Sragen Regency, and Tanjung Pinang City.

2. Human Resources (SDM). Local governments still lack in adaptive 
capacity, which consists of (1) the capability to identify and arrange 
a plan to mitigate the impacts of a disaster (risk mitigation), (2) the 
capability to observe the reality of performance improvement, (3) 
the capability to adopt lessons that have been learned, and (4) the 
capability to act quickly. Existing capacity building programmes 
have not been able to increase the adaptive capacity of local 
government human resources.

3. Awareness of civil servants and government officials. Local 
governments still do not have a good awareness of their roles 
and responsibilities. Civil servants are only performing their roles 
because of an instructive leadership pattern. They are yet to have 
the ability to think ahead, learn, and improve their performance. 
Although local governments have formulated a data synchronisation 
policy that includes a series of roles and responsibilities, this policy 
has not functioned without instruction in practice. This is evident in 
the high number of reports received. In reality, civil servants should 
be more aware of their roles and be proactive in their responsibilities 
during the pandemic, given the authority that they hold.

4. Coordination. Regency/city and provincial governments have their 
own JPS programmes complete with specific rules and focus on its 
respective jurisdictions. Coordination between sectors only occurs 
at the village/sub-district and regency/city levels. Meanwhile, 
coordination between regency/city and provincial governments 
is solely done to access the provincial government’s assistance. 
The coordination between provincial and central governments 
focuses exclusively on social aid distribution, excluding the data 
collection process. There is no work integration between provincial 
and regency/city governments. The carrying out of data verification 
and validation by District Social Welfare Resources officials cannot 
be deemed optimal yet. The coordination between synchronisation 
implementers could not be carried out properly due to the different 
comprehensions of related regulations.

5. Partnerships. The government already have the capability to learn 
and cooperate with other parties by using an equal and independent 
partnership model. Partnerships have been established with higher 
education institutions and the private sector, such as business 
associations. However, it is essential to note that partnerships 
with community organisations have not been fully maximised, 
such as with Non-Governmental Organisations (NGOs) and mass 
organisations engaged in mitigating the effects of the COVID-19 
pandemic. They do not realise that community organisations can 
play a significant role in the data input, monitoring, and evaluation 
processes.
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Based on these five issues, this research recommends improvements 
to be made in order to provide sufficient support to local governments 
during the transitional period and the New Normal (AKB) era. Therefore, 
the following policy recommendations were made based on the SDGs 
framework. Their objective is to help improve the responses of local 
governments towards the COVID-19 pandemic through an integrated 
system and approach, which will result in a comprehensive intervention 
that will have long-term impacts on both the government and the 
general public. 

The quality of JPS beneficiary data is vital to ensure that no one is 
left behind, social justice is achieved, and the welfare of the people 
is improved (especially for the impoverished, women, the disabled, 
and children as well as those affected by disasters), in line with SDGs 
objectives. To meet these aims, government agencies must possess an 
adaptive capacity. 

There are five recommendation aspects in order to build adaptive 
government agencies: regulations, Human Resources (SDM), 
awareness, coordination, and partnerships.

The first recommendation involves regulatory improvement and 
the implementation of Satu Data. The central government need to 
establish more detailed regulations regarding the implementation of 
JPS programme schemes, especially for the Productive Presidential Aid 
for Micro Enterprises. Research has shown that local governments are 
still finding it difficult to ascertain the data on beneficiaries from this 
particular programme.

Furthermore, local governments need to be provided with better 
knowledge of regulations and JPS programmes, starting from the 
synchronisation of data on beneficiaries, time phases, and distribution 
mechanisms to the accountability for JPS programmes. A Joint Decree 
(SKB) needs to be issued between different ministries responsible for 
JPS, including the Ministries of Social Affairs, Home Affairs, Manpower, 
and Finance. This is crucial to avoid the overlapping of regulations 
on JPS programmes. It is vital to take advantage of the momentum 
built from the issuance of the Presidential Regulation (Perpres) on 
Satu Data Indonesia to conduct a comprehensive verification process, 
particularly on data obtained during a disaster, and to accelerate the 
implementation of the Satu Data Indonesia (SDI) scheme for JPS 
programmes.

The second recommendation is related to the Human Resources (SDM) 
aspect. It recommends improving the adaptive capacity and capability 
of human resources at the village, sub-district, regency, city, and 
provincial levels quickly and accurately. An increase in the capacity of 
human resources in the information technology field could stimulate 
adaptive capacity development. The application of information 
technology has enabled the government to make data-based decisions 
swiftly according to the needs of the general public. The government 
will also be more transparent and positive towards inputs from the 
public, more accountable, and able to distribute aid packages evenly.
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Simultaneously, a strong political will from the heads of local 
governments to prepare big data or an integrated data system 
is crucial. This political will must exist across all governmental 
levels, starting from the village/sub-district to the provincial 
government levels. The mechanisms for hierarchical data collection, 
verification, and validation from neighbourhood to provincial levels 
must be appropriately developed. This will complement the central 
government’s efforts in building an SDI scheme that can be referred to 
for national data.

The third aspect of recommendation is the awareness of civil servants 
and government officials. Local leadership patterns that tend to 
decentralise tasks and authorities. Local government leaders can 
assign duties and authorities to Local Bureaucracies (OPD) responsible 
for JPS programmes to make decisions related to this matter. The 
same goes for the internal workings within these OPDs, whereby 
the decentralisation pattern is implemented between divisions. 
Furthermore, a reflective data collection model needs to be carried out 
to build the awareness of civil servants and government officials of the 
urgency of their roles.

The fourth recommendation is the need to strengthen coordination 
by implementing a polycentric management model. This particular 
governmental management model regulates the coordination between 
government agencies that become the centre of horizontal decision-
making (between sectors and jurisdictions) and vertical decision-
making (with governments on all levels, from central to villages). 
Coordination is carried out to make decisions, establish regulations and 
new structures, conduct experiments, and solve problems.

The implementation of polycentric management will allow local 
governments to make decisions and conceive data collection 
innovations for JPS programme beneficiaries according to the 
characteristics of their respective regions within the Satu Data 
Indonesia (SDI) scheme. The internal coordination of local governments 
is exercised to foster innovation developments and data collection 
decision-making according to local needs and characteristics. At the 
same time, the coordination between local governments and the central 
government is undertaken to ensure that SDI objectives are met. This 
model is perfectly suitable for adaptive management (that requires a 
quick response towards change, particularly during a disaster) within 
the SDI scheme.

The fifth recommendation is the need for local governments to develop 
more inclusive partnerships to achieve SDGs by using integrated, real-
time data easily accessible by the general public. However, it should be 
noted that vulnerable groups (women, children, people with disabilities, 
and indigenous people) need more attention than most during the 
development process. To ensure that not a single person is left behind 
during the handling of the COVID-19 pandemic, local governments 
must establish partnerships with communities and civil society 
organisations. A good partnership will ensure a more inclusive data 
collection, verification, validation, and beneficiary identification and JPS 
distribution.
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Pembagian Air Bersih di Sumba Tengah.
(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) 
adalah persatuan pemerintah daerah yang fokus pada isu-isu 
pemerintah daerah di Asia Pasifik. UCLG ASPAC mempromosikan 
pemerintahan daerah yang demokratis, mendukung kerja sama 
antar pemerintah daerah dan asosiasinya, memfasilitasi program, 
jaringan dan kemitraan untuk membangun kapasitas pemerintah 
daerah dan asosiasinya. Untuk mendukung pemerintahan yang 
demokratis, UCLG ASPAC menggiatkan masyarakat yang inklusif, 
keadilan ekonomi dan sosial, dan masyarakat yang berkelanjutan. 

Selain itu, UCLG ASPAC juga mengangkat tema-tema yang 
relevan dengan kondisi lapangan untuk mengembangkan 
pembangunan yang berkelanjutan, seperti pembangunan ekonomi 
daerah, perubahan iklim, daya tahan terhadap bencana, budaya, 
perencanaan strategis, desentralisasi, anggaran daerah, kesetaraan 
gender, kepemimpinan dan penguatan  perempuan, serta tata kelola 
pemerintah yang baik. Secara lebih luas, UCLG ASPAC mewakili 
pemerintah daerah di kancah komunitas internasional dan badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga di bawahnya. 

Program LOCALISE SDGs didanai oleh Uni Eropa dan 
diimplementasikan oleh UCLG ASPAC serta Asosiasi Pemerintah 
Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Tujuan program ini adalah 
memperkuat pemerintah daerah dan asosiasinya di Indonesia, 
mengembangkan tata kelola dan kebijakan yang efektif, 
serta mempromosikan pemerintahan daerah yang inklusif 
dan berkelanjutan melalui pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). 

Saat ini semua pemerintah daerah sedang fokus merespons 
pandemi COVID-19. Karena itu, sejak Juli hingga Desember 2020, 
LOCALISE SDGs juga fokus untuk membantu 30 pemerintah daerah 
dan lima lembaga asosiasinya dalam merespons berbagai dampak 
pandemi dalam kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Program 
LOCALISE SDGs berusaha meningkatkan kapasitas pemerintah 
daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan cara 
memberi rekomendasi kebijakan, asistensi teknis, dan berbagai 
kegiatan virtual. 

Rekomendasi kebijakan dari program LOCALISE SDGs disusun 
berdasarkan riset antar sektor. Riset ini diharapkan bisa mendukung 
pemerintah daerah di masa transisi dan adaptasi AKB, membantu 
mereka memulihkan perekonomian, serta memastikan kondisi 
di daerah menjadi lebih baik dan lebih kuat. TPB yang menjadi 
kerangka pikiran rekomendasi kebijakan ini diharapkan bisa 
membangun sistem berpikir dan pendekatan yang terintegrasi. 
Rekomendasi kebijakan ini juga bertujuan menghasilkan intervensi 
yang komprehensif dalam jangka panjang bagi pemerintah dan 
masyarakat. 

I
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Riset yang dilakukan ini bertema “Kualitas Sinkronisasi Data untuk 
Jaring Pengaman Sosial”. Tema ini dipilih karena mengingat salah satu 
persoalan mendasar dalam penanganan COVID-19 adalah sinkronisasi 
data penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS). 

Masalah data penerima JPS dapat dipetakan sebagai berikut: 

(1) Akurasi data. Ada fenomena inclusion, exclusion, serta double 
beneficiaries pada data penerima JPS di masa pandemi COVID-19. 
Hal ini terjadi karena ada masalah pada tata kelola, cara verifikasi, 
serta validasi data penerima bantuan. Beberapa daerah memang telah 
memiliki sistem informasi serta manajemen data kemiskinan, tapi sistem 
ini belum terintegrasi dengan data sektoral. Masing-masing sektor 
mengembangkan sistem datanya sendiri.

(2) Banyaknya basis data dan indikator penerima manfaat JPS. Ada 
tiga sumber utama untuk data penerima JPS. Yang pertama adalah 
Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga miskin yang didata oleh dinas 
sosial. Yang kedua, data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
dari dinas ketenagakerjaan. Yang ketiga, data penerima program Kredit 
Usaha Ringan (KUR) dari dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM). Ketiga data ini memiliki indikator masing-masing 
untuk menentukan penerima manfaatnya. Saat pandemi COVID-19 
terjadi, pemerintah menggunakan tiga sumber data tersebut secara 
bersamaan. Ini menyebabkan masalah akurasi data. 

(3) Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah untuk konsolidasi data. Pemerintah daerah cenderung fokus 
pada urusan respons COVID-19 di daerah mereka, dengan data yang 
sudah dimiliki. 

(4) Kurangnya kapasitas di tingkat pemerintah daerah. Tidak semua 
pemerintah daerah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, 
infrastruktur, dan sumber dana yang memadai untuk memverifikasi data 
penerima JPS. 

Berangkat dari beberapa masalah di atas, kita dapat mengetahui 
bahwa akar masalahnya adalah kapasitas SDM, koordinasi antar 
sektor dan antar level, serta sistem pendataan. Oleh sebab itu, riset ini 
akan mengkaji masalah dan inovasi yang dihadapi oleh pemerintah 
daerah yang berkaitan dengan tata kelola data, yaitu kapasitas sumber 
daya manusia, koordinasi dan kemitraan untuk merespons pandemi 
COVID-19.

1.2. Tujuan

a.  Menyiapkan kerangka adaptasi, khususnya sinkronisasi 
data, untuk transisi di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 
Kerangka adaptasi ini disusun untuk memastikan kesiapan 
kondisi di masa mendatang ketika terjadi pandemi COVID-19 
atau infeksi lainnya. Aspek-aspek yang harus disiapkan adalah 
SDM, mental, koordinasi, dan kemitraan.
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b. Memberikan masukan untuk panduan sinkronisasi data yang 
telah disusun pemerintah berdasarkan praktik baik (best 
practices) yang ditemukan dalam riset.

c.  Merumuskan rekomendasi kebijakan tentang tata kelola 
sinkronisasi data JPS pada aspek SDM, kesadaran, koordinasi 
dan kemitraan untuk transisi di masa AKB. Memastikan 
kesiapan melakukan respons pada masa mendatang dalam 
kerangka kerja TPB.

1.3. Rumusan Persoalan

Riset ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan utama sebagai 
berikut;

1.  Bagaimana cara pemerintah mengelola sinkronisasi data 
penerima manfaat JPS untuk memastikan kesesuaian kriteria 
penerima manfaat di masa pandemi COVID-19?

2.  Apa saja praktik baik atau inovasi untuk sinkronisasi data 
penerima manfaat JPS, untuk memastikan kesesuaian kriteria 
penerima manfaat di masa pandemi COVID-19?

1.4. Ruang Lingkup Riset

Riset ini fokus pada tata kelola sinkronisasi data penerima JPS pada 
empat aspek, yaitu;

a.  Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

b. Kesadaran peran dan tanggung jawab

c.  Koordinasi antar level dan antar sektor dalam pemerintahan

d. Kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan masyarakat

1.5. Lokasi Riset

Riset ini dilakukan di lima wilayah di Indonesia, yaitu Kota 
Tanjungpinang, Kota Makassar, Kabupaten Sragen, Provinsi Sulawesi 
Selatan, dan Provinsi Jawa Tengah.

1.6. Kerangka Pemikiran

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu pemicu bagi pemerintah 
daerah untuk mulai memikirkan, menata dan menjalankan model tata 
kelola pemerintahan yang adaptif (adaptive governance). Model tata 
kelola ini memberi kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan 
pemerintahan di tengah ketidakpastian atau uncertainty, seperti saat 
pandemi COVID-19. 

Cepatnya perubahan, munculnya kondisi tak terduga, ketidakpastian 
dan kebutuhan respons yang cepat telah menciptakan tuntutan 
pembaharuan struktur tata pemerintahan dan kemampuan pemerintah. 
Tuntutan ini perlu dilakukan untuk mengakomodasi pengetahuan 
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baru, proses pengambilan keputusan, dan tindakan  untuk merespons 
persoalan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 

1.6.1. Pemerintahan Adaptif (Adaptive Governance)

Pemerintahan adaptif dalam tata kelola pemerintahan adalah 
konsep yang berfungsi untuk tata kelola birokrasi baik dari segi 
sumber daya, regulasi maupun manajemen yang memperhatikan 
perubahan lingkungan. Pemerintahan adaptif (adaptive governance) 
dipilih menjadi  landasan teori untuk membedah kualitas 
sinkronisasi data dalam implementasi JPS, karena teori ini dapat 
menangkap fakta mengenai kapasitas sumber daya, kemampuan 
kebijakan beradaptasi dengan perubahan, dan manajemennya  
dalam konteks COVID-19. Lebih dalam, teori ini juga merumuskan 
perubahan kebijakan berkenaan dengan peningkatan kemampuan 
adaptif pemerintah dalam memfasilitasi tujuan kebijakan sosial.

Dalam pemerintahan adaptif ada tiga aspek adaptasi dalam sebuah 
institusi yaitu kemampuan adaptif (adaptive capability), kebijakan 
adaptif (adaptive policy), dan manajemen adaptif (adaptive 
management). Kemampuan adaptif adalah kemampuan SDM 
untuk melakukan empat hal, yang pertama adalah kemampuan 
berpikir ke depan, meramal dan mengidentifikasi lingkungan di 
masa mendatang yang berdampak pada pilihan kebijakan (thinking 
ahead). Kedua, kemampuan melihat realitas yang dihadapi guna 
menemukan faktor keberhasilan dan kegagalan agar kinerja dapat 
diperbaiki (thinking again). Ketiga, kemampuan berpikir yang lebih 
terbuka, adopsi pikiran, pendapat, dan ide lain di luar kerangka 
berpikir (thinking across). Yang keempat adalah bertindak cepat 
(agile people)

Untuk meningkatkan kemampuan adaptif, serangkaian proses 
pengembangan kapasitas (capacity building) pun dilakukan. M. 
S. Grindle et. al (1987) memiliki teori tentang pengembangan 
kapasitas yang indikatornya kerap disandingkan dengan konsep 
pemerintahan adaptif. 

Pengembangan kapasitas (capacity building) yang dimaksud 
adalah pengembangan kemampuan untuk melaksanakan tugas 
yang sesuai secara efektif, efisien dan berkelanjutan (MS. Grindle: 

1997)1 Untuk mengembangkan kemampuan tersebut, salah satu 
fokusnya adalah pengembangan SDM yang adaptif. Seluruh 
usaha pengembangan kapasitas dilakukan untuk meningkatkan 
kemampuan SDM atas kemampuan thinking ahead, thinking again, 
thinking across dan agile people. 

Aspek kebijakan adaptif mencakup kebijakan yang merespons 
perubahan dari waktu ke waktu dan membuat ketentuan eksplisit 
untuk pembelajaran. Pendekatan ini mensyaratkan bahwa 
pembelajaran dan adaptasi kebijakan dibuat eksplisit di awal. 
Perubahan kebijakan adalah bagian dari proses yang lebih besar 

1 Grindle, Merilee Serrill, ed. Get-
ting good government: capacity 
building in the public sectors of 
developing countries. Harvard 
Univ Pr, 1997.
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dan diakui, dan tidak dipaksa untuk dilakukan berulang kali secara 
ad hoc (Walker dan Marchau, 2003). 

Lalu, manajemen adaptif merupakan proses belajar dengan 
tindakan yang bijaksana. Hal ini dicirikan oleh pluralitas pandangan 
serta kebijakan yang fleksibel (Holling, 2001). Implementasinya 
menggunakan model kelembagaan polisentris.

M. D. Mcginnis (2011) menjelaskan bahwa konsep pemerintahan 
adaptif bergantung pada pengaturan kelembagaan polisentris, yang 
bersarang dalam unit pengambilan keputusan yang otonom dan 
beroperasi pada berbagai skala.2 Skala cakupan tersebut mulai 
dari tingkat lokal, regional hingga pusat. Tata kelola pemerintahan 
adaptif disebut oleh N. L. Engle (2011) dapat menyediakan 
pendekatan kolaboratif fleksibel berbasis pembelajaran untuk 
mengelola ekosistem organisasi.3  Model polisentris adalah 
pengelolaan lembaga pemerintah yang kompleks dengan berbagai 
pusat pengambilan keputusan, yang masing-masing beroperasi 
dengan beberapa derajat otonomi dengan menyeimbangkan 
antara pemerintahan yang tersentralisasi dan sepenuhnya 
terdesentralisasi; berada pada berbagai tingkat yurisdiksi (misalnya, 
lokal, negara bagian, dan nasional) dan juga termasuk unit tata 
kelola tujuan khusus yang melintasi yurisdiksi dan sektor (E. 
Ostrom, 2005; V. Ostrom, Tiebout, & Warren, 1961).4

Untuk menciptakan pemerintahan adaptif, harus ada serangkaian 
pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan 
thinking ahead, thinking again, thinking across dan agile people. 
Dengan kemampuan ini, serangkaian kebijakan yang merespons 
perubahan dan bersifat pembelajaran diciptakan sebagai bentuk 
kebijakan adaptif (adaptive policy). Selain itu, model kelembagaan 
yang polisentris ini adalah model pengelolaan yang tepat karena 
bercirikan kebijakan yang otonom, kolaboratif, fleksibel, pluralis, dan 
berbasis pembelajaran.

1.6.2. Pemerintahan Adaptif sebagai Pengembangan Kapasitas Tata 
Kelola Sinkronisasi Data Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Teori pemerintahan adaptif mendorong birokrasi pemerintahan 
untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan 
kerja pelayanan publik. Pandemi COVID-19 yang melanda penjuru 
dunia mendorong pemerintahan untuk beradaptasi dalam masa 
krisis kesehatan ini. Dalam konteks ini, konsep pemerintahan adaptif 
dipakai sebagai cara pandang bagi usaha peningkatan kapabilitas 
tata kelola data JPS yang dilakukan pemerintah dan evaluasi 
kinerjanya dalam respons COVID-19. Dalam konteks respons 
COVID-19, pemerintahan adaptif harus dimiliki oleh pemerintah 
daerah, dengan beberapa strategi yang dilakukan sebagai berikut:

2 McGinnis, M. D. (2011). Jaringan 
situasi aksi yang berdekatan dalam 
pemerintahan polisentris. Jurnal 
Studi Kebijakan, 39(1), 51-78.

3 Engle, N. L. (2011). Kapasitas 
adaptif dan penilaiannya. Pe-
rubahan lingkungan global, 21(2), 
647-656

4 Keith Carlisle and Rebecca L. 
Gruby,  “Polycentric Systems of 
Governance: A Theoretical Model 
for the Commons “, Policy Studies 
Journal Policy Studies Journal, Vol. 
47, No. 4, 2019
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1. Pengembangan SDM

Pengembangan ini meliputi pendidikan dan pengorganisasian 
staf seperti pelatihan, rekrutmen, pembangunan kesadaran, 
pelatihan, dan bimbingan teknis. Semua hal ini bertujuan 
meningkatan kemampuan adaptif (adaptive capability), yaitu 
kapasitas kecepatan, kapasitas berpikir ke depan, kapasitas 
berpikir realistis dan strategis, serta kapasitas belajar. Hal 
ini dilakukan untuk mendorong kemampuan dan kesadaran 
pelaksanaan sinkronisasi data JPS, yang meningkatkan 
kualitas data. 

Jika merujuk pada teori SDM, Miftah Thoha (2005) dalam 
menangani permasalahan SDM perlu mendorong penataan 
kembali (rightsizing). ini adalah kebutuhan yang mendesak 
agar dapat melihat seberapa jauh kepegawaian pemerintah ini 
berperan untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik. 

Variabel kesadaran peran dan tanggung jawab memiliki 
keterikatan kuat dengan variabel kapasitas SDM. Seseorang 
yang punya kesadaran peran dan tanggung jawab akan 
mendorong program dan kegiatan supaya dapat berjalan 
baik. J. P. Chaplin (2002) menjelaskan kesadaran-diri adalah 
kesadaran mengenai proses mental sendiri atau mengenai 
eksistensi sebagai individu yang unik. Jadi, kesadaran peran 
sangatlah subjektif dan tergantung pada pribadi individu. 
Dalam konteks ini, kesadaran peran dan tanggung jawab SDM 
salah satunya adalah kesadaran pelaksana, yakni kesadaran 
para pelaksana sinkronisasi data dan implementasi JPS 
dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) atas nilai, peran dan 
tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen birokrasi 
dan organisasi. 

2. Penguatan Manajemen

Penguatan manajemen di sini fokus pada dua aspek yaitu 
aspek koordinasi dan aspek kemitraan. Berangkat dari 
konsep manajemen adaptif, pengaturan kelembagaan 
dilakukan secara polisentris dengan prinsip pengambilan 
keputusan yang otonom, kolaboratif fleksibel berbasis pada 
pembelajaran, dan beroperasi pada berbagai skala. Skala 
cakupan ini adalah tingkat lokal, regional, hingga pusat. 
Koordinasi adalah hal mendasar dalam penguatan organisasi 
dan dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut sebagai 
basis manajemen. Koordinasi pemerintahan dilakukan secara 
internal, antar sektor, dan antar level pemerintah.

Prinsip bekerja secara kolaboratif dan fleksibel diterapkan 
dalam bentuk kemitraan, bagian dari proses penguatan 
organisasi melalui kerja sama, yang bersifat setara dan 
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mendukung tercapainya tujuan yang sama. Menurut Sumarto 
(2009:116) kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara 
masyarakat sipil (civil society), pemerintah, dan atau sektor 
swasta dalam rangka mencapai tujuan yang didasarkan pada 
prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian. Konteks 
kemitraan antara pemerintah dan swasta (public-private 
partnership) menurut Mahmudi (2007), dimaknai sebagai 
unit kerja penyedia layanan pemerintah maupun unit bisnis 
pemerintah (BUMN atau BUMD) yang bekerja sama dengan 
sektor swasta dan sektor ketiga. Menurut Savas dalam (Irianti, 
2011) model implementasi public-private partnership antara 
pemerintah dan swasta dapat dilakukan dengan beberapa 
cara, mulai dari fully public (pemerintah secara penuh) sampai 
fully private (swasta secara penuh). Konsep ini juga bisa 
diterapkan ketika bermitra dengan masyarakat.

1.7. Metodologi

1.7.1. Metode

Riset ini memakai metode kualitatif untuk menjawab dua rumusan 
persoalan yang dijelaskan sebelumnya. Secara mendalam, metode 
ini dipakai untuk mengelaborasi kebijakan pendataan, sistem 
pendataan dan praktik sinkronisasi data, serta tantangan dan 
inovasinya saat respons COVID-19. Secara bersamaan metode 
ini juga memetakan pola relasi kuasa dan berbagai aktor yang 
mendorong serta memfasilitasi praktik baik dan inovasi dalam 
sistem pendataan penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS).  

Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga model pengumpulan 
data, yaitu: 

1. Desk study. Studi literatur atas kebijakan pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, panduan, serta kajian tentang 
sinkronisasi data penerima program JPS di lima lokasi riset. 

2. Focus Group Discussion (FGD). Diskusi terbatas dengan 
pemangku kebijakan di lima lokasi riset yang mengelola 
program JPS; seperti Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda), dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan dinas 
koperasi UKM. 

3. Wawancara mendalam. Kegiatan ini dilakukan secara daring 
(online) dengan para pemangku kebijakan di lima lokasi 
riset; seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja; 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi;  Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, 
Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Lembaga Sosial 
Masyarakat (LSM) dan Ombudsman.
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1.7.2. Analisis Data dan Pelaporan

Data yang sudah digali akan diolah dengan menggunakan metode 
content analysis berdasarkan kerangka pikir penelitian. Sifatnya 
berupa pembahasan mendalam terhadap isu atau kasus tertentu. 
Hal ini relevan dengan sumber data utama penelitian, yang 
berasal dari data kualitatif hasil desk study, FGD dan wawancara 
mendalam.

Data yang sudah dianalisis akan dituangkan dalam laporan riset 
yang sistematis. Laporan ini digunakan sebagai landasan untuk 
menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah tentang kualitas 
sinkronisasi data JPS dalam konteks respons COVID-19.

1.7.3. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan tulisan ini akan dibagi menjadi lima bagian. 
Berikut perinciannya:

BAB I
Pendahuluan. Bab ini berisi pengantar dan latar belakang penelitian. Kerangka pemikiran 
yang mengandung teori serta metodologi penelitian tersaji di dalamnya.

BAB II Kebijakan Satu Data untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bab ini berisi gambaran normatif 
terkait kebijakan sinkronisasi data dalam implementasi JPS.

BAB III
Praktik Sinkronisasi Data Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Lima Wilayah. Bab ini berisi 
beragam penjelasan tentang tantangan dan strategi implementasi sinkronisasi data JPS di 
lima wilayah penelitian.

BAB IV
Inovasi dan Peluang Peningkatan Kualitas Sinkronisasi Data. Bab ini berisi beragam 
penjelasan tentang inovasi dan peluang peningkatan kualitas sinkronisasi data dalam 
implementasi JPS di lima wilayah penelitian. 

BAB V
Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab ini adalah penutup dokumen yang berisi kesimpulan, 
rekomendasi dan limitasi penelitian sinkronisasi data dalam implementasi JPS di lima 
wilayah. 

Tabel 1. Sistematika Penulisan
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Petani Garam Tradisional
 Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, Bali.

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Kebijakan 
Satu Data 

untuk Jaring 
Pengaman 

Sosial (JPS)

2.1. Regulasi Sistem Pendataan di Pusat dan Daerah
2.1.1. Sinkronisasi Data JPS Pusat dan Daerah

Pemerintah telah melakukan sinkronisasi data program JPS 
dengan cara membuat keterpaduan data penerima bantuan 
sosial (bansos) di Kementerian Sosial dengan data Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola oleh Direktorat 
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian 
Dalam Negeri. Saat ini, data keterpaduan masih berada di 
angka 77 juta orang dari total 99 juta orang penerima bansos, 
sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam 
praktiknya, kondisi ini seringkali memicu inclusion dan 
exclusion error data penerima bansos yang berakibat pada 
kekacauan pembagian bansos di lapangan.5 

Sinkronisasi DTKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial 
(Permensos) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial. Peraturan ini diperbarui dalam 
Permensos Nomor 11 Tahun 2019. Jenis-jenis data yang 
masuk dalam DTKS meliputi:

● Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Contohnya 
adalah fakir miskin dan anak terlantar.

● Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial. Contohnya 
adalah Keluarga Penerima Manfaat  Program Keluarga 
Harapan (KPM PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan 
Pangan Non Tunai (KPM BPNT).

● Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Contohnya 
adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Sementara itu, sinkronisasi data secara umum menggunakan 
landasan Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Perpres 
Satu Data Indonesia Nomor 39 Tahun 2019. Ini adalah salah 
satu strategi sinkronisasi data bagi pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Skema Satu Data Indonesia (SDI) dalam 
tata kelola data bantuan sosial juga sudah dibuat oleh 
Sekretariat Satu Data Indonesia. Skemanya adalah membuat 
satu alur pengumpulan data, mengumpulkan data di satu 
tempat (portal data), dan mempublikasikan data dalam format 
terbuka (open format) yang memudahkan penggunaan.

Proses SDI dalam tata kelola data bantuan sosial diawali 
dengan dua tahapan besar yaitu:

1. Perencanaan data: identifikasi sumber data

Identifikasi data DTKS dan data Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk skema Program 
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai 

II

5 Webinar Transparency 
International Indonesia, 10 
September 2020, Deputi V Kepala 
Staf Kepresidenan Indonesia
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(BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan nasional 
lain, usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), usulan 
dinas, disabilitas dan lansia.

2. Proses Tata Kelola Data

 • Pengumpulan: data dan metadata bantuan sosial 
dikumpulkan oleh produsen data dan disampaikan 
melalui portal SDI.

 • Pemeriksaan: dilakukan oleh oleh wali data dan pembina 
data.

 • Penyebarluasan

 • Analisis Big Data: mengelompokkan data serta 
mengkurasi data yang diperlukan pengguna.

Dua tahapan besar tersebut diharapkan dapat mewujudkan dampak 
sinergi SDI yaitu meningkatkan efisiensi anggaran dan efisiensi 
proses, serta mengurangi tumpang tindih kebijakan.

Skema sinkronisasi  DTKS telah dikembangkan oleh Kementrian 
Sosial dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next 
Generation (SIKS-NG). ini adalah sistem pengelolaan data yang 
dikembangkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial sejak 
pertengahan 2017. Pada 2019 SIKS-NG dengan platform android 
(SIKS-droid) diperkenalkan. Sistem ini memudahkan petugas 
pendata untuk melakukan verifikasi dan validasi data ketika 
melakukan kunjungan rumah tangga, menggunakan smartphone 
atau tablet, tanpa harus memakai kertas. Selain itu SIKS-droid 
memiliki fitur untuk mendokumentasikan foto kondisi rumah seperti 
atap, lantai, dinding, identitas kepala rumah tangga, serta koordinat 
rumah tangga yang dikunjungi.6

2.1.2. Jenis-jenis JPS di nasional dan daerah

Pemerintah Indonesia merespons Pandemi COVID-19 dengan 
mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai 
bencana nasional. Sejalan dengan penetapan itu, pemerintah 
segera menetapkan program-program Jaring Pengaman Sosial 
(JPS) untuk melindungi warga yang terdampak pandemi. 

Presiden RI menekankan bahwa program-program ini penting bagi 
rakyat. Berikut penjelasannya:

 • Pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran, data juga dari 
kelompok penerima manfaat by name, by address. Ini 
untuk memastikan data tepat dan akurat, melibatkan RT/
RW, pemerintah desa dan pemerintah daerah.

6 https://dtks.kemensos.go.id/
Profil%20DTKS/topic/333, 
diakses 8 Desember 2020

https://dtks.kemensos.go.id/Profil%20DTKS/topic/333
https://dtks.kemensos.go.id/Profil%20DTKS/topic/333
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 • Penyalurannya sesegera mungkin, secepat mungkin, 
tepat, dan cepat.

 • Mekanisme penyaluran JPS ini dilakukan seefisien 
mungkin, menggunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-
belit, dan menyulitkan masyarakat.7

Dalam mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran COVID-19, 
pemerintah pusat telah menyiapkan dana sebesar sekitar Rp110 
triliun, yang dialokasikan untuk JPS bagi masyarakat lapisan bawah 
agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok, dan tentu saja 
untuk menjaga daya beli. Program JPS tersebut adalah sebagai 
berikut:8 

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah telah menambah jumlah Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) PKH dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta. 
Di masa pandemi ini, penyaluran bantuan pun dipercepat, 
dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali. Selain itu, nilai 
manfaat yang diterima masyarakat juga naik 25 persen. 

2. Kartu Sembako

Jumlah penerima Kartu Sembako ditingkatkan dari 15,2 juta 
penerima menjadi 20 juta penerima. Nilainya pun ditingkatkan 
30 persen (dari Rp150.000 menjadi Rp200.000). Bantuan 
Kartu Sembako ini diberikan selama sembilan bulan. Di 
daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ada 
program bantuan sosial berbasis keluarga untuk 3,7 juta 
penerima manfaat. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta menyiapkan bantuan sosial untuk 1,1 juta penerima. 
Pemerintah pusat menambah bantuan sosial untuk 2,6 juta 
penerima selama dua bulan, sesuai dengan masa tanggap 
darurat yang ditetapkan Satuan Tugas COVID-19. Kementerian 
Sosial juga mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk 
wilayah Jabodetabek sejak 8 April 2020.

3. Kartu Prakerja

Target utama penyaluran Kartu Prakerja ini adalah masyarakat 
yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja 
informal, serta pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. 
Anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp20 triliun dan jumlah 
penerima manfaatnya mencapai 5,6 juta orang.

4. Bantuan dan Subsidi Tarif Listrik 

Pemerintah pusat telah menggratiskan tarif bagi 24 juta 
pelanggan listrik 450 VA dan mensubsidi 50 persen tarif bagi 7 
juta pelanggan listrik 900 VA. Kebijakan ini berlaku di periode 
April, Mei, dan Juni 2020. 

7  Sekretariat Kabinet Republik Indone-
sia | 3 Arahan Presiden Agar Program 
Jaring Pengaman Sosial Efektif. https://
setkab.go.id/3-arahan-presiden-agar-
program-jaring-pengaman-sosial-efek-
tif/ diakses 20 Oktober 2020

8  Sekretariat Kabinet Republik 
Indonesia | Rapat Terbatas melalui 
Video Conference mengenai Efektivitas 
Penyaluran Program Jaring Pengaman 
Sosial, 7 April 2020, di Istana Merdeka, 
Provinsi DKI Jakarta- Sekretariat Kabi-
net Republik Indonesia https://setkab.
go.id/rapat-terbatas-melalui-video-
conference-mengenai-efektivitas-
penyaluran-program-jaring-pengaman-
sosial-7-april-2020-di-istana-merde-
ka-provinsi-dki-jakarta/ diakses 20 
Oktober 2020, pukul 20.00 WIB

https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/3-arahan-presiden-agar-program-jaring-pengaman-sosial-efektif/
https://setkab.go.id/3-arahan-presiden-agar-program-jaring-pengaman-sosial-efektif/
https://setkab.go.id/3-arahan-presiden-agar-program-jaring-pengaman-sosial-efektif/
https://setkab.go.id/3-arahan-presiden-agar-program-jaring-pengaman-sosial-efektif/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
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5. Padat Karya Tunai (PKT)

Presiden mendorong agar pelaksanaan PKT di wilayah 
pedesaan dapat diperluas, tidak hanya melalui skema dana 
desa, tetapi juga melalui alokasi anggaran yang dimiliki 
sejumlah kementerian (Kementerian PUPR, Kementerian 
Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, serta Kementerian BUMN). Alokasi dananya 
adalah Rp10 triliun.

Khusus untuk penyaluran PKT dengan skema dana desa, ada 
dua hal yang mengurangi risiko dampak sosial COVID-19, 
yaitu bantuan sosial warga terdampak dan program PKT. 
Berdasarkan laporan yang diterima, hingga akhir Maret 
2020 dana desa yang tersalurkan baru 32 persen (sekitar 
Rp9,3 triliun dari pagu tahap pertama sebesar Rp 28 triliun). 
Artinya, jika dibandingkan dengan Rp72 triliun dana desa yang 
disalurkan tahun ini, persentase penyalurannya masih terlalu 
kecil (13 persen). 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi (Kemendes) membuat pedoman agar program 
PKT ini bisa berjalan tepat sasaran. Menurut Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, PKT 
harus diutamakan bagi para pekerja informal dan sektor UMK, 
supaya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan 
mengurangi pengangguran serta kemiskinan.

Selain itu, PKT desa yang memakai dana desa diupayakan 
semaksimal mungkin memiliki nilai upah yang lebih besar 
daripada nilai bahan. Ini karena targetnya adalah keterlibatan 
warga sebanyak mungkin. Upah ini diusahakan untuk 
dibayarkan setiap hari. Bila terpaksa, upah diberikan maksimal 
tujuh hari sekali, untuk meningkatkan daya beli.

6. BST (Bantuan Sosial Tunai)

Bantuan ini diberikan selama tiga bulan dengan indeks 
bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga. Penerima bantuan 
ini adalah mereka yang belum menerima bansos PKH, BPNT, 
maupun Kartu Prakerja. Penerima bantuan program ini adalah 
seluruh keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) serta data tambahan dari pemerintah daerah, 
yang selama ini tidak pernah menerima bantuan sosial.

7. Bantuan Sosial Khusus Wilayah Jabodetabek

Alokasi bantuan khusus ini adalah Rp3,7 juta per keluarga. 
Rp1,1 juta disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 
Rp2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan 
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sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas 
COVID-19. Ada 4,1 juta keluarga yang menjadi target penerima 
bantuan. Sebanyak 2,5 juta penerima bantuan berada di DKI 
Jakarta, sedangkan 1,6 juta sisanya tersebar di Bogor, Depok, 
Tangerang dan Bekasi.9

8. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Ini adalah bantuan sosial pangan dari pemerintah yang 
diberikan kepada KPM setiap bulannya. Bantuan ini diberikan 
melalui akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli 
bahan pangan di pedagang bahan pangan (e-warong) yang 
bekerja sama dengan bank. Program reguler yang sudah 
dilaksanakan sebelum pandemi COVID-19 ini tetap berjalan 
sebagai program perlindungan sosial.

9. Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Ini adalah skema insentif tambahan bagi pelaku usaha mikro 
agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. BPUM 
yang bersifat hibah ini diberikan pada 12 juta pelaku usaha 
mikro di Indonesia.

10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Bantuan ini berupa uang tunai yang diberikan pada keluarga 
miskin di desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. 
Nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk 
setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria. BLT-Dana 
Desa ini bebas pajak.10

2.1.3. Program JPS dan Pencapaian Indikator TPB (Perpres 59 
tahun 2017)

Kesepuluh program JPS yang diberikan untuk merespons pandemi 
COVID-19 tersebut berkaitan erat dengan target pencapaian TPB. 
Program-program tersebut relevan dengan tujuan pertama yaitu 
mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.  

Selain itu, skema program JPS tersebut juga relevan dengan 
tujuan pertama dan kedua SDGs yaitu, membangun  ketahanan 
masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan 
dan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta 
gizi yang baik. Sasaran pencapaian TPB secara nasional, juga 
sesuai dengan tujuan global, dapat dilihat dalam tabel berikut:

9  7 Jurus Sakti Pemerintah un-
tuk Jaring Pengaman Sosial Atasi 
Dampak COVID-19 Halaman all,  
https://nasional.kompas.com/
read/2020/04/08/11471681/7-
jurus-sakti-pemerintah-untuk-ja-
ring-pengaman-sosial-atasi-dampak-
COVID-19

10 Panduan Pendataan BLT Dana Desa, 
terbitan KOMPAK

https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurus-sakti-pemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atasi-dampak-covid-19?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurus-sakti-pemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atasi-dampak-covid-19?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurus-sakti-pemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atasi-dampak-covid-19?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurus-sakti-pemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atasi-dampak-covid-19?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurus-sakti-pemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atasi-dampak-covid-19?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurus-sakti-pemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atasi-dampak-covid-19?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurus-sakti-pemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atasi-dampak-covid-19?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurus-sakti-pemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atasi-dampak-covid-19?page=all
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Tabel 2:  Tujuan global, sasaran global, dan sasaran nasional TPB yang relevan dengan program 
JPS Pandemi COVID-19

Tujuan Global Sasaran Global

Sasaran Nasional
(Permen Perencanaan 

Pembangunan Nasional No. 7
 Tahun 2018)

1. Tanpa Kemiskinan. 
Mengakhiri kemiskinan 
dalam segala bentuk di 
manapun.

1.2. Pada tahun 2030, mengurangi 
setidaknya setengah proporsi 
laki-laki, perempuan dan anak-
anak dari semua usia, yang hidup 
dalam kemiskinan di semua 
dimensi, sesuai dengan definisi 
nasional.

1.2.1. Menurunnya tingkat 
kemiskinan pada tahun 2019 
menjadi 7-8 % Pada tahun 
2015, persentase kemiskinan 
adalah 11,22%. 

 

1.3. Menerapkan secara nasional 
sistem dan upaya perlindungan 
sosial yang tepat bagi semua, 
termasuk kelompok yang 
paling miskin. Pada tahun 2030 
mencapai cakupan substansial 
bagi kelompok miskin dan rentan.

1.3.1.(a) Meningkatnya persentase 
penduduk yang menjadi 
peserta jaminan kesehatan 
melalui Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN) 
Bidang Kesehatan dari 61,5% 
menjadi 95%  pada tahun 
2019. 

1.3.1.(b) Proporsi peserta Program 
Jaminan Sosial Bidang 
Ketenagakerjaan 100% untuk 
tenaga kerja formal dan 10% 
untuk tenaga kerja informal 
pada tahun 2019 (tahun 
2015 sebesar 6% untuk 
pekerja formal dan 1% untuk 
pekerja informal)

1.3.1.(c) Persentase penyandang 
disabilitas miskin dan rentan 
yang terpenuhi hak dasarnya 
dan inklusivitas pada 
tahun 2019 menjadi 0,57% 
dibandingkan dengan tahun  
2015 yang jumlahnya 0,83%  

1.3.1.(d) Peningkatan jumlah 
rumah tangga yang 
mendapatkan bantuan tunai 
bersyarat/Program Keluarga 
Harapan pada tahun 2019 
menjadi 10 juta dari 3,51 juta 
pada tahun 2015.
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1.5. Pada tahun 2030, membangun 
ketahanan masyarakat miskin 
dan mereka yang berada dalam 
kondisi rentan, dan mengurangi 
kerentanan mereka terhadap 
kejadian ekstrem terkait iklim 
dan guncangan ekonomi, sosial, 
lingkungan, dan bencana.

1.5.1.(a) Meningkatnya 
jumlah lokasi penguatan 
pengurangan risiko bencana 
daerah pada tahun 2019 
menjadi 39 daerah (pada 
2015 jumlahnya adalah 35 
daerah).

1.5.1.(b) Terpenuhinya kebutuhan 
dasar korban bencana sosial 
hingga tahun 2019 menjadi 
140 ribu jiwa (data pada 
2015 adalah 16 juta jiwa).  

1.5.1.(c) Terlaksananya 
pendampingan psikososial 
korban bencana sosial 
hingga tahun 2019 menjadi 
3.800 jiwa (data pada 2015 
adalah 16 juta jiwa korban).

1.5.1.(d) Meningkatnya jumlah 
daerah bencana alam/
bencana sosial yang 
mendapat pendidikan 
layanan khusus pada tahun 
2019 menjadi 450 daerah 
(data pada 2015 adalah 100 
daerah). 

1.5.1.(e) Menurunnya indeks risiko 
bencana pada pusat-pusat 
pertumbuhan yang berisiko 
tinggi dari 169,4 tahun 2014 
menjadi 144 tahun 2019 
(indeks risiko). 
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2. Menghilangkan kelaparan. 

Mencapai ketahanan pangan 
dan gizi yang baik, serta 
meningkatkan pertanian 
berkelanjutan.

2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan 
kelaparan dan menjamin akses 
bagi semua orang, khususnya 
orang miskin dan mereka yang 
berada dalam kondisi rentan, 
termasuk bayi, terhadap makanan 
yang aman, bergizi, dan cukup 
sepanjang tahun.

2.2.  Pada tahun 2030, menghilangkan 
segala bentuk kekurangan gizi, 
termasuk pada tahun 2025 
mencapai target yang disepakati 
secara internasional untuk anak 
pendek dan kurus di bawah lima 
tahun, dan memenuhi kebutuhan 
gizi remaja perempuan, ibu hamil 
dan menyusui, serta manula.

2.1.1.(a) Menurunnya prevalensi 
Kekurangan gizi 
(underweight) pada anak 
balita 17% tahun 2019  dari 
19,6% pada tahun 2013.

2.1.2.(a) Penurunan proporsi 
penduduk dengan asupan 
kalori minimum di bawah 
1400 kkal/kapita/hari 
menjadi 8.5% pada tahun 
2019 dari 12,96% pada tahun  
2015.

2.2.1.(a) Penurunan prevalensi 
stunting (pendek dan sangat 
pendek) pada anak berusia 
di bawah dua tahun menjadi 
28% pada tahun 2019 dari 
32,9% pada tahun 2013.

2.2.2.(c) Kualitas konsumsi 
pangan yang diindikasikan 
oleh skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) menjadi 
92,5% pada tahun 2019 dari 
85,2% pada tahun 2019; 
dan meningkatnya tingkat 
konsumsi ikan perkapita 
menjadi 54,5 kg/per kapita/
tahun dari 40,9 kg/ per 
kapita/tahun.
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2.1.4. Tahapan penyaluran JPS

Tahapan penyaluran JPS dari setiap program berbeda-beda, 
berdasarkan waktu pendataan, jadwal penyaluran, jumlah penerima 
manfaat program, dan jenis program (uang atau barang). Data yang 
relatif sudah siap adalah data DTKS untuk program PKH dana BPNT, 
karena data tersebut adalah program reguler untuk perlindungan 
sosial warga miskin. Dua skema program itu dapat lebih cepat 
disalurkan kepada penerima manfaat karena data sudah siap. 
Namun untuk penyaluran program JPS, ada mekanisme dan alur 
pendataan yang harus diselesaikan dulu sebelum bantuan sosial 
dapat disalurkan.

2.2. Indikator Pendataan Program JPS

2.2.1. Indikator DTKS

Kesepuluh skema program JPS ini masing-masing memiliki kriteria 
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Program JPS yang 
menggunakan indikator DTKS adalah program PKH, BST dan BPNT.

 1. Kriteria Penerima PKH 

Bagi warga yang terdampak COVID-19, Penerima PKH 
dalam skema JPS memakai sumber data DTKS. Ini adalah 
sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, 
ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan 
status kesejahteraan terendah di Indonesia. Sumber 
utama DTKS adalah hasil kegiatan Pemutakhiran Basis 
Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada 2015.

DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan 
sasaran program-program perlindungan sosial. DTKS 
membantu perencanaan program, memperbaiki 
penggunaan anggaran, dan sumber daya program 
perlindungan sosial. Dengan memakai data DTKS, jumlah 
dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis 
sejak awal perencanaan program. Hal ini membantu 
mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program 
perlindungan sosial. 

Kriteria penerima PKH adalah: ibu hamil/nifas; anak usia 
PAUD; anak usia SD, SMP dan SMA; penyandang disabilitas 
berat, serta lansia yang berusia di atas 70 tahun. 

 2. Kriteria Penerima Kartu Sembako

Saat pandemi COVID-19, penerima bantuan Kartu Sembako 
ditingkatkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta 
penerima. Nilai Kartu Sembako juga ditingkatkan 30 persen 
(dari Rp150.000 menjadi Rp200.000). Sebelumnya, program 

http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran/
http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran/
http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
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ini bernama Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penyaluran 
bantuan Kartu Sembako mengacu pada empat prinsip umum, 
yaitu (1) mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM); (2) memberi lebih banyak pilihan 
dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, 
kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan; 
(3) mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh 
pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani 
KPM; dan (4) memberikan akses jasa keuangan kepada 
usaha eceran rakyat dan KPM. 

Untuk mendapatkan Kartu Sembako, masyarakat harus 
mendaftarkan diri sebagai peserta KPM. Langkah 
selanjutnya:

a.    Calon KPM mendapat surat pemberitahuan berisi 
teknis pendaftaran. Data yang telah diisi oleh calon 
KPM diproses secara paralel oleh bank yang tergabung 
dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor 
kelurahan dan kantor walikota/kabupaten.

b.   Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan akan 
dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu 
Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu 
non-tunai untuk pengambilan bantuan pangan. 

c. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS 
datang ke e-warong terdekat untuk membeli bahan 
pangan menggunakan KKS. E-warong ini adalah agen 
bank, pedagang, atau pihak lain yang telah bekerja 
sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai 
tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan 
oleh KPM. Pasar tradisional, warung, toko kelontong, 
warung desa, hingga Rumah Pangan Kita (RPK) adalah 
beberapa contoh e-warong. Transaksi dilakukan secara 
non-tunai memakai KKS. Para penerima bantuan 
sosial mendapat  laporan rinci seputar dana yang telah 
disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, 
jumlah dana yang tersisa, serta berapa orang penerima 
yang belum menarik bantuan.11

 3. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Penerima bantuan ini adalah mereka yang belum menerima 
bansos PKH, BPNT, maupun Kartu Prakerja. Para penerima 
bantuan program ini adalah seluruh keluarga yang terdaftar 
di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data 
tambahan dari pemerintah daerah yang selama ini tidak 
pernah menerima bantuan sosial.

11  https://tirto.id/cara-dan-prosedur-
dapatkan-kartu-sembako-murah-eLyr 

https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/


37Adaptasi Kebiasaan Baru

2.2.2. Indikator Non-DTKS

1. Tarif Listrik atau Subsidi Listrik

Subsidi listrik gratis diberikan pada pelanggan dengan 
kapasitas listrik rumah tangga 450 VA. Jumlahnya adalah 
24,16 juta orang. Mereka adalah golongan pelanggan 
R1/450 VA dan R1T/450 VA. Sementara itu, pelanggan 
golongan R1/900 VA dan R1T 900 VA yang jumlahnya 
sekitar 7,72 juta pelanggan mendapat diskon tarif 50 
persen. Pelanggan berkapasitas listrik 900 VA dengan 
golongan R1M/900 VA dan R1MT 900 VA tidak mendapat 
diskon karena mereka dikategorikan sebagai pelanggan 
mampu (R1M) dan pelanggan listrik prabayar (R1MT).

2. Kriteria Kartu Prakerja

Pendaftaran program Kartu Prakerja dilakukan melalui dua 
cara yaitu secara daring (melalui situs resmi program) dan 
luring melalui kementerian/lembaga maupun pemerintah 
daerah. Cara daring (online) dapat dilakukan secara mandiri 
maupun dengan bantuan kementerian/lembaga atau 
pemerintah daerah.12 Mengutip Pasal 2 Permenko Nomor 11 
Tahun 2020, Kartu Prakerja diberikan kepada para pencari 
kerja dengan rincian sebagai berikut:

	• Pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang 
membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk 
pekerja/buruh yang dirumahkan.

	• Pekerja bukan penerima buruh, termasuk pelaku usaha 
mikro dan kecil.

	• Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan KTP, 
berusia paling rendah 18 tahun

	• Tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

	• Diprioritaskan kepada calon penerima yang terdampak 
pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan sosial 
selama masa pandemi.

Permenko Nomor 11 Tahun 2020 juga mengatur pihak-
pihak yang tidak dapat memperoleh Kartu Prakerja, sebagai 
berikut:

	• ● Pejabat negara Pimpinan dan anggota Dewan       
  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

	• ● Aparatur Sipil Negara (ASN).

	• ● Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

12  Aturan Baru, Siapa Saja yang Bisa 
Mendapat Kartu Prakerja? Halaman 
all, https://www.kompas.com/tren/
read/2020/08/09/180300865/aturan-
baru-siapa-saja-yang-bisa-mendapat-
kartu-prakerja-?page=all diakses 22 
Oktober 2020, 12.25 WIB

https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/09/180300865/aturan-baru-siapa-saja-yang-bisa-mendapat-kartu-prakerja-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/09/180300865/aturan-baru-siapa-saja-yang-bisa-mendapat-kartu-prakerja-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/09/180300865/aturan-baru-siapa-saja-yang-bisa-mendapat-kartu-prakerja-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/09/180300865/aturan-baru-siapa-saja-yang-bisa-mendapat-kartu-prakerja-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/09/180300865/aturan-baru-siapa-saja-yang-bisa-mendapat-kartu-prakerja-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/09/180300865/aturan-baru-siapa-saja-yang-bisa-mendapat-kartu-prakerja-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/09/180300865/aturan-baru-siapa-saja-yang-bisa-mendapat-kartu-prakerja-?page=all
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	• ● Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

	• ● Kepala desa dan perangkat desa.

	• ● Direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN     
  atau BUMD.

3. Kriteria Padat Karya Tunai (PKT)

Penerima manfaat PKT ini diutamakan untuk para pekerja 
informal maupun sektor UMK. Sementara itu, PKT Desa 
ditujukan bagi penganggur dari manapun asalnya, tapi 
berdomisili di desa tersebut. Sasaran dana desa adalah 
mereka yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan 
sosial seperti BPNT atau bantuan lain dari kebijakan APBN.

4. Kriteria Bantuan Presiden Produktif untuk Modal Kerja 
(Banpres Produktif)

Proses pendataan melibatkan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan dilakukan oleh 
dinas koperasi kabupaten/kota. Data penerima Banpres 
Produktif juga diperoleh dari Himbara, BPR, koperasi, Badan 
Layanan Umum (BLU), dan kementerian/lembaga. 

Dalam mengecek akurasi data, Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bekerja sama 
dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penerima Banpres 
ini adalah: (1) Pelaku usaha mikro yang belum tersentuh 
perbankan. Mereka belum pernah menerima pinjaman bank. 
Bila sudah ada yang memiliki rekening di bank, saldonya 
harus di bawah jumlah tertentu, misalnya di bawah Rp5 
juta. (2) Mereka yang belum pernah menerima pinjaman 
dari Badan Layanan Umum (BLU). Kemenkop UKM bekerja 
sama dengan Kementerian Keuangan melalui Sistem 
Informasi Kredit Program (SIKP). Bank pelaksana lalu 
melakukan verifikasi.

Pada tahap awal, Banpres Produktif disalurkan kepada 
1 juta penerima manfaat, melalui BRI dan BNI. BRI 
menyalurkan bantuan kepada 683.528 penerima, dengan 
total penyaluran Rp1,64 triliun. BNI menyalurkan bantuan 
kepada 316.472 penerima dengan total penyaluran Rp760 
miliar. Hingga 19 Agustus 2020, Banpres Produktif telah 
disalurkan di 34 provinsi, untuk 1 juta penerima manfaat, 
dengan total dana tersalurkan mencapai Rp2,4 triliun.13

13  Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Meningah RI, 2020, Kemen-
kopukm menyalurkan Bantuan Presiden 
Presiden Banpres untuk Membantu 
Usaha Mikro Lebih Produktif, diakses 
melalui https://ppid.depkop.go.id/
kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-
presiden-banpres-untuk-membantu-
usaha-mikro-lebih-produktif/ (25 
November 2020).

https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://ppid.depkop.go.id/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif/
https://ppid.depkop.go.id/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif/
https://ppid.depkop.go.id/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif/
https://ppid.depkop.go.id/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif/
https://ppid.depkop.go.id/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif/
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5. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin 
baik yang terdata dalam DTKS maupun yang tidak terdata 
(exclusion error). Mereka harus memenuhi kriteria berikut:

 • Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu 
Prakerja;

 • Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki 
cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup 
selama tiga bulan ke depan);

 • Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 
menahun/kronis;

 • Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti 
keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, 
dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa.

2.3. Mekanisme Sinkronisasi Data

2.3.1. Standard Operating Procedure (SOP) Sinkronisasi Data untuk 
DTKS

Hal ini mengacu kepada Permensos Nomor 5 tahun 2019 dan 
diperbaharui dalam Permensos nomor 11 Tahun 2019 tentang 
pengelolaan Data Terpadu kesejahteraan Sosial. Dalam Permensos 
tersebut, sudah diatur Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan 
sosial dilakukan melalui tahapan pendataan, verifikasi dan validasi, 
penetapan, serta penggunaan. 

Implementasi SOP sinkronisasi data DTKS di daerah berbeda-beda. 
di Kabupaten Sragen, bantuan JPS yang dikelola dalam lingkup 
pemerintahan kabupaten jumlahnya terbatas. Kabupaten Sragen 
hanya menaungi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) 
yang dikelola desa, serta mengelola langsung Bantuan Non-Tunai 
bernilai Rp200.000 per bulan. Bantuan Non-Tunai ini menyasar 
keluarga yang tidak terdaftar di DTKS dan tidak mendapat bantuan 
dari pemerintah pusat maupun provinsi.

2.3.2. Basis Data

Basis data yang digunakan mengacu pada kriteria yang sudah 
ditentukan oleh pusat, seperti data Banpres Produktif, PKH, BST, 
BPNT dan lain-lain. Kabupaten Sragen, Kota Tanjungpinang, dan 
Kota Makassar melaksanakan program JPS sesuai dengan program 
pusat.
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Di Jawa Tengah, ada berbagai persiapan untuk mendukung 
implementasi JPS, seperti penyiapan Jaminan Hidup, Kartu Prakerja, 
Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, BPNT, serta PKH. 
Selain JPS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong 
rencana Jaring Pemulihan Ekonomi (JPE) berupa perpanjangan tenor 
pinjaman, Pembebasan Denda bagi Wajib Pajak Daerah, Subsidi 
Bahan Baku bagi UMKM, Subsidi Bunga Pinjaman Bagi Koperasi, 
Bantuan Biaya Distribusi Pangan, Penyediaan Cadangan Pangan dan 
Lumbung Desa. 

Program lain dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk 
menangani dampak sosial-ekonomi masyarakat di masa pandemi 
ini adalah pemilihan bantuan melalui kondisi tempat tinggal. Hal ini 
dilakukan melalui sistem Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang 
telah terkoneksi dengan sistem milik Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, untuk mengecek data 
bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam pencarian NIK.

Dasar pelaksanaan JPS di Provinsi Jawa Tengah berpegang pada 
Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 April 2020 
Nomor: 900/0004361 tentang Percepatan Penyediaan APBD Provinsi 
Jawa Tengah untuk Penanganan COVID-19, Refocusing anggaran 
dan realokasi anggaran APBD 2020 untuk penyediaan Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE). 

Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2020) menjelaskan 
bahwa meskipun belum ada peraturan daerah yang mengatur secara 
detail soal JPS dan JPE ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
beracuan pada Dokumen Rencana Operasi (Renop) dalam merespons 
pandemi COVID-19. Dokumen itu menjelaskan berbagai pihak dan 
institusi yang bersinggungan dalam penanggulangan bencana 
pandemi, salah satunya adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Tengah memakai Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas dalam 
implementasi JPS dan JPE. 

Di Provinsi Sulawesi Selatan, basis data yang digunakan adalah 
DTKS dari Kementerian Sosial dan Non-DTKS dari Dinas Sosial 
Provinsi Sulawesi Selatan. Data non-DTKS didapat secara bertingkat, 
dari pengajuan bupati/walikota melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota 
yang bersumber dari penetapan kepala desa/lurah.14

Di Kabupaten Sragen, basis data yang digunakan untuk Bantuan 
Pangan Non-Tunai Sembako adalah data Saraswati15. Basis data 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) memakai data yang 
dikumpulkan dari level RT.16

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat basis 
data sementara untuk mengelola sinkronisasi data masyarakat 
yang terdampak pandemi. Mereka memiliki Sistem Informasi 
Kesejahteraan Sosial (SIKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 
yang berupa aplikasi dengan berbagai modul untuk mendukung 

14 Gemala Fauza Plt. Kepala Dinas 
Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. FGD 
Daring Bersama Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 6 November 2020.

15 Saraswati adalah program Pemer-
intah Kabupaten Sragen yang mener-
apkan kebijakan pelayanan gratis di 
seluruh puskesmas di Sragen. Pembi-
ayaan program ini berasal dari program 
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 
yang dianggarkan tiap tahun. Jamkesda 
diperuntukkan keluarga miskin yang 
tercecer dari data terpadu kesejahter-
aan sosial (DTKS). Unit Pelayanan 
Terpadu Penanggulangan Kemiskinan 
(UPTPK) bertugas melakukan survei la-
pangan untuk pengajuan peserta calon 
penerima manfaat Jamkesda.

16 Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pem-
bagian, Penetapan, Rincian Dana Desa 
setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun 
Anggaran 2020. Pasal 17A ayat 4.

https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
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pengentasan kemiskinan di era digital. Perbaikan data penerima 
bansos pangan dilakukan memakai aplikasi Sistem Informasi 
Kesejahteraan Sosial Dinsos Jawa Tengah (SIKS-DJ). Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah juga mengembangkan situs web yang 
memuat pengecekan DTKS. Basis data ini berisi data kesejahteraan 
sosial dengan berbagai kriteria pada masing-masing Individu dan 
Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah.

Mekanisme sinkronisasi data program JPS dari Pemerintah Kota 
Tanjungpinang belum termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 12 
Tahun 2020. Kriteria keluarga penerima bantuan JPS mengacu pada 
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2020 
Tentang DTKS, sebagai berikut:

1. Kepala keluarga yang terdaftar dalam DTKS yang telah disahkan 
melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2020 di luar 
penerima bantuan pemerintah.

2. Kepala keluarga yang terdaftar dalam Data Musyawarah 
Kelurahan (Muskel) usulan DTKS Tahun 2020.

3. Kepala Keluarga yang terdaftar dalam data usulan kelurahan, 
yang diberikan RT/RW kepada lurah se-Kota Tanjungpinang 
dengan melampirkan KK dan e-KTP masyarakat yang telah 
diverifikasi dan divalidasi.

4. Warga berdomisili di Kota Tanjungpinang. Administrasi 
kependudukannya di luar Kota Tanjungpinang diterangkan 
memakai Surat Keterangan Domisili RT/RW dalam Berita Acara 
dari hasil verifikasi dan validasi. 

Ada beberapa tata cara penyerahan bantuan. Yang pertama, 
penyerahan bantuan berupa barang dilakukan di masing-masing 
kelurahan dan teknis penyerahannya diatur oleh lurah dan camat. 
Kedua, penyerahan bantuan berupa uang tunai dibayarkan melalui 
lembaga yang ditunjuk. Ketiga, penyerahan bantuan berupa barang 
dan/atau uang dapat diberikan dengan Keputusan Walikota. 
Keempat, penyerahan bantuan dilakukan berdasarkan ketentuan 
protokol kesehatan penanganan COVID-19.

Sementara itu di Kota Makassar, ada beberapa basis data yang 
dipakai untuk penyaluran JPS. Yang pertama adalah DTKS untuk 
bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu, pendataan 
RT/RW dengan basis data KK dan KTP dipakai untuk distribusi 
60.000 bantuan sembako dari APBD Kota Makassar.
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2.4. Pelaksana Sinkronisasi Data

2.4.1. Level desa-kabupaten

Pelaksana sinkronisasi data dari level desa-kabupaten untuk skema 
DTKS dilakukan oleh pemerintah desa dan kecamatan, didukung 
petugas di tingkat kecamatan atau Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK). Masyarakat juga dapat mendaftarkan diri ke 
pemerintah desa/kelurahan setempat

2.4.2. Kabupaten/kota-provinsi

Pelaksana sinkronisasi data DTKS adalah pemerintah daerah 
kabupaten/kota (dinas/instansi penyelenggara urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial). 
Mereka mendata secara mandiri atau bersama lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 
Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan 
validasi DTKS. Pendataan dilakukan secara berkala paling sedikit 
satu tahun sekali.17

Bupati/Walikota melalui dinas sosial melakukan verifikasi dan 
validasi data. Data tersebut kemudian dikirimkan ke Pemerintah 
Provinsi untuk dilakukan verifikasi dan validasi berjenjang. 
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah provinsi 
bersama pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memperbaiki 
data. Data yang sudah diverifikasi dan divalidasi disampaikan 
Gubernur ke Menteri Sosial. Perbaikan data meliputi exclusion 
error dan inclusion error.Untuk DTKS, Menteri sosial memperbaiki 
dan melengkapi data. Ini berlaku untuk data yang berasal dari 
pendataan, verifikasi, dan validasi maupun dari hasil penetapan 
DTKS sebelumnya.18

Masyarakat yang belum terdata dalam DTKS dapat secara aktif 
mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa di tempat tinggalnya. 
Lurah/kepala desa melaporkan perubahan data warga ke camat. 
Bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi bila 
diperlukan. Jika ada hasil yang tidak sesuai, pemerintah provinsi 
wajib memperbaiki. Perbaikan data meliputi exclusion error dan 
inclusion error.19

Di Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa cara sinkronisasi 
data untuk implementasi JPS. Caranya dimuat dalam Keputusan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1039/IV/Tahun 2020 Tentang 
Penunjukan Dan Pelaksana Pendistribusian Jaring Pengaman 
Sosial/Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 202020. Penjelasannya sebagai berikut:

17 Permensos Nomor 5 tahun 2019

18 Permensos Nomor 11 Tahun 2019

19 Permensos Nomor 5 Tahun 2019

20 Keputusan Gubernur Sulawesi 
Selatan Nomor 1039/IV/Tahun 2020 
Tentang Penunjukan Dan Pelaksana 
Pendistribusian Jaring Pengaman 
Sosial/Bantuan Sosial Bagi Masyarakat 
Yang Terdampak Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2020. Diakses pada 12 
Oktober 2020

https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
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	• Memperbarui data dan informasi masyarakat terdampak 
COVID-19 berdasarkan laporan dinas sosial kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan. 

	• Menerima dan mendistribusikan JPS/bantuan sosial berupa 
cadangan beras pemerintah, barang/logistik dari APBD, 
beras reguler dari APBN, sumbangan dari dunia usaha dan 
masyarakat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

	• Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.

	• Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi 
Selatan secara berkala.

	• Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD 
Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
Anggaran 2020 dan sumber dana lainnya yang sah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan aplikasi Sulsel 
Siaga COVID-19 yang mendokumentasikan penerima bantuan. 
Aplikasi ini juga menjadi ruang partisipasi warga untuk pengecekan 
penerima ganda atau penerima fiktif.21 Dalam penelusuran media 
massa, ditemukan Informasi bahwa BPKP bersama Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Sosial dan 
Dinas Kominfo, juga telah membuat situs web tentang jumlah 
bantuan dan penerima bantuan. Dengan begitu, data penerimaan 
dan penyaluran bantuan ini dapat dilihat oleh seluruh lapisan 
masyarakat.22 Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, aplikasi ini 
hanya dapat diakses secara khusus dan harus memakai password 
dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, sinkronisasi data untuk implementasi Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di 
Jawa Tengah telah dijelaskan sekilas sebelumnya. Sinkronisasi 
data di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Surat Edaran 
Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 April 2020 Nomor: 900/0004361 
tentang Percepatan Penyediaan APBD Provinsi Jawa Tengah 
untuk Penanganan COVID-19 Refocusing anggaran dan realokasi 
anggaran APBD 2020 untuk penyediaan JPS dan JPE. Dokumen 
yang melandasi sinkronisasi data dalam implementasi JPS dan JPE 
ini adalah Dokumen Rencana Operasi (Renop) dalam merespons 
pandemi COVID-19.

21 Gemala Fauza Plt. Kepala Dinas 
Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. FGD 
Daring Bersama Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 6 November 2020.  
Dapat diakses di LOGIN SIAP CO-
VID-19 (linjamsossulsel.net)

22 Detik.com. “Bukan Ditimbun, Ban-
sos Dikumpulkan di Rumah Gubernur 
Sulsel Karena Ini”. Diakses Novem-
ber 2020. https://news.detik.com/
berita/d-5006150/bukan-ditimbun-
bansos-dikumpulkan-di-rumah-
gubernur-sulsel-karena-ini

https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
https://sicovid.linjamsossulsel.net/login.php
https://sicovid.linjamsossulsel.net/login.php
https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-efektivitas-penyaluran-program-jaring-pengaman-sosial-7-april-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/
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Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan sinkronisasi data 
dengan menerbitkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 
12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaring Pengaman 
Sosial Terhadap Dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
Peraturan ini berisi (1) kriteria penerima bantuan sosial yang 
merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 19/
HUK/2020 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
Tahun 2020; (2) jenis bantuan yang diterima Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM); (3) tata cara penyerahan bantuan sosial; (4) 
mekanisme dan tata cara penatausahaan keuangan; (5) mekanisme 
pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan JPS; serta (6) 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dinas Sosial membuat Surat Keputusan Dinas Sosial Kota 
Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Tim Pengelola 
Data dan Pelaksanaan Bantuan Sembako dan Uang untuk 
Masyarakat yang Terdampak/Risiko Sosial Akibat COVID-19. 
Surat Keputusan ini mengatur pembentukan koordinator data dan 
koordinator logistik. Proses verifikasi dan validasi data merujuk 
pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu 
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Mekanisme 
verifikasi dan validasi data dilaksanakan dengan tahapan berikut: 
penyusunan daftar awal sasaran, bimbingan teknis, musyawarah 
desa/kelurahan, kunjungan ke rumah tangga, pengolahan data, 
pengawasan dan pemeriksaan, lalu pelaporan.



45Adaptasi Kebiasaan Baru

Aktivitas kelompok nelayan sedang menarik 
jaring di Pangandaran bagian barat. 

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Praktik 
Sinkronisasi 
Data Jaring 
Pengaman 

Sosial  
di Lima Wilayah

III

23 Amburadul, 20 Juta Data 
Penerima Bansos Tak Sinkron 
Data Lapangan, https://tirto.id/
amburadul-20-juta-data-pener-
ima-bansos-tak-sinkron-data-
lapangan-fJi5  diakses Selasa 18 
November 2020

Sumber:Ombudsman Republik Indonesia, 2020

3.1. Peta Persoalan Pendataan JPS 
3.1.1. Persoalan Sinkronisasi Data JPS

Pemerintah menemukan setidaknya ada 20 juta data 
kependudukan yang tidak cocok dengan penerima 
bantuan sosial yang masuk dalam program Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS).23 Selain data DTKS, data non-
DTKS juga mengalami persoalan karena data harus terkumpul 
dengan cepat dalam waktu terbatas. Di tingkat pemerintah, 
beberapa persoalan yang muncul adalah ketidaksiapan 
dalam melakukan proses pendataan baik dari sisi regulasi, 
pemahaman tentang kriteria jenis data dan mekanisme, serta 
tahapan pendataan. Sementara itu, masyarakat juga belum 
memahami bagaimana mekanisme pendataan yang dilakukan 
oleh pemerintah, apa saja kriteria yang ditetapkan, dan kemana 
harus melapor atau mengajukan usulan pendataan.  

Masalah pendataan JPS dan mekanisme penyaluran JPS untuk 
mitigasi risiko pandemi Covid 19 banyak muncul di lapangan. 
Aduan-aduan yang masuk terkait program JPS COVID-19 
cukup banyak. Per 5 Agustus 2020, Ombudsman Republik 
Indonesia menerima aduan 1346 kasus terkait bantuan sosial. 
Instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Dinas Sosial 
(73,25 persen). Substansi pengaduan paling banyak terkait 
dengan ketidakjelasan prosedur dan penyaluran bantuan (21,5 
persen), masyarakat yang kondisinya lebih darurat tapi tidak 
terdaftar dan sebaliknya (20,7 persen) dan terdaftar tapi tidak 
menerima bantuan (19 persen). Data tersebut adalah kompilasi 
dari semua data di daerah. 

Grafik 1: Persentase daftar aduan Bansos di 
Ombudsman Republik Indonesia

Penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal 
waktu dan masyarakat/wilayah sasaran

Prosedur dan persyaratan untuk menerima 
bantuan tidak jelas

Masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar 
tidak terdaftar, dan sebaliknya

Terdaftar tapi tidak menerima bantuan

Tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal 
karena KTP pendatang

Kurang sinkron/koordinasi pemberi bantuan

Jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai 
jumlah yang ditentukan

Lainnya

https://tirto.id/amburadul-20-juta-data-penerima-bansos-tak-sinkron-data-lapangan-fJi5
https://tirto.id/amburadul-20-juta-data-penerima-bansos-tak-sinkron-data-lapangan-fJi5
https://tirto.id/amburadul-20-juta-data-penerima-bansos-tak-sinkron-data-lapangan-fJi5
https://tirto.id/amburadul-20-juta-data-penerima-bansos-tak-sinkron-data-lapangan-fJi5
https://tirto.id/amburadul-20-juta-data-penerima-bansos-tak-sinkron-data-lapangan-fJi5
https://tirto.id/amburadul-20-juta-data-penerima-bansos-tak-sinkron-data-lapangan-fJi5
https://tirto.id/amburadul-20-juta-data-penerima-bansos-tak-sinkron-data-lapangan-fJi5
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3.1.2. Dampak Pendataan JPS

Akibat data yang tidak sinkron antar DTKS dengan NIK, 
program menjadi tidak tepat sasaran (inclusion error dan 
exclusion error). Inclusion error terjadi karena orang yang 
tidak berhak menerima manfaat terdaftar dalam basis data 
sebagai penerima manfaat. Sedangkan exclusion error terjadi 
karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di 
basis data sebagai penerima manfaat. Exclusion dan inclusion 
error pasti terjadi karena belum ada  sistem pendataan yang 
sempurna, namun perlu dipastikan bahwa exclusion error 
harus mendekati nol. Sementara itu, inclusion error harus 
ditekan sesedikit mungkin.24

Selain itu, karena data yang tidak sinkron, penyaluran bantuan 
sosial juga mengalami keterlambatan karena pemerintah 
perlu memperbarui data secara berjenjang dari daerah dan 
disinkronkan di pusat. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap 
manfaat program perlindungan sosial, yang bertujuan 
melindungi korban pandemi COVID-19.

3.2. Tantangan Sinkronisasi Data 

Tantangan sinkronisasi data program JPS dalam merespons 
pandemi COVID-19 dialami di lima daerah yang menjadi lokasi 
penelitian. Tantangan sinkronisasi data tersebut dianalisis dari 
empat aspek yaitu kapasitas adaptasi SDM, kesadaran peran 
dan tanggung jawab, koordinasi dan kemitraan. Permasalahan 
sinkronisasi data dalam hal kapasitas adaptasi Sumber Daya 
Manusia (SDM) menjadi salah satu isu klasik dalam tubuh birokrasi. 
David Downey & Stephen P. Erickson (1992) menjelaskan bahwa 
salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata, 
memotivasi, dan mengendalikan SDM untuk mencapai kemajuan 
organisasi dengan efektif. Karena itu, pengendalian SDM penting 
untuk ditegakkan guna menjawab tantangan dan permasalahan 
dalam tubuh birokrasi.25

Situasi ini terjadi di lima lokasi penelitian dengan level adaptasi 
SDM yang berbeda-beda. Variabel kesadaran peran dan tanggung 
jawab berkaitan erat dengan variabel kapasitas SDM. Seseorang 
yang memiliki kesadaran peran dan tanggung jawab yang diemban 
akan mendorong program dan kegiatan dapat berjalan dengan 
baik. 

J. P. Chaplin (2002) menjelaskan bahwa kesadaran-diri adalah 
kesadaran mengenai proses-proses mental sendiri atau mengenai 
eksistensi sebagai individu yang unik. Jadi, kesadaran peran 
sangat subjektif dan tergantung pada pribadi individu tersebut 
karena setiap kesadaran dan respons orang berbeda-beda. Salah 
satunya adalah kesadaran para pelaksana sinkronisasi data 
dan implementasi JPS dan JPE atas nilai, peran, dan tanggung 
jawab yang sangat berkaitan dengan manajemen birokrasi dan 
organisasi.

24 https://media.kemsos.go.id/
images/633Artikel_Dynamic_Up-
dati.pdf, diakses 30 November 
2020, pukul 19.00 WIB

25 Downey, David dan Stephen P. 
Erickson.,  “Manajemen Agribis-
nis”. Rajawali Press: Jakarta, 1992
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Aspek koordinasi dan kemitraan juga mengalami tantangan. Dalam 
situasi bencana non-alam yang baru pertama dihadapi, pelaksana 
sinkronisasi data “dipaksa” beradaptasi dengan tata kelola pemerintahan 
yang baru, yang menuntut respons cepat dan efektif dalam implementasi 
program JPS. Koordinasi internal organisasi, antar sektor atau 
organisasi dan antar level pemerintah menjadi tantangan tersendiri. 
Kemitraan dengan pihak eksternal menuntut kemitraan yang setara. 
Menurut Sumarto (2009:116) hubungan ini terjadi antara masyarakat 
sipil, pemerintah, dan sektor swasta dalam rangka mencapai tujuan yang 
didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian. 
Berikut penjelasan lebih detail untuk situasi di setiap daerah.

3.2.1. Tantangan Sinkronisasi Data di Kota Tanjungpinang

3.2.1.1. Kapasitas Adaptasi Sumber Daya Manusia 

Pada proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial, 
Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Sosial sebagai 
leading sector sudah membuat Surat Keputusan Kepala Dinas 
Sosial Kota Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2020 tentang tim 
pengelola data dan pelaksana bantuan sembako dan uang untuk 
masyarakat yang terdampak/risiko sosial akibat COVID-19. 
Tim ini terdiri dari koordinator data, koordinator logistik, dan 
koordinator distribusi. Pihak yang terlibat mulai dari unsur 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, sampai 
kelurahan. Selain itu, juga ada Peraturan Walikota Nomor 12 
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaring Pengaman 
Sosial Terhadap Dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri No 19 Tahun 
2020 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Peraturan itu 
menjadi acuan untuk implementasi program JPS. Sayangnya, 
Peraturan Walikota tidak menjelaskan kriteria penerima bantuan 
sosial secara rinci, sehingga memunculkan kendala di proses 
pendataan dan penyaluran.

Peran dari unsur kecamatan seperti Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan (TKSK) dan kelurahan sangat penting, karena 
tahap awal proses pendataan serta verifikasi dan validasi data 
dilakukan oleh kedua unsur tersebut. Ombudsman Republik 
Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan, 
ada masalah pada proses pendataan yang dilakukan tim 
pendataan. Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kota Tanjungpinang 
tidak menjelaskan rinci kriteria penerima bantuan sosial. Hal 
ini membuat tim pendataan tidak memahami kriteria penerima 
bansos. Tim pendataan tidak memiliki kemampuan cukup. 
Kemampuan adaptifnya masih kurang dalam melakukan 
pendataan dan klasifikasi penerima bansos. Hal ini kemudian 
kemudian berdampak pada bansos yang tidak tepat sasaran.26

26 https://media.kemsos.go.id/
images/633Artikel_Dynamic_Updati.
pdf, diakses 30 November 2020, 
pukul 19.00 WIB
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27 Wawancara dengan Dinas Sosial Kota 
Tanjungpinang, 16 November 2020.

28Liputan media Pemko Tanjungpinang 
Verifikasi Data Penerima BLT UMKM Tahap 
2, https://www.batamnews.co.id/berita-
67028-pemko-tanjungpinang-verifikasi-
data-penerima-blt-umkm-tahap-2.html 
diakses pada 25 November 2020.

29Wawancara dengan Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 
Kepulauan Riau, 18 November 2020.

3.2.1.2. Kesadaran Peran dan Tanggung Jawab

Tantangan yang dihadapi dalam sinkronisasi data terkait dengan 
kesadaran peran dan tanggung jawab dalam proses verifikasi 
dan validasi data. Hal ini terjadi meskipun tim pendataan 
sudah memiliki kebijakan SK Kepala Dinas Sosial tentang tim 
pendataan mekanisme verifikasi dan validasi data (merujuk 
pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang 
pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan 
fakir miskin dan orang tidak mampu27). Pada praktiknya, 
berdasarkan keterangan dari Kepala Ombudsman Republik 
Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, proses 
verifikasi dan validasi tidak dilakukan dengan tepat. 

Hal ini selaras dengan keterangan dari Kepala Dinas 
Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, 
yang menyatakan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Koperasi 
dan Usaha Mikro hanya berfungsi memfasilitasi para UMKM 
yang akan mendaftar sebagai penerima bantuan presiden. 
Terjadi penumpukan, sehingga pendaftaran dialihkan di setiap 
kelurahan. Seharusnya, mekanismenya adalah saat pelaku usaha 
melakukan pendaftaran, pihak kelurahan langsung melakukan 
verifikasi dan input data. Tetapi pada pelaksanaannya, pihak 
kelurahan hanya mengumpulkan formulir pendaftaran saja, tidak 
melakukan verifikasi dan penginputan data. Pendataan ulang 
dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha 
Mikro. Karena itu, proses pendataan dan verifikasi serta validasi 
membutuhkan waktu lama.28

3.2.1.3. Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level 

Penyaluran bantuan pada masa pandemi COVID-19 dilakukan 
oleh Dinas Sosial melalui program JPS. Dinas Sosial bertugas 
menyiapkan skema penanganan, pendistribusian barang 
kebutuhan pokok, serta pengumpulan data warga masyarakat 
yang terdampak COVID-19. Berdasarkan keterangan dari Dinas 
Sosial pada kegiatan Koordinasi dengan Ombudsman Republik 
Indonesia (ORI) perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, pada masa 
penanganan bantuan Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan 
Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang, Kepolisian Resor Kota 
Tanjungpinang, serta Kodim Kota Tanjungpinang dan jajarannya.

Dalam koordinasi yang berkaitan dengan regulasi, pihak Kota 
Tanjungpinang dengan kabupaten/kota sepertinya berjalan 
sendiri-sendiri. Pemerintah Provinsi memiliki program JPS 
dengan aturannya sendiri, begitu pula pemerintah kabupaten/
kota. Regulasi yang dibuat tidak saling terintegrasi di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota.29
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3.2.1.4. Kemitraan dengan Lembaga Profesional, Ormas, LSM 
dan Komunitas

Tantangan yang dihadapi aspek kemitraan tidak terlalu 
besar. Pemerintah Kota Tanjungpinang terutama Dinas 
Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM Kota Tanjungpinang  
menjalin kerja sama dengan berbagai universitas untuk mendata 
pelaku usaha yang terkena dampak pandemi COVID-19, 
sekaligus bekerja sama untuk memasarkan produk UMKM 
dengan cara daring. 

Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menjalin kerja sama 
dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) mengenai masalah dampak COVID-19 
terhadap pelaku usaha. Koordinasi lain dilakukan dengan 
pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bantuan berupa 
sertifikasi tanah bagi pelaku usaha yang terdampak COVID-19. 
Harapannya, pelaku usaha bisa memiliki payung hukum untuk 
melindungi usahanya.

3.2.2. Tantangan Sinkronisasi Data di Kota Makassar

3.2.2.1. Kapasitas Adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas adaptasi SDM mengalami tantangan di beberapa 
aspek yaitu:

 • Petugas pendata di level kelurahan yang disebut Sahabat belum 
bisa efektif memvalidasi dan memverifikasi data. Sahabat 
adalah petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial di level kelurahan. 
Keberadaan TKSK secara umum berada di level kecamatan.30

 • Para Sahabat memiliki andil besar dalam mendata sekaligus 
memverifikasi data calon penerima. Mereka belum bekerja cukup 
efektif untuk memastikan data para warga terdampak di tengah 
keterbatasan regulasi dan kewenangan dalam menjalankan 
tugas. Pemerintah kota belum memberikan Standard Operating 
Procedure (SOP) pendataan dan penyaluran yang dipakai 
sebagai dasar oleh para Sahabat di kelurahan.

 • Penyelenggara pendataan dari Dinas Sosial hingga level RT 
memiliki kompetensi yang minim terkait proses pendataan.31 

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Sulawesi 
Selatan menilai petugas belum memahami kategori warga 
terdampak, sementara TKSK di tingkat kecamatan tidak banyak 
dilibatkan. Padahal TKSK kecamatan memiliki peran kontrol yang 
cukup strategis terhadap data dari kelurahan.32 

30 FGD dengan Pemerintah Kota Makassar 
terkait Kualitas Sinkronisasi Data Program 
Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota 
Makassar, 05 November 2020.

31 Wawancara dengan Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi 
Selatan terkait Kualitas Sinkronisasi Data 
Program JPS di Kota Makassar, 11 Novem-
ber 2020.

32Ibid
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 • Pelibatan unsur masyarakat sipil sangat minim dalam proses 
pendataan. Pemerintah Kota Makassar tak punya komitmen 
kuat untuk memperkuat SDM dengan melibatkan kolaborasi 
multi-pihak dalam mengawal sinkronisasi data program JPS. 
Masyarakat sipil merasa kesulitan mengakses informasi  yang 
terkait pelaksanaan program JPS di Kota Makassar.33

3.2.2.2. Kesadaran Peran dan Tanggung Jawab

● Aspek kesadaran peran dan tanggung jawab dalam sinkronisasi 
data penanganan bencana yang cukup kompleks juga memiliki 
beberapa tantangan, yaitu:

1. Kolaborasi antar perangkat daerah, khususnya di sisi internal 
pemangku kebijakan, masih belum efektif.

Dinas Sosial Kota Makassar merasa kesulitan mengakses 
data kependudukan Kota Makassar di masa awal pandemi. 
Padahal, data kependudukan harusnya mudah diakses 
oleh perangkat daerah, apalagi di masa pandemi yang 
membutuhkan kecepatan dan pemangkasan birokrasi.34 
hal ini mengindikasikan kurangnya kesadaran peran dan 
tanggung jawab. 

2. Pemerintah Kota Makassar dinilai belum memiliki kemauan 
untuk menyajikan data yang akurat, dalam jangka waktu yang 
efektif.

Para sahabat di kelurahan dinilai tidak menjalankan 
fungsinya untuk memverifikasi data DTKS bagi penyaluran 
program JPS dari Kementerian Sosial.35 Pemerintah kota 
mampu membuat data profil daerah yang dilakukan tiap 
tahun dengan anggaran daerah. Karena itu, seharusnya 
pemerintah kota juga bisa mendata, memverifikasi dan 
memvalidasi warga terdampak COVID-19. Kuncinya adalah di 
kemauan, kesadaran, dan tanggung jawab untuk melakukan 
sinkronisasi data secara partisipatif dengan pelibatan 
sahabat dan LSM lokal. Bahkan LSM seperti Yayasan 
Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Makassar juga mengaku 
sangat mendukung sinkronisasi data. Data warga terdampak 
COVID-19 seharusnya bisa disajikan dalam waktu 1 hingga 2 
hari jika Pemerintah Kota Makassar memiliki kemauan.36

3. Kurangnya integritas pelaksanaan program JPS.

Ada kasus penggelembungan harga sembako yang turut 
menyeret Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Hal ini 
seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah 
setempat. Peran Dinas Sosial seharusnya memastikan proses 
pendataan dan pendistribusian jauh dari penyimpangan, 
bukan sebaliknya.37

33Wawancara dengan YASMIB tentang 
Kualitas Sinkronisasi Data Program 
Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota 
Makassar, 10 November 2020

34  Ibid,. Hal 41

35 Ibid,. Hal 41

36 Ibid,. Hal 42

37 Liputan media Usut Dugaan 
Penggelembungan Harga Bansos 
COVID-19 di Makassar, Polisi Periksa 
70 Saksi, https://regional.kompas.
com/read/2020/09/07/15564781/
usut-dugaan-penggelembungan-harga-
bansos-COVID-19-di-makassar-polisi-
periksa diakses 06 November 2020.
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3.2.2.3. Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level 

Ada beberapa kendala yang dialami Pemerintah Kota Makassar 
dalam melakukan koordinasi, baik internal antar sektor maupun 
antar level. Yang pertama adalah kompleksnya persoalan JPS 
yang harus ditangani dengan melakukan tatap muka, meski 
dalam kondisi pandemi. Kedua, jadwal koordinasi yang belum 
tersusun secara sistematis, sehingga koordinasi yang dilakukan 
seringkali harus mendadak dan dilakukan secara simultan, 
bahkan di malam hari.38 Ketiga, rapat koordinasi dilakukan untuk 
memperbarui pendataan dan penyaluran bantuan sosial, namun 
eksekusi hasil koordinasi di lapangan tidak sesuai dengan hasil 
koordinasi. 

Semua itu mengindikasikan bahwa rapat koordinasi memang 
dilakukan untuk memecahkan masalah, tapi belum sampai pada 
level eksekusi di lapangan. Koordinasi untuk memverifikasi data 
antara sahabat TKSK di tingkat kelurahan dengan perangkat 
RT juga dinilai masih lemah. Ada indikasi hubungan yang tidak 
baik antara TKSK kelurahan dengan petugas RT. Dalam hasil 
pemantauan ORI, terlihat ada ketidaksepahaman di antara 
keduanya. Misalnya dalam menentukan data warga terdampak. 
Salah satu temuan ORI Sulawesi Selatan adalah perbedaan data 
antara TKSK Kelurahan dengan RT setempat.39

3.2.2.4. Kemitraan dengan Lembaga Profesional, Organisasi 
Masyarakat, LSM dan Komunitas

Kemitraan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Makassar 
dengan lembaga di luar pemerintah cukup lemah. Pemerintah 
Kota Makassar dianggap tidak cukup kooperatif dalam 
menggandeng organisasi-organisasi masyarakat sipil.  Menurut 
pengakuan YASMIB, Pemerintah Kota Makassar bahkan 
cenderung tidak transparan dalam mempublikasi penanganan 
COVID-19, khususnya program JPS.40 

ORI Perwakilan Sulawesi Selatan juga merasa kesulitan bermitra 
dengan Pemerintah Kota Makassar. Hal ini dialami perwakilan 
ORI saat mencoba mengakses data penerima manfaat bantuan 
dari Pemerintah Kota Makassar. Permohonan data tersebut 
tidak dipenuhi – sesuatu yang baru dialami kali ini oleh pihak 
ORI Perwakilan Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan indikasi 
ketertutupan informasi dalam pelaksanaan program JPS.41

38  Ibid,. Hal 41

39 Ibid,. Hal 41

40 Ibid,. Hal 41

41 Ibid,. Hal 41
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3.2.3. Tantangan Sinkronisasi Data di Kabupaten Sragen

3.2.3.1. Kapasitas Adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kabupaten Sragen juga mengalami tantangan yang tak jauh 
berbeda dengan Kota Makassar dan Kota Tanjungpinang terkait 
adaptasi SDM untuk sinkronisasi data. Posisi Pemerintah 
Kabupaten Sragen dalam mengimplementasikan sinkronisasi 
data adalah menambal kekurangan bantuan yang sudah 
diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah 
kabupaten memverifikasi Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa (BLTDD)42 serta memberikan Bantuan Non-Tunai berupa 
sembako bagi masyarakat miskin Kabupaten Sragen.43  

Tantangan yang dihadapi adalah:

1. Masalah pendataan, karena proses penetapan KPM untuk 
BLTDD berjalan lambat.

Calon KPM harus ditetapkan melalui Musyawarah Desa 
Khusus (Musdes Khusus). Data per Mei 2020 menyatakan 
baru 163 desa dari 196 desa di Kabupaten Sragen yang 
sudah melaksanakan Musdes, dengan jumlah 20.652 Kepala 
Keluarga (KK) desa. Sementara itu, ada 33 desa yang belum 
melaksanakan Musdes.44 SItuasi ini menunjukkan lemahnya 
kapasitas SDM dalam melakukan adaptasi kebijakan. 

2. Penyaluran BLTDD berjalan lambat, karena proses pendataan 
yang lambat.

Masalah penyaluran BLTDD disampaikan oleh Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten 
Sragen. Mereka mencatat bahwa hingga 27 Mei 2020, 
BLTDD baru dicairkan di 85 desa, dari jumlah total 169 
desa.45 Padahal target penyaluran BLTDD tahap pertama 
harus selesai pada 30 Mei 2020, karena BLTDD tahap kedua 
seharusnya disalurkan pada Juni 2020. Hal ini dikarenakan 
penyaluran baru dimulai pada 19 Mei 2020, sehari setelah 
batas toleransi terakhir pencairan BST, agar permasalahan 
psikologis masyarakat sudah selesai dan terjeda libur 
lebaran.46  

3. Basis data bantuan non-sembako belum diperbarui.

Basis data yang dipakai adalah Data Saraswati, yaitu data 
warga miskin Kabupaten Sragen yang tidak diakomodasi 
DTKS. Basis data ini diperbarui pada akhir 2016  dan 
digunakan untuk penyaluran bantuan tahun 2020.47 Hal ini 
tentu saja berpengaruh terhadap ketepatan sasaran program, 
karena dalam waktu empat tahun terjadi perubahan data di 
lapangan.  

42  Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 
tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 
tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 
Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020, 
Pasal 14, Pasal 14A, dan Pasal 17A. 

43 Informan 1 Sragen, FGD Pemerintah 
Kabupaten Sragen, via zoom, 9 November 
2020.

44 Situs web Pemerintah Kabupaten Sra-
gen, 2020,  Pemkab Sragen Mulai Salurkan 
Blt Dana Desa Tahap I Secara Simbolis, 
diakses melalui http://www.sragenkab.
go.id/berita-2067.html (26 November 
2020). 

45 Joko Surato (Kepala Dinas PMD Kabu-
paten Sragen) dalam Jooglo Semar News, 
2020, BLT DD 111 Desa di Sragen Belum 
Cair, Dinas Target Maksimal Hari Sabtu 
Pekan Ini Semua Desa Harus Sudah Sele-
saikan Pencairan!, diakses melalui https://
joglosemarnews.com/2020/05/blt-dd-
111-desa-di-sragen-belum-cair-dinas-tar-
get-maksimal-hari-sabtu-pekan-ini-semua-
desa-harus-sudah-selesaikan-pencairan/ 

(27 November 2020).

46 Ibid.

47 Informan 1 Sragen, FGD Pemerintah 
Kabupaten Sragen, via zoom, 9 November 
2020.
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4. Proses pendataan bantuan Banpres UMKM tidak sinkron 
antara pusat dan daerah. Dari sisi waktu, pendataannya cepat 
tapi tidak tepat.

Kriteria sumber data Banpres UMKM didapatkan dari Dinas 
Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, kementerian dan 
lembaga, koperasi yang telah disahkan badan hukumnya, 
OJK, Himbara, dan perusahaan pembiayaan pemerintah 
dalam hal ini BUMN dan Badan Layanan Keuangan (BLU) 
Kementerian Keuangan.48 Banpres UMKM ini banyak 
menimbulkan exclusion error. Menurut penjelasan Bappeda, 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) baru selesai mendata UMKM pada Oktober 
2020. Banpres sudah diberikan sebelum pendataan di level 
kabupaten selesai. Ada upaya mengambil jalan pintas dari 
pemerintah pusat, dengan tidak menunggu hasil UMKM aktif 
dari pemerintah kabupaten. Karena itu, pemberian Banpres 
UMKM yang terkesan “cepat” tanpa menunggu data dari 
pemerintah kabupaten ini pun ketepatannya dipertanyakan.49

Contoh exclusion error Banpres UMKM adalah ketika kepala 
desa mendapat bantuan UMKM,50 padahal banyak UMKM 
lain yang merasa lebih mampu mendapatkan tetapi tidak 
menerima bantuan. Tidak ada sinkronisasi data antara pihak 
pemerintah pusat (pusat yang digunakan pemerintah dalam 
pembagian Banpres UMKM) dengan data dari oleh DPMPTSP 
Kabupaten Sragen. 

Koordinasi untuk pendataan Banpres UMKM tidak berjalan 
baik. Bila pemerintah pusat memerlukan data UMKM aktif 
di daerah, perlu ada kerja sama dengan pemerintah daerah. 
Kurangnya koorndasi membuat pemerintah daerah merasa 
tidak dilibatkan dalam pendataan sekaligus mempertanyakan 
validitas data KPM. Misalnya, salah satu kasus aduan yang 
masuk ke ORI Jawa Tengah adalah warga dari paguyuban 
difabel yang mempertanyakan basis pendataan seta 
penyaluran Banpres UMKM.

3.2.3.2. Kesadaran Peran dan Tanggung Jawab

Kesadaran peran dan tanggung jawab pelaksana sinkronisasi 
data adalah aspek penting dalam menggerakkan birokrasi agar 
berjalan efektif.  Di Sragen, kepemimpinan kepala daerah cukup 
baik dalam merespons pandemi COVID-19. Meskipun begitu, 
masih ada tantangan yang dihadapi di aspek kesadaran peran 
dan tanggung jawab. Kepemimpinan politik yang baik harus 
diimbangi dengan kapasitas aparat, agar tidak bergantung pada 
bupati. 

48 Wawancara Teten Masduki, 
Tribun, 2020, Sumber Data Penerima 
Banpres Produktif Berasal dari 
Sejumlah Lembaga, diakses melalui 
https://www.tribunnews.com/
bisnis/2020/08/24/sumber-data-
penerima-banpres-produktif-berasal-
dari-sejumlah-lembaga (26 November 
2020). 

49 Informan 4 Sragen, wawancara 
Ketua Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Jawa tengah, via zoom, 
tanggal 17 November 2020, 

50 Informan 1 Sragen, FGD Pemerintah 
Kabupaten Sragen, via zoom, 9 
November 2020. 
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Bupati bersama Wakil Bupati (saat ini menjadi Plt) dan sekretaris 
daerah sangat intens mengawal penanganan COVID-19 di 
Kabupaten Sragen.51 Situasi pandemi direspons dengan cepat 
dengan menetapkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 
360/183/003/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat 
Bencana Non Alam Penanganan Coronavirus Disease 2019 di 
Kabupaten Sragen, pada 18 Maret 2020. Selain itu ada juga Surat 
Edaran (SE) Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di daerah tanggal 29 
Mei 2020 (Kompas,2020) dan Surat Keputusan Bupati Sragen 
Nomor 443.2/177/003/2020 tentang Pembentukan Gugus 
Tugas Pencegahan dan Penanganan Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) di Kabupaten Sragen. 

Lebih jauh lagi, SDM sudah mampu beradaptasi dengan baik 
dengan kebijakan baru. Pembagian tugas antar OPD untuk 
merespons COVID-19 dilakukan secara efektif oleh bupati. Hal 
ini membuat kesadaran birokrasi terbangun. Aparatur wajib 
melaporkan perkembangan kinerja setiap harinya (melalui 
WhatsApp) kepada bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah. 
Hal ini membuat seluruh OPD menjalankan tugasnya dengan 
tepat waktu. Peraturan dan pengawasan langsung ini mengikat 
kesadaran aparat dalam menjalankan tugasnya, termasuk untuk 
mendata dan menyalurkan penyaluran bantuan JPS COVID-19. 

3.2.3.3. Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level 

Tantangan yang dihadapi di aspek koordinasi internal, antar 
sektor dan antar level pemerintahan di Sragen cukup beragam. 
Salah satunya adalah tentang koordinasi proses pendataan dan 
penyaluran JPS. Berikut tantangan-tantangan yang dihadapi:

1. Kurangnya koordinasi internal untuk aspek pendataan, 
terutama terkait transparansi data. 

Koordinasi internal untuk data mengacu pada aturan dari 
pemerintah pusat, memakai data warga miskin dari DTKS 
yang berpedoman pada NIK. Kenyataannya, masih banyak 
data NIK yang tidak lengkap.52 Tim juga harus memilah 
warga yang tinggal di Sragen memakai KTP non-Sragen, 
karena warga non-Sragen yang tinggal di sana tidak 
berhak mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten 
Sragen. Warga tersebut seharusnya mendapat bantuan dari 
pemerintah kabupaten asalnya.53

Tim data COVID-19 yang terdiri dari Bappeda, Dinas Sosial, 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah melaksanakan 
proses clean and clear data. 

51 Ibid

52 Ibid

53 Informan 1 Sragen, FGD Pemerintah 
Kabupaten Sragen 9 November 2020.
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki 
basis data NIK warga Kabupaten Sragen harus mengecek dan 
melengkapi DTKS,  agar tidak ada data ganda KPM. Meskipun 
demikian, masih ada persoalan exclusion error. Salah satunya 
adalah kasus di desa Ngarum, di mana ada enam anggota 
keluarga dari kerabat sekretaris desa, empat kerabat dari 
kepala dusun, serta satu keluarga perangkat desa lain yang 
menerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Hal ini menimbulkan 
gejolak di masyarakat setempat.54  Pemerintah Desa Ngarum 
tidak memberikan data penerima BST, dan masyarakat 
mencari informasi data secara mandiri untuk mengecek 
dugaan exclusion error.55 Ketika diprotes warga, Pemerintah 
Desa Ngarum merasa tidak memiliki andil untuk input data, 
dan berdalih bahwa hal itu merupakan kuasa pemerintah 
pusat.56

2. Kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan kabupaten 
untuk pendataan dan penyaluran bantuan.

Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 
54/HUK/202057, data KPM BST didapatkan dari DTKS dan 
dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan 
melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak 
mengenai kebenaran data KPM. Usulan dari pemerintah 
daerah bersumber dari aduan masyarakat melalui pemerintah 
desa. Karena itu, kasus di Desa Ngarum di mana pemerintah 
desa merasa tidak memiliki kuasa dalam pendataan BLTDD 
itu menunjukkan kurangnya koordinasi dengan pemerintah 
kabupaten terkait pengajuan data.

3. Koordinasi antar OPD di tingkat kabupaten masih tergantung 
kepada bupati. 

Di satu sisi, koordinasi yang terpusat di tataran Pemerintah 
Kabupaten Sragen ini memang baik karena dapat 
memastikan setiap OPD melakukan pekerjaan sesuai 
perintah. Tapi di sisi lain, sistem seperti ini mengekang gerak 
OPD yang harus selalu berada di bawah koordinasi bupati. 
OPD kurang berani mengambil keputusan jika tidak ada 
koordinasi dengan Bupati. 

4. Kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan 
pemerintah pusat.

Dalam kasus Banpres UMKM, basis data yang dipakai 
pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sebesar 
Rp2.400.000 dipertanyakan oleh pemerintah kabupaten. Hal 
ini terjadi karena OPD terkait, yaitu DPMPTSP, belum selesai 
mendata UMKM aktif di Kabupaten Sragen ketika Banpres 
UMKM sudah disalurkan. Hal ini terjadi karena ada tuntutan 
kecepatan penyaluran bantuan. Menurut ORI Perwakilan 

54 Solopos, 2020, Keluarga Perangkat 
Desa Ngarum Sragen Dapat BST 
Kemensos, Pelaku UMKM Protes, diakses 
melalui https://www.solopos.com/
keluarga-perangkat-desa-ngarum-sragen-
dapat-bst-kemensos-pelaku-umkm-

protes-1065877 (26 November 2020). 

55 Wawancara salah satu pelaku UMKM 
Desa Ngarum, Sragen, kepada Solopos.
com, Ibid. 

56 Wawancara Budi Abtama (Sekretaris 
Desa Ngarum) kepada Solopos, Ibid. 

57 Keputusan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 54/Huk/2020 Tentang 
Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan 
Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan 
Dampak Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19), poin 11. 
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Jawa Tengah, ini adalah keputusan pemerintah pusat untuk 
segera memberikan Banpres UMKM meskipun data dari 
pemerintah daerah belum selesai dikumpulkan.58

3.2.3.4. Kemitraan dengan Lembaga Profesional, Organisasi 
Masyarakat, LSM dan Komunitas

Pemerintah Kabupaten Sragen tidak mengalami tantangan 
dalam hal kemitraan. Mereka melakukan kemitraan dengan 
membuka rekening bantuan sosial untuk dana Corporate Social 
Responssibilities (CSR) berbagai perusahaan yang menjadi mitra 
Pemerintah Kabupaten Sragen.59 Forum CSR yang menerima 
bantuan dana ini berada di bawah kendali Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sragen di bagian Kesejahteraan Rakyat.60 Seluruh 
perusahaan, pihak ketiga, bank, BUMN, atau BUMD, harus 
menyalurkan CSR bisa melalui rekening tersebut. Dana yang 
terkumpul lalu dikelola untuk penanganan pandemi dengan 
menyalurkannya kepada OPD terkait. 

3.2.4. Tantangan Sinkronisasi Data di  Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki tantangan dalam implementasi 
JPS dan JPE meskipun  provinsi tersebut masuk dalam salah 
satu best practice penanganan COVID-19. Tantangan tersebut 
mempengaruhi proses sinkronisasi data dalam implementasi JPS 
dan JPE terutama pada aspek kecepatan dan ketepatan. Tantangan 
tersebut memuat berbagai hal, mulai dari permasalahan sumber 
daya manusia (SDM) dan kesadaran, koordinasi dan kemitraan. 

3.2.4.1. Kapasitas Adaptasi Sumber Daya Manusia 

Kapasitas adaptasi SDM adalah hal krusial untuk mendorong 
implementasi sinkronisasi data yang baik. Berikut penjelasannya:

a. Kesiapan SDM

Kesiapan SDM terkait erat dengan konsep E-Government 
Readiness, yaitu kemampuan memanfaatkan teknologi 
informasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan 
untuk membangun kesejahteraan masyarakat61. Konsep ini 
mengukur kesiapan SDM dalam memakai teknologi untuk 
kerja birokrasi. Wisnujaya dan Surendro (2006) menjelaskan 
bahwa analisis e-government readiness dibagi menjadi dua,62 

yaitu sudut pandang pemerintah (government e-readiness) 
dan sudut pandang masyarakat pengguna (user/citizen 
e-readiness). 

58 Informan Siti Farida (Ketua 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Jawa Tengah), wawancara 
tanggal 17 November 2020, via zoom. 

59 Informan 1 Sragen, FGD Pemerintah 
Kabupaten Sragen, via zoom, 9 November 

2020. 

60 Ibid

61 Schoolnet Africa.”E Readiness”. 
http://196.1.95.39/schoolnet/english/
policy_centre/e-readiness.html diakses 
November 2020

62 Wisnuwijaya, Stevanus & Kridanto 
Surendro. “Strategic Planning for 
E Government Implementation 
of Kabupaten/Kota at Indonesia”, 
Proceedings of iiWAS2006, 2006.
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Dalam sebuah diskusi, perwakilan Pusat Telaah dan 
Informasi Regional (PATTIRO) menyebutkan bahwa SDM di 
beberapa daerah di Jawa Tengah belum sepenuhnya siap 
dalam melakukan sinkronisasi data untuk implementasi JPS 
dan JPE di masa pandemi63. Sementara itu, ORI Perwakilan 
Jawa Tengah (2020) menegaskan bahwa SDM pemerintah 
kurang sadar akan teknologi64 padahal teknologi informasi 
dan data menjadi salah satu alat yang memastikan 
implementasi JPS dan JPE berjalan dengan cepat dan tepat.  

b. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa 

Rendahnya dukungan untuk penguatan kapasitas 
kelembagaan pemerintah desa adalah salah satu tantangan 
dalam sinkronisasi data. Fenomena ini juga ditegaskan oleh 
Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Tengah (2020), yang mengakui bahwa perlu ada 
penguatan untuk SDM pemerintah desa yang mengawal 
proses verifikasi dan validasi data di tingkat pedesaan, 
karena proses pendataan terkesan memerlukan waktu lama65 
di masa pandemi ini. 

Selain itu, minimnya dukungan infrastruktur, sarana 
dan prasarana karena terbatasnya anggaran APBDes 
dan Permendesa juga menjadi salah satu penghambat 
pengadaan perangkat Teknologi Informasi (TI) di desa. Ada 
kesenjangan di faktor perkembangan desa di Jawa Tengah.66 
Dapat disimpulkan bahwa hanya 20 persen desa yang aktif 
dan tanggap pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. 

c. Ketimpangan Kuantitas SDM

Kuantitas SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas 
untuk mengelola teknologi dan data menjadi justifikasi 
ketimpangan SDM. ORI Perwakilan Jawa Tengah (2020) 
menjelaskan dalam rilisnya bahwa di dalam birokrasi 
pemerintahan ada sekitar 60 persen pekerja yang memiliki 
kemampuan kurang baik terkait penguasaan teknologi.67 
Dengan perbandingan 67:33, ini berarti bahwa ada sekitar 2/3 
pekerja yang kurang menguasai perkembangan teknologi, 
dan mereka menempati posisi jabatan serta kewenangan 
yang strategis. Lebih lanjut lagi, hanya ada 1/5 pekerja 
baru yang cukup mampu menguasai teknologi namun tidak 
memiliki posisi jabatan dan kewenangan yang strategis. 

63 Informan 1, FGD dengan PATTIRO Jawa 
Tengah, Zoom Meeting, 10 November 2020

64 Informan 2, FGD dengan Ombudsman RI 
Perwakilan Jawa Tengah, Zoom Meeting, 17 
November 2020

65 Informan 3, FGD dengan BAPPEDA & Dinas 
Sosial Provinsi Jawa Tengah, Zoom Meeting, 5 
November 2020
  
66 Ibid

67 Informan 2, FGD dengan Ombudsman RI 
Perwakilan Jawa Tengah, Zoom Meeting, 17 
November 2020
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3.2.4.2. Kesadaran Peran dan Tanggung Jawab.

Variabel kesadaran peran dan tanggung jawab terkait erat 
dengan variabel kapasitas SDM. Tantangan dalam kesadaran 
peran dan tanggung jawab SDM dibagi menjadi dua bagian, 
yakni kesadaran warga (kelompok sasaran JPS dan JPE) serta 
kesadaran pelaksana. Kesadaran ini sangat berkaitan dengan 
manajemen birokrasi dan organisasi. Berikut penjelasannya:

a. Kesadaran Warga 

Kesadaran warga adalah kesadaran yang tumbuh pada 
kelompok sasaran dari program dan kegiatan. Secara 
normatif Pemerintah Jawa Tengah mendorong kesadaran 
warga melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi. 
Kesadaran warga penting dalam mengukur keberhasilan 
program.

Dalam dinamikanya, kesadaran warga akan sinkronisasi data 
dalam implementasi JPS dan JPE sudah cukup baik, aktif 
serta responsif. Berdasarkan keterangan dari ORI Perwakilan 
Jawa Tengah, aduan yang masuk terkait bansos menjadi 
salah satu catatan bahwa ada koreksi dalam implementasi 
program. 

Laporan PATTIRO (2020) menyebutkan bahwa dalam pada 
Juni sampai Juli 2020 tingkat pengaduan cukup tinggi, yakni 
28 laporan di Jawa Tengah. PATTIRO bersama Indonesian 
Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa aduan paling 
banyak di Jawa Tengah berasa dari Kabupaten Demak, Kota 
Purwokerto, dan Kabupaten Purworejo.68 Selain itu, kanal 
pengaduan Gugus Tugas COVID-19 bersama Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah (2020) mencatat bahwa 35 persen 
keluhan bersumber dari pengaduan pusat/Kementerian 
Sosial. Lalu, 29 persen keluhan berasal dari JPS Provinsi, 16 
persen keluhan berupa pengaduan pada kabupaten/kota, dan 
terakhir yaitu 20 persen dari Dana Desa.69

68 Informan 1, FGD dengan PATTIRO Jawa 
Tengah, Zoom Meeting, 10 November 2020

69  Rekapitulasi Pengaduan Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah, 2020
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Grafik tersebut menunjukkan sumber aduan bermuara pada 
implementasi bantuan dari pusat atau dari Kemensos. Grafik 
sumber pengaduan ini juga menunjukkan bahwa warga 
sudah punya kesadaran cukup tinggi terkait hak mereka 
sebagai penerima bantuan. Mereka juga sudah tahu tentang 
program bantuan dari pemerintah. Serangkaian pengaduan 
itu bisa dipakai sebagai salah satu indikator kesadaran dan 
pengetahuan akan hak masyarakat dalam implementasi JPS 
dan JPE di Jawa Tengah. 

Temuan lain yang menjadi tantangan terkait kesadaran 
warga dikemukakan oleh ORI Perwakilan Jawa Tengah 
(2020), yaitu tentang fenomena permintaan dua kali bantuan 
(double). Warga yang telah terdaftar dan menerima Bantuan 
Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat lalu meminta 
kembali bantuan pada provinsi dan atau kabupaten/kota.70 
Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan warga atas 
bantuan yang diberikan. Selain itu, memang ada beberapa 
oknum warga yang sengaja mengambil keuntungan. Hal 
ini mencerminkan ketidaksadaran warga akan kecukupan 
bantuan dari pemerintah. 

a. Kesadaran Pelaksana

Ini adalah kesadaran para pelaksana atau eksekutor dari 
program dan kegiatan pemerintah. Pelaksana di sini bisa 
berarti siapapun yang masuk dalam bagian inisiator program 
dan kegiatan. Pelaksana bisa berarti staf pegawai, kepala 
divisi, bidang atau dinas, bahkan sampai kepada level kepala 
daerah. 

Grafik 2. Sumber Pengaduan Bansos Jawa Tengah  

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2020

70  Informan 2, FGD dengan Ombudsman RI 
Perwakilan Jawa Tengah, Zoom Meeting, 17 
November 2020

 Berikut detail grafiknya:
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Kesadaran pelaksana dalam implementasi JPS dan JPE ini 
terkait dengan ego sektoral kelembagaan untuk berbagi data. 
Hal ini ditegaskan oleh pihak ORI Perwakilan Jawa Tengah 
(2020) yang menyebut bahwa ada keegoisan antar sektor 
dan kurangnya kesadaran untuk antar pengintegrasian data 
dari beberapa sektor penting, seperti Dinas Kesehatan, Dinas 
Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas 
Koperasi dan UMKM.71

Selain itu, pihak Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2020) 
menyebut pandemi ini memicu munculnya evaluasi di Dinas 
Sosial sebagai leading sector implementasi JPS dan JPE.72 
Pasalnya, di beberapa daerah statuta organisasi Dinas Sosial 
digabung dengan urusan yang lain seperti ketenagakerjaan, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tapi 
tidak diimbangi dengan kuantitas SDM yang cukup. Hal 
ini membuat Dinas Sosial di beberapa kabupaten/kota di 
Jawa Tengah kesulitan, karena mereka tidak bisa fokus dan 
memiliki SDM terbatas.

Terakhir, catatan ORI Perwakilan Jawa Tengah (2020) 
menjelaskan bahwa di tengah pandemi ini proses Pilkada 
tetap berlangsung. Ini mengindikasikan politisasi bantuan 
sosial dalam program JPS dan JPE.73 Bantuan sosial dari 
pemerintah memiliki tingkat kerawanan untuk dipolitisir dan 
digunakan untuk menarik perhatian masyarakat. Bagong 
Suyanto (2020) menyebutkan bahwa penyaluran bantuan 
berkemungkinan besar terkontaminasi kepentingan politik 
sebagian kepala daerah yang kembali maju dalam pemilihan 
kepala daerah.74 Faktor like/dislike di antara unsur konstituen 
politik membuat penyaluran bantuan berjalan tidak adil. 
Serangkaian catatan ini menjadi pengingat bahwa ada 
peluang besar untuk politisasi bantuan sosial. 

3.2.4.3. Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level 

Tantangan lain adalah koordinasi internal, antar sektor, dan antar 
level dalam pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan. 
Cakupan tantangan ini sangat luas, berkaitan dengan birokrasi 
pemerintahan, hubungan antara stakeholders, dan lain 
sebagainya. Secara umum, kita bisa lihat dalam laporan ORI 
Perwakilan Jawa Tengah yang juga membuka kanal pengaduan 
permasalahan bantuan sosial di masa pandemi melalui tautan 
bit.ly/covid19. Hingga 28 Mei 2020, mereka mendata 89 persen 
aduan berupa bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, 9 persen 
aduan relaktasi kredit dan kenaikan tagihan listrik yang tidak 
wajar, serta 2 persen aduan keamanan. Tercatat ada 90 anggota 
masyarakat yang mengakses layanan ORI Perwakilan Jawa 
Tengah untuk menyampaikan pengaduan terkait janji pemerintah 
pusat bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. 

71 Ibid

72 Informan 3, FGD dengan BAPPEDA & 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Zoom 
Meeting, 5 November 2020

73 Informan 2, FGD dengan Ombudsman 
RI Perwakilan Jawa Tengah, Zoom 
Meeting, 17 November 2020

74 Bagong Suyanto, “Amburadul Bantuan 
Sosial Pandemi”. https://kolom.tempo.
co/read/1338371/amburadul-bantuan-
sosial-pandemi/full&view=ok, diakses 
November 2020.
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75 Informan 4, FGD dengan BAPPEDA & 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Zoom 
Meeting, 5 November 2020

76 Informan 2, FGD dengan Ombudsman 
RI Perwakilan Jawa Tengah, Zoom 
Meeting, 17 November 2020

77 Ombudsman RI Perwakilan Jawa 
Tengah. “Jaring Pengaman Sosial Selama 
Pandemi COVID-19 dalam Konteks Sosio-
Politik di Indonesia”, Press Release, 2020

Sementara itu, data rekapitulasi pengaduan dari Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah (2020) menunjukkan kompleksitas 
permasalahan pengaduan implementasi JPS dan JPE.75 Mulai 
dari masalah sosialisasi, salah sasaran, PKH, pungutan liar, dan 
masalah lainnya.  

 
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2020

Grafik 3. Kompleksitas Permasalahan Pengaduan

Setelah digambarkan dalam pie chart, terlihat bahwa ada 37 
persen warga yang meminta langsung bantuan dari pemerintah. 
Di satu sisi hal itu menjadi indikator kesadaran warga. Sementara 
di sisi lain ini adalah indikasi distribusi yang tidak lancar dan 
tidak tepat sasaran. Selain itu, berbagai masalah lain dalam 
internal birokrasi menunjukkan kompleksitas implementasi JPS 
dan JPE di Jawa Tengah. Berikut rangkumannya:

a. Masalah Kecepatan dan Ketepatan

Masalah ini menjadi highlight awal dalam tantangan 
pemerintah. Pasalnya, Provinsi Jawa Tengah menjadi 
salah satu wilayah pelaku best practice di Indonesia untuk 
penanganan pemulihan sosial-ekonomi di masa pandemi 
COVID-19. ORI Perwakilan Jawa Tengah (2020) cukup 
mengapresiasi tindakan pemerintah provinsi dalam distribusi 
bantuan.76 Namun, pihak Ombudsman juga menyasar 
isu ketepatan pemberian bantuan. Dalam laporannya, 
ORI Perwakilan Jawa Tengah (2020) menyebut bahwa 
sinkronisasi data antar provinsi dan kabupaten/kota menjadi 
kendala ketepatan distribusi bantuan.77 Pendataan di tingkat 
pedesaan cukup memakan waktu dan data yang diberikan 
tidak cukup akurat.
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Ketepatan distribusi bantuan juga dipengaruhi ketidakjelasan 
pemetaan sasaran kelompok masyarakat. Perlu pendataan 
kembali untuk kelompok masyarakat miskin, rentan, dan 
menengah ke bawah yang rentan mengalami dampak sosial-
ekonomi di tengah pandemi.78 Bagong Suyanto (2020) 
menyebut ada tumpang tindih pendataan warga yang berhak 
mendapat bantuan, di data dari pusat dan daerah.79

Selanjutnya, ada persoalan verifikasi dan validasi data yang 
lemah. Hal ini dipengaruhi manajemen internal birokrasi, 
ketersediaan data, dan kapasitas SDM. ORI Perwakilan Jawa 
Tengah (2020) menyebut bahwa verifikasi dan validasi data 
provinsi Jawa Tengah masih lemah.80 Sementara itu, PATTIRO 
(2020) menyorot validitas data distribusi JPS, khususnya 
transparansi dan pelayanan yang kurang kooperatif.81 
Verifikasi dan validasi data perlu menjadi fokus untuk 
distribusi bantuan pemerintah. 

Ruang lingkup cakupan perlu dipertegas kembali, agar 
penerima bantuan dapat dipetakan dengan baik. Pembaruan 
data desa serta kejelasan penentuan kelompok sasaran 
menjadi hal mendasar untuk memastikan ketepatan distribusi 
bantuan. Perlu ada perhatian pada verifikasi dan validasi data 
bantuan. 

b. Belum Maksimalnya Kanal Pengaduan

Kanal pengaduan adalah salah satu jalan untuk 
menjembatani aspirasi dari target atau kelompok sasaran. 
Dalam implementasi JPS dan JPE, ORI Perwakilan Jawa 
Tengah (2020) menjelaskan bahwa kanal pengaduan tidak 
cukup terbuka secara publik. Bahkan narahubung call center 
tidak begitu responsif pada bulan Agustus 2020. Berdasarkan 
pengamatan mereka, pada bulan Juli sudah tidak terlihat 
kembali informasinya.82 Pihaknya mengafirmasi bahwa posko 
aduan bantuan sudah cukup baik di beberapa titik, namun 
tidak terlihat lagi kemunculannya. Ombudsman menengarai 
bahwa ini terjadi karena masalah SDM. 

c. Dinamika Sosial dan Bantuan Sementara

Kondisi sosial yang dinamis di tengah pandemi turut 
mengubah data kelompok sasaran bantuan. Ini karena 
pandemi ini berdampak pada berbagai kelas sosial. Bagong 
Suyanto (2020) menjelaskan, terjadi perkembangan dan 
dinamika kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lapangan 
yang berubah sangat cepat.83 Hal ini menyebabkan sebagian 
orang tiba-tiba menjadi “orang miskin baru”. Ada juga warga 
miskin yang semakin miskin, misalnya warga yang terkena 
PHK serta para pedagang kecil yang pendapatannya merosot 
saat pandemi. 

78 BBC News. “Ekonomi Pandemi: 
Penerima Bantuna Sosial tidak Tepat 
sasaran” https://www.bbc.com/
indonesia/indonesia-52399147, diakses 
November 2020.

79 Bagong Suyanto, “Amburadul Bantuan 
Sosial Pandemi”. https://kolom.tempo.
co/read/1338371/amburadul-bantuan-
sosial-pandemi/full&view=ok, diakses 
November 2020.

80 Informan 2, FGD dengan Ombudsman 
RI Perwakilan Jawa Tengah, Zoom 
Meeting, 17 November 2020

81 Informan 1, FGD dengan PATTIRO Jawa 
Tengah, Zoom Meeting, 10 November 
2020

82 Ibid

83 Bagong Suyanto, “Amburadul Bantuan 
Sosial Pandemi”. https://kolom.tempo.
co/read/1338371/amburadul-bantuan-
sosial-pandemi/full&view=ok, diakses 
November 2020.
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Selain itu, bantuan sosial hanya bersifat sementara. Bantuan 
dan subsidi yang digulirkan pemerintah pun dinilai hanya 
berjangka pendek. Padahal, pandemi COVID-19 menimbulkan 
dampak jangka panjang yang membutuhkan dana besar.84 
Apa lagi temuan dari ORI Perwakilan Jawa Tengah (2020) 
menunjukkan bahwa distribusi bantuan sosial tahap kedua 
dan ketiga terkesan macet karena tidak ada informasi 
kelanjutan. Ini berbeda dengan bantuan sosial tahap 
pertama.85 Karena itu, bantuan yang hanya sementara tidak 
akan menjamin kesejahteraan kelompok sasaran. 

d. Tantangan Manajemen Data: Kesenjangan, Integrasi dan 
Pembangunan

Manajemen data adalah salah satu hal mendasar untuk 
manajemen internal birokrasi. Riset ini menunjukkan 
adanya kesenjangan, serta kebutuhan untuk integrasi dan 
pembangunan data yang baik. 

Kesenjangan data terlihat di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa 
daerah yang dekat dengan episentrum kota “maju” seperti 
Kota Semarang memiliki pembaruan dan pengolahan data 
yang baik. Sementara itu, temuan ORI Perwakilan Jawa 
Tengah (2020) menunjukkan bahwa kesenjangan ada di 
kawasan Pantai Utara Jawa Tengah (Pantura) seperti daerah 
pinggiran Demak.86

Selain itu, Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2020) 
menambahkan bahwa data di pedesaan Jawa Tengah 
pun masih jauh dari cukup, begitu pula untuk pengelolaan 
teknologinya.87 Hal ini mendorong fenomena digital divide & 
data divide, yakni kesenjangan digital dan kesenjangan data. 

Dalam catatan ORI Perwakilan Jawa Tengah (2020), terlihat 
bahwa sejauh ini kinerja Provinsi Jawa Tengah sudah cukup 
baik dalam implementasi JPE dan JPE.88 Yang menjadi 
catatan besar untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
adalah fakta bahwa hanya ada sekitar 30 persen OPD yang 
sadar teknologi.  

Masalah selanjutnya adalah carut marut data antara 
beberapa pihak atau institusi yang terkait di program ini 
(seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi 
dan UMKM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). 
ORI Perwakilan Jawa Tengah (2020) menyebut bahwa 
keintegrasian data masing-masing institusi tersebut belum 
terbentuk baik.89 Pihaknya menyebut bahwa ini adalah 
tantangan membangun data sebelum pandemi datang. 
Kita memerlukan data yang terintegrasi sebelum terjadinya 
pandemi. 

84 Suara Merdeka “Bantuan Belum 
Dongkrak Perekonomian” https://
www.suaramerdeka.com/news/
nasional/239801-bantuan-belum-
dongkrak-perekonomian, diakses 
November 2020

85 Informan 2, FGD dengan Ombudsman 
RI Perwakilan Jawa Tengah, Zoom 
Meeting, 10 November 2020

86 Ibid

87 Informan 3, FGD dengan BAPPEDA & 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Zoom 
Meeting, 5 November 2020

88 Informan 2, FGD dengan Ombudsman 
RI Perwakilan Jawa Tengah, Zoom 
Meeting, 17 November 2020

89Ibid
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e. Kekosongan dan Kelemahan Regulasi

Peraturan atau regulasi adalah salah satu landasan bagi 
OPD untuk bergerak. ORI Perwakilan Jawa Tengah (2020) 
menyoroti bahwa di Provinsi Jawa Tengah tidak ada 
peraturan daerah atau keputusan tentang implementasi JPS 
dan JPE,90 sementara kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah 
memilikinya. 

Faktanya, di Provinsi Jawa Tengah hanya ada Surat Edaran 
(SE) Gubernur Jawa Tengah, tanggal 7 April 2020, Nomor 
900/0004361 tentang Percepatan Penyediaan APBD Provinsi 
Jawa Tengah untuk Penanganan COVID-19 Refocusing 
anggaran dan realisasi anggaran APBD 2020 untuk 
penyediaan Jaring Pengaman Sosial dan Jaring Pengaman 
Ekonomi. 

Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2020) juga mengatakan 
bahwa pengembangan inovasi diperlukan segera, sehingga 
meskipun tidak ada peraturan, implementasi tetap dilakukan 
memakai peraturan daerah tentang pelayanan publik.  
Menurut ORI Perwakilan Jawa Tengah (2020) kekosongan 
regulasi dan peraturan ini dapat menjadi masalah, karena 
regulasi dibutuhkan untuk mengikat implementasi program 
dan kegiatan agar tidak menjadi temuan di kemudian hari.91

Hal lain yang menjadi tantangan di sektor peraturan yang 
disebutkan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2020) 
terkait dengan perubahan peraturan pusat yang dinamis, 
sehingga perlu penyesuaian teknis dari daerah. Contohnya 
adalah ketika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan 
JPS dan JPE memakai peraturan teknis dari SK Kepala Dinas 
Sosial, Pedoman Umum, dan Rencana Kerja Belanja. Hal ini 
membuat peraturan dasar landasan program dan kegiatan ini 
menjadi terlalu lemah untuk diimplementasikan.

f. Tantangan Koordinasi Antar Sektor dan Antar Level

Ada berbagai tantangan yang terkait koordinasi antar 
sektor dan antar level. ORI Perwakilan Jawa Tengah (2020) 
menyebutkan perlunya evaluasi pembagian wilayah dan 
ruang lingkup kerja. Hal ini menandakan belum jelasnya 
cakupan wilayah antara pusat, daerah provinsi, daerah 
kabupaten/kota dan desa.92 

Data terkait bantuan di masa pandemi menciptakan 
kebingungan karena indikatornya berbeda. Perlu penyesuaian 
antara sektor cakupan wilayah pusat-daerah dan kementrian-
dinas. Stefi Thenu (2020) mencatat bahwa koordinasi soal 
sinkronisasi data JPS tumpang tindih93. 

90Ibid

91Ibid

92Ibid

93Stefi Thenu. “Ganjar Perlu Sinkronisasi 
Data agar Jaring Pengaman Sosial 
Tidak Tumpang Tindih” https://www.
beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro/
nasional/618981/ganjar-perlu-
sinkronisasi-data-agar-jaring-pengaman-
sosial-tidak-tumpang-tindih, diakses 
November 2020.
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Sementara itu, di level desa, Bappeda Provinsi Jawa Tengah 
(2020) menyebut bahwa masalah data di desa menjadi 
pekerjaan rumah pemerintah.94 Ada verifikasi dan validasi 
data desa yang tidak optimal. Sinkronisasi dan pembaruan 
data kemiskinan, data gender, PHK, kelompok rentan, dan 
warga meninggal masih lambat di level pedesaan. 

Selain itu, ada kesenjangan sarana prasarana dan 
infrastruktur antar sektor dan antar level. Hal ini 
mempengaruhi kecepatan pengolahan data di masing-
masing sektor dan level wilayah.  

g. Kerumitan Manajemen Internal Birokrasi

Tantangan ini adalah isu klasik yang harus dihadapi. PATTIRO 
(2020), yang telah membuka beberapa posko di Jawa Tengah, 
menyebutkan adanya kesenjangan pengetahuan antara 
desa dan daerah. Meskipun pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota telah memiliki panduan yang cukup lengkap, 
namun pada praktiknya tidak berjalan dengan mulus seperti 
yang tertera dalam panduan.95

3.2.4.4. Kemitraan dengan Lembaga Profesional, Ormas, LSM 
dan Komunitas

Kemitraan dengan lembaga profesional, organisasi masyarakat, 
LSM dan komunitas menjadi salah satu indikator yang 
berpengaruh dalam implementasi distribusi JPS dan JPE. 
Penelusuran tim peneliti di beberapa literatur data sekunder dan 
pendiskusian data primer menunjukkan belum ada masalah yang 
menjadi tantangan bagi kemitraan. 

Justru ada temuan yang cukup bagus, dikemukakan oleh 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (2020) yang menggandeng 
beberapa perusahaan terkait Corporate Social Responsibility 
(CSR) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) 
perusahaan dalam mendorong implementasi JPS dan JPE.96 

Ada kerja sama dengan Sampoerna Group untuk pemberdayaan 
dan kerja sama dengan BUMN Pos Indonesia untuk distribusi 
bantuan sosial. Dengan begitu, tantangannya adalah mendorong 
kemitraan dengan beberapa kelembagaan profesional, organisasi 
masyarakat, LSM, komunitas dan perusahaan lain untuk 
membantu menyukseskan implementasi JPS dan JPE. 

3.2.5. Tantangan Sinkronisasi Data di Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 
tiga Kota dengan rentang geografis yang luas, punya tantangan 
tersendiri dalam pelaksanaan JPS. Pada praktiknya, Dinas Sosial 
Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan surat  Nomor 460/10498/

94Informan 3, FGD dengan BAPPEDA & 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Zoom 
Meeting, 5 November 2020

95Informan 1, FGD dengan PATTIRO Jawa 
Tengah, Zoom Meeting,

96Informan 4, FGD dengan BAPPEDA & 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Zoom 
Meeting, 5  November 2020
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DINSOS Perihal Prosedur Permohonan Penerima Bantuan Dampak 
COVID-19 pada 9 April 2020. Dalam surat ini, pemerintah daerah 
24 kabupaten/kota diminta menginformasikan daftar warga yang 
terdampak COVID-19. 

Penerima bantuan diprioritaskan bagi warga di kecamatan, desa/
kelurahan di zona merah (khususnya bagi warga yang positif 
terinfeksi COVID-19, PDP dan ODP).) Masyarakat yang menjadi 
sasaran adalah keluarga yang terdaftar dalam DTKS, keluarga 
yang belum menerima bantuan PKH atau BPNT, serta warga yang 
terdampak pendapatannya akibat wabah virus COVID-19.97 Namun, 
para praktiknya, sebagian data warga dikembalikan karena tidak 
masuk dalam DTKS. 

Dinas Sosial Provinsi Sulsel telah melapor pada Gubernur Sulawesi 
Selatan tentang warga miskin baru yang tidak masuk di dalam 
DTKS. Gubernur berkoordinasi dengan BUMN/BUMD untuk 
menyalurkan CSR, juga meminta mitra kerja di luar pemerintahan 
untuk membantu. Tetapi bantuan ini belum cukup. Gubernur 
Sulawesi Selatan kemudian mengeluarkan kebijakan yang selaras 
dengan himbauan Presiden RI menjelang bulan ramadhan agar 
memberikan bantuan kepada masyarakat walau tidak terdaftar di 
DTKS.98 

Karena itu, warga terdampak COVID-19 yang menerima bantuan 
terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: DTKS dan non-DTKS. Untuk 
DTKS, sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. 
Sedangkan bantuan non-DTKS berasal dari pihak ketiga. 

JPS dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah kurang lebih 
Rp16 miliar. Ini adalah bagian dari Rp500 miliar yang disediakan 
untuk penanganan COVID-19 melalui pos Belanja Tidak Terduga 
(BTT) Provinsi Sulawesi Selatan.99 

Untuk merespons keperluan data penerima JPS COVID-19, 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memilih model sinkronisasi 
data melalui mekanisme konvensional surat menyurat di awal 
pendataan. Ada banyak masalah untuk bantuan dari Kementerian 
Sosial. Menurut pantauan YASMIB, ada pemerintah kabupaten yang 
langsung membawa datanya ke desa. Tidak ada proses verifikasi 
langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat. Ada pula kepala 
desa yang mempertanyakan kepada YASMIB tentang data penerima 
bantuan yang sudah meninggal selama 10 tahun, namun datanya 
masih tercantum. Ada juga warga yang berstatus haji (di Sulawesi, 
ini menunjukkan status orang berada) dan masih mendapatkan 
bantuan. Padahal, masih banyak warga lain yang jauh lebih rendah 
pendapatannya. 

97 Surat 460/10498/DINSOS 
Tentang Prosedur Permohonan 
Penerima Bantuan Dampak 
COVID-19 tanggal 9 April 2020. 

98 Gemala Fauza Plt. Kepala Dinas 
Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. 
FGD Daring Bersama Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 6 
November 2020. 

99 Junaidi Kepala Bappelitbanda 
Provinsi Sulawesi Selatan. FGD 
Daring Bersama Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 6 November 2020.
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Sementara itu, tidak banyak kesenjangan dan kesalahan distribusi 
BLT-DD di desa karena datanya diverifikasi langsung oleh 
pemerintah desa dan masyarakatnya. Dalam praktiknya, jumlah 
BLT-DD ini terbatas tapi kebutuhannya melebihi alokasi pagu 
yang tersedia. Hal itu menjadi masalah sendiri. Meski begitu, 
distribusinya dinilai lebih tepat sasaran.100  

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan 
menyatakan bahwa proses distribusi JPS di Provinsi Sulawesi 
Selatan agak carut marut. Data dibasiskan pada DTKS, padahal 
DTKS juga tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Sehingga, 
karena tidak ada aturan baku, atau kalaupun ada aturan baku tapi 
orang lebih cenderung situasional, tidak terpikirkan akan terjadi 
situasi seperti ini. Boleh dikatakan bahwa tidak ada mitigasi. Ketika 
masalah muncul, ada kepanikan, dan beragam aturan terus muncul. 
Ini mengesankan minimnya aturan baku yang menjadi tuntunan 
bagi masyarakat. 

Masyarakat dituntut untuk tinggal di rumah. Karena itu, negara 
harus menyiapkan bantuan, tanpa melihat status miskin atau 
kaya. Tetapi negara tidak punya banyak anggaran, sehingga yang 
diprioritaskan mendapatkan bantuan adalah orang miskin dan 
orang miskin tiba-tiba. Kategori orang miskin tiba-tiba ini tidak 
terdata. Realita di lapangan menunjukkan, yang membutuhkan 100 
orang, tetapi peruntukannya hanya untuk 25 orang.  Pejabat RT/
RW sebagai garda terdepan yang menjadi sasaran masyarakat. 
Atasan meminta barang ditumpuk saja, padahal orang sudah lapar 
dan tidak dibagi, meski tidak sampai terjadi kelaparan karena masih 
ada budaya saling bantu tetangga dan keluarga. Sehingga, kalau 
menjadi justifikasi negara bahwa tidak ada kelaparan, hal itu terjadi 
bukan karena bantuan negara, melainkan bantuan teman dan 
keluarga.102

Dalam pengawasan distribusi Jaring Pengaman Sosial, 
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan 
telah meminta 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 
untuk mengirimkan Standard Operating Procedure (SOP) distribusi 
bantuan sosial. Namun, tidak ada satupun kabupaten/kota yang 
mengirimkan SOP. Tampaknya, karena hanya mengacu kepada 
DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Sementara itu, di tingkat 
Provinsi Sulawesi Selatan diterbitkan regulasi yang meminta 
pendataan terpadu. 

Dalam pantauan ORI Perwakilan Sulawesi Selatan, tiap kelurahan 
melakukan pendekatan berbeda. Ada yang berdasar pada data 
RT, ada juga yang tidak. Sedangkan untuk desa, panduan yang 
digunakan adalah Juknis yang diterbitkan Kementerian Desa. Untuk 
level kota, apabila ada warga terdampak yang tidak masuk DTKS, 

100 Wawancara dengan Rosmiati 
Azis (YASMIB) tentang Kualitas 
Sinkronisasi Data Program Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) di Sulawesi 

Selatan, 10 November 2020. 

101 M. Subhan – Ketua Ombudsman 
Republik Indonesia (ORI) Perwakilan 
Sulawesi Selatan. FGD Daring 
dengan Ombudsman Republik 
Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi 
Selatan tentang Sinkronisasi Data 
Program Jaring Pengaman Sosial 
di Provinsi Sulawesi Selatan. 11 
November 2020.
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maka diberikan bantuan dari APBD. Namun, dari tiga kabupaten/
kota di Sulawesi Selatan, ada skema berbeda-beda. Contohnya, 
Kota Makassar memberikan sembako saja senilai Rp400.000,-.102 

sedangkan Kabupaten Bone di tahap awal memberikan uang tunai 
Rp200.000,- dan 5 kg beras. Namun, bantuan tahap berikutnya 
adalah bantuan sembako, berupa beras, minyak, gula, terigu dan 
lainnya.103 

Kesulitan sinkronisasi data terjadi di Kota Makassar, karena 
pendataan yang dilakukan ada yang berbasis data RT, diteruskan ke 
RW, kelurahan, lalu ke Dinas Sosial. Namun, ketika terjadi perbedaan 
data, menurut pihak kelurahan, penentunya adalah Dinas Sosial. 
Sementara, Dinas Sosial menyatakan mengacu pada DTKS. Hal 
ini menunjukan bahwa pelaksana JPS kurang memahami secara 
teknis mana saja warga yang terdampak COVID-19. Sedangkan 
pihak kecamatan tidak dilibatkan dalam implementasi JPS. 

Pengawasan distribusi bantuan di tingkat Provinsi Sulawesi 
Selatan juga lemah.104 Hal ini terkonfirmasi dengan pemberitaan 
mengenai tumpukan bantuan di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi 
Selatan pada 8 Mei 2020. Namun, hal ini dibantah oleh Kasmin 
selaku Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial 
Sulawesi Selatan, ia menyatakan:105 “Kayak kemarin sempat ada 
mempertanyakan bantuan menumpuk di rujab. Itu bukan bantuan 
menumpuk, itu bantuan yang sudah dikemas bagaimana caranya 
kita bisa bawa keluar dan tepat sasaran. Ada prosedurnya. Tidak 
serta merta masuk bantuan dari badan usaha milik negara, terus 
di-drop.” Kasmin menjelaskan, ada SOP dalam penyaluran bantuan. 
Misalnya, nama penerima yang harus ada dalam DTKS. Kemudian, 
dinyatakan terdampak COVID-19, atau dinyatakan sebagai orang 
dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP).106

Tantangan Sinkronisasi Data di Provinsi Sulawesi Selatan, di 
antaranya pada aspek berikut:

3.2.5.1. Kapasitas Adaptasi Sumber Daya Manusia 

Dalam proses sinkronisasi data JPS, dengan pemberlakuan 
PSBB, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memilih pendekatan 
administratif surat menyurat dan menyediakan pendampingan 
apabila pemerintah kabupaten/kota kesulitan dalam proses 
sinkronisasi data.107 

Kapasitas SDM tentu mengambil peran penting dalam 
sinkronisasi data. Dalam praktiknya, di Sulawesi Selatan terdapat 
situasi ketidaksiapan SDM dalam mempersiapkan data valid dan 
berkualitas dengan cepat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
juga baru memaksimalkan dukungan infrastruktur teknologi 
dalam proses verifikasi dan validasi data, dengan meresmikan 
aplikasi situs web Sulsel Siaga COVID-19 pada 8 Mei 2020.108 

102 Abdul Wahab Tahir. “Soal 
Perubahan Anggaran Per Paket 
Sembako, Dewan: Kami Disini Hanya 
Mendukung Saja”. Soal Perubahan 
Anggaran Per Paket Sembako, Dewan: 
Kami Disini Hanya Mendukung Saja 
– Smart City Makassar, diakses 1 Des 

2020.

103 A. Promal Pawi - Kepala Dinas 
Bone. “Bukan uang tunai, Dinsos 
Bone Kembali Kucurkan Bansos 
Sembako”. Bukan Uang Tunai, Dinsos 
Bone Kembali Bakal Kucurkan Bansos 
Sembako - www.kabarbone.com, 

diakses 1 Des 2020.  

104 Maria Ulfa – Asisten Ombudsman 
Republik Indonesia (ORI) Perwakilan 
Sulawesi Selatan. FGD Daring dengan 
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 
Perwakilan Sulawesi Selatan tentang 
Sinkronisasi Data Program Jaring 
Pengaman Sosial di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 11 November 2020.

105 Kasmin, “Bantuan Pemprov 
Rampung 99 Persen, yang Menumpuk 
di Rujab Di Distribusi Bertahap“.
Bantuan Pemprov Rampung 99 Persen, 
yang Menumpuk di Rujab Didistribusi... 
(sindonews.com), diakses 29 Nov 2020. 

106 Detik.com. “Bukan Ditimbun, 
Bansos Dikumpulkan di Rumah 
Gubernur Sulsel Karena Ini”. Diakses 
November 2020. https://news.detik.
com/berita/d-5006150/bukan-
ditimbun-bansos-dikumpulkan-di-
rumah-gubernur-sulsel-karena-ini. 

107 Herman Kasie Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Alam Dinas Sosial 
Provinsi Sulawesi Selatan. FGD Daring 
Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 6 November 2020.

108 Detik.com. “Bukan Ditimbun, 
Bansos Dikumpulkan di Rumah 
Gubernur Sulsel Karena Ini”. Diakses 
November 2020. https://news.detik.
com/berita/d-5006150/bukan-
ditimbun-bansos-dikumpulkan-di-
rumah-gubernur-sulsel-karena-ini.
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109  Wawancara dengan Rosmiati Azis 
(YASMIB) tentang Kualitas Sinkronisasi 
Data Program Jaring Pengaman Sosial 
(JPS) di Sulawesi Selatan, 10 November 

2020.

110 Maria Ulfa Asisten Ombudsman 
Republik Indonesia (ORI) Perwakilan 
Sulawesi Selatan. FGD Daring dengan 
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 
Perwakilan Sulawesi Selatan tentang 
Sinkronisasi Data Program Jaring 
Pengaman Sosial di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 11 November 2020.

Sementara itu, data bantuan yang bersumber dari kementerian 
sudah by name by address. Pemerintah daerah tidak dapat 
mengganti nama penerima. Padahal warga sudah berpindah, 
datanya masih di daerah semula. Demikian pula dengan warga 
yang sudah meninggal 4-5 tahun, tapi masih ada bantuan 
turun.109

Dalam situasi pandemi, aparatur belum memiliki kapasitas 
adaptif terutama dalam mengidentifikasi dan menyusun rencana 
untuk mengurangi dampak bencana (mitigasi risiko) yang 
muncul, praktik yang berkembang justru menunjukkan bahwa 
penanganan COVID-19 berjalan sebagaimana arahan pemerintah 
pusat. 

3.2.5.2. Kesadaran Peran dan Tanggung Jawab

Dinamika di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan ada dua 
kelompok yang memiliki kesadaran peran dan tanggung jawab 
yang mempengaruhi sinkronisasi data JPS. Pertama, kesadaran 
peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Ombudsman 
Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan. Kedua, 
kesadaran dan tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Sulawesi 
Selatan yang menjadi OPD yang bertanggungjawab dalam 
distribusi JPS.

Dalam proses pendataan dan distribusi, dalam pantauan 
ORI Perwakilan Sulawesi Selatan, tertangkap kesan bahwa 
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sangat kurang dalam 
pendataan, sehingga muncul asumsi di lapangan bahwa 
distribusi diberikan dipengaruhi faktor like and dislike. Juga ada 
kekhawatiran secara psikologis di level pelaksana saat data tidak 
sesuai, ada warga terdampak yang tidak masuk dalam daftar 
penerima, khawatir akan dituntut ketika datanya tidak valid, bisa 
jadi temuan. Sementara itu KPK juga sempat mengeluarkan 
Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS dalam 
pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. 

Dalam aspek kesadaran peran dan tanggung jawab, ORI 
Perwakilan Sulawesi Selatan, mengambil Inisiatif melakukan 
pengawasan eksternal dengan membuka posko pengaduan sejak 
1 April hingga 7 Juli 2020, sehingga warga terdampak COVID-19 
dapat mengadukan apabila ada warga terdampak COVID-19 
yang tidak mendapatkan JPS, termasuk karena faktor luput 
dalam pendataan.110 

Di sisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, aspek kesadaran 
peran dan tanggung jawab dipengaruhi oleh kekhawatiran 
kesalahan dalam pendataan sehingga hanya menggunakan basis 
data yang sudah diverifikasi saja untuk digunakan. Dalam hal ini, 
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data rujukan utama adalah DTKS dan Non DTKS yang diperoleh 
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan secara bertingkat 
dari Bupati/Walikota atau Dinas Sosial Kabupaten Kota yang 
bersumber dari penetapan Lurah/Kepala Desa.111 Padahal, 
dinamika lapangan menunjukkan bahwa data tersebut, sudah 
tidak valid dengan kemunculan orang miskin baru.112

Kontradiksi ini menunjukkan bahwa dalam proses sinkronisasi 
data, ada potensi luputnya warga terdampak COVID-19 karena 
basis rujukannya adalah data yang sudah tidak sesuai dengan 
dinamika terkini di lapangan, terutama karena munculnya warga 
miskin baru yang berasal dari kelompok pekerja informal dengan 
basis pendapatan harian. Hal ini diakui oleh Dinas Sosial Provinsi 
Sulawesi Selatan. Untuk pendataan, mereka hanya memberikan 
rambu-rambu bahwa yang non DTKS harus dipastikan betul-
betul masyarakat terdampak yang mata pencahariannya 
terputus atau di-PHK dengan pembuktian surat keterangan 
dari perusahaan tempat bekerja dan diketahui oleh pemerintah 
setempat tergantung data permintaan dari kabupaten/kota. 
Seleksi dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Melalui situs 
web Sulsel Siaga COVID-19, didesain mekanisme pendataan by 
name by address berdasarkan NIK, sehingga jika ada bantuan 
tahap berikutnya dan sudah pernah menerima bantuan, maka 
datanya akan ditolak oleh sistem di aplikasi Sulsel Siaga 
COVID-19. 113

3.2.5.3. Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level 

Di Provinsi Sulawesi Selatan, koordinasi JPS untuk penanganan 
COVID-19 dilaksanakan dengan mengacu pada pengelolaan 
dengan mekanisme standar. Padahal untuk merespons dinamika 
COVID-19 dibutuhkan respons cepat dan akurat. Hal ini tampak 
dari proses sinkronisasi data yang dilakukan berbasis surat-
menyurat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada 
bupati/walikota yang ada di Sulawesi Selatan yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan koordinasi melalui telepon.114

3.2.5.4. Kemitraan dengan Lembaga Profesional, Organisasi 
Masyarakat, LSM dan Komunitas

Dalam hal regulasi, Koalisi Masyarakat Sipil memberikan usulan 
kebijakan ke pemerintah tetapi tidak diproses lebih lanjut, 
termasuk yang terkait dengan data.115 Sementara itu, bantuan 
yang disediakan untuk JPS di Provinsi Sulawesi Selatan tidak 
hanya berasal dari program pemerintah pusat dan pemerintah 
provinsi saja. Bantuan juga berasal dari BUMN, BUMD, 
komunitas, serta lembaga sosial lainnya.116

111 Gemala Fauza Plt. Kepala Dinas 
Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. FGD 
Daring Bersama Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 6 November 2020.

112 Junaidi Kepala Bappelitbanda 
Provinsi Sulawesi Selatan. FGD Daring 
Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 6 November 2020.  

113 Herman Kasie Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Alam Dinas Sosial 
Provinsi Sulawesi Selatan. FGD Daring 
Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 6 November 2020.

114 Ibid.

115 Wawancara dengan Rosmiati Azis 
(YASMIB) tentang Kualitas Sinkronisasi 
Data Program Jaring Pengaman Sosial 
(JPS) di Sulawesi Selatan, 10 November 
2020.

116 Kasmin, “Bantuan Pemprov 
Rampung 99 Persen, yang Menumpuk 
di Rujab Di Distribusi Bertahap“.
Bantuan Pemprov Rampung 99 Persen, 
yang Menumpuk di Rujab Didistribusi... 
(sindonews.com), diakses 29 Nov 2020.
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Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian 
Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan sembako yang ada di 
Rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan adalah bantuan yang 
berasal dari BUMN, BUMD, OPD lingkup Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan, perusahaan, serta perseorangan. Bantuan 
dicatat oleh tim yang menangani, bersama Dinas Sosial Sulawesi 
Selatan, dan mendapat pengawasan dari internal pemeriksa 
yaitu inspektorat, maupun pengawasan eksternal yaitu Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).117

Namun, pelibatan unsur masyarakat sipil sangat minim dalam 
proses pendataan hingga proses distribusi bantuan. Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan tak cukup punya komitmen kuat dalam 
memperkuat SDM dengan melibatkan kolaborasi multipihak 
dalam mengawal program JPS ini. Bahkan, masyarakat sipil 
pun merasa kesulitan mengakses informasi-informasi terkait 
pelaksanaan program JPS.118

Dengan demikian, tantangan Jaring Pengaman Sosial COVID-19 
Provinsi Sulawesi Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut. 
Yang pertama adalah kapasitas adaptasi SDM yang masih 
kurang dalam sinkronisasi data sehingga data belum akurat, 
berkualitas dan belum terintegrasi lintas OPD maupun secara 
bertingkat mulai dari desa hingga provinsi. Butuh waktu lebih 
lama untuk melakukan verifikasi dan validasi mulai dari desa 
hingga provinsi. 

Kedua, sinkronisasi data dilakukan berbasis DTKS yang proses 
pemutakhiran data dilakukan berjangka, sehingga tidak mampu 
menyediakan data mutakhir, sementara orang miskin baru juga 
muncul dan tidak masuk dalam kriteria penerima DTKS. Muncul 
kesulitan untuk mengidentifikasi warga yang memerlukan JPS di 
luar penerima DTKS. 

Ketiga, lemahnya kesadaran peran dan tanggung jawab dalam 
sinkronisasi data, tidak melibatkan kecamatan dan bila terjadi 
perbedaan data dari RT/RW dan kelurahan. Maka, penentu akhir 
adalah Dinas Sosial dengan acuan DTKS. 

Keempat, lemahnya koordinasi internal, antar aktor dan antar 
level dalam sinkronisasi data. Kelima, ketiadaan kolaborasi 
dengan lembaga profesional, ormas dalam proses pendataan 
JPS. Keenam, lemahnya pengawasan distribusi Jaring 
Pengaman Sosial, terutama dalam pelibatan pengawas eksternal 
seperti Ombudsman dan masyarakat. 

117 Detik.com. “Bukan Ditimbun, Bansos 
Dikumpulkan di Rumah Gubernur Sulsel 
Karena Ini”. Diakses November 2020. https://
news.detik.com/berita/d-5006150/bukan-
ditimbun-bansos-dikumpulkan-di-rumah-
gubernur-sulsel-karena-ini.

118 Wawancara dengan Rosmiati Azis 
(YASMIB) tentang Kualitas Sinkronisasi Data 
Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di 
Sulawesi Selatan, 10 November 2020.
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3.3. Strategi Menghadapi Tantangan Sinkronisasi Data di Lima Wilayah 

3.3.1. Strategi Sinkronisasi Data di Kota Tanjungpinang

3.3.1.1. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Strategi yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM, 
terutama di aspek pendataan program JPS, adalah membekali 
tim pelaksana pendataan. Namun strategi ini tidak dilakukan 
secara maksimal. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 
Perwakilan Provinsi Riau merekomendasikan bahwa dalam 
proses pelatihan harus ada pemahaman tentang dampak dari 
proses pendataan yang tidak dilakukan sesuai mekanismenya.

3.3.1.2. Strategi Membangun Kesadaran untuk Keadilan

Tantangan inclusion error dan exclusion error adalah persoalan 
utama dalam program JPS. Pemerintah Kota Tanjungpinang 
melakukan dua strategi membangun kesadaran untuk keadilan 
untuk aspek pendataan. Yang pertama, mereka menegaskan 
pada warga dari keluarga mampu untuk tidak menerima bantuan 
sosial. Sekretariat Daerah memberi instruksi pada pengurus RT 
yang diharapkan tidak mendata warga tergolong mampu sebagai 
orang yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).119 
Yang kedua adalah transparansi informasi penerima bantuan 
sosial dengan cara door to door. Ada kasus warga yang sudah 
mendapatkan bantuan dari PKH setiap bulannya, tapi masih 
menginginkan BLT. Jika ditemukan warga dari kategori keluarga 
mampu yang menerima BLT atau dua jenis bantuan sekaligus, 
pihak kelurahan akan mengumumkan nama atau KK penerima 
BLT di kantor kelurahan dan informasi penerima bantuan sosial 
diberikan secara door to door. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan distribusi 
informasi mengenai program JPS dan kriteria penerima bantuan 
sosial. Hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan pemahaman 
yang sama di masyarakat mengenai KPM yang berhak menerima 
program JPS.

3.3.1.3. Strategi Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level

Telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial mengenai 
pengelolaan data dan pelaksanaan bantuan sembako dan uang 
untuk masyarakat yang terdampak risiko sosial akibat pandemi 
COVID-19. Dinas Sosial yang menjadi leading sector bertugas 
(1) melakukan persiapan dalam dalam rangka pelaksanaan 
bantuan; (2) melakukan verifikasi dan validasi data bagi yang 
berhak menerima bantuan; (3) berkoordinasi dengan kelurahan 
dan kecamatan se-kota Tanjungpinang; (4) berkoordinasi dengan 
instansi terkait dalam kegiatan tersebut; serta (5) melaporkan 
kegiatan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan. 

119 Liputan media Pemerintah kota 
Tanjungpinang: Sejumlah warga 
mampu ingin BLT, https://www.
antaranews.com/berita/1685554/
pemerintah kota-tanjungpinang-
sejumlah-warga-mampu-ingin-blt  
diakses pada 26 November 2020.
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Strategi untuk memperbaiki koordinasi  adalah pemantauan 
penyelenggaraan pelayanan publik oleh ORI Perwakilan 
Provinsi Riau dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 
Proses koordinasi sudah dilakukan antara internal OPD, antar 
OPD, dan antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, 
namun frekuensinya masih kurang. Hal ini membuat kurangnya 
informasi tentang proses pendataan, penyaluran bantuan sosial, 
serta dinamika program JPS. Karena itu, ORI Perwakilan Provinsi 
Kepulauan Riau sempat melakukan rapat koordinasi dengan 
Pemerintah Kota Tanjungpinang.

3.3.1.4. Strategi Kemitraan untuk Kualitas Data

Ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama, Dinas 
Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro menjalin kerja 
sama dengan universitas dan melibatkan mahasiswa PKL 
untuk mendata pelaku usaha yang terkena dampak pandemi 
COVID-19 sekaligus bekerja sama untuk memasarkan produk 
UMKM melalui cara daring. Kedua, menjalin kerja sama dengan 
Kemenkumham dan BPN untuk sertifikasi tanah pelaku usaha 
UMKM. Pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 
dibantu mempermudah sertifikasi tanah agar memiliki payung 
hukum untuk melindungi usahanya.

3.3.2. Strategi Sinkronisasi Data di Kota Makassar

3.3.2.1. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
(SDM)

Dalam menentukan petugas pendataan dan penyaluran program 
JPS, Pemerintah Kota Makassar mengacu pada ketentuan 
Walikota Makassar tentang kriteria petugas pendata dan 
penyalur. Setelah petugas terpilih, Pemerintah Kota Makassar 
melalui Dinas Sosial memberikan pelatihan dan peningkatan 
kapasitas. 

Pelatihan tentang kriteria data penerima, pelatihan teknis 
pendataan dan penyaluran melibatkan beberapa OPD seperti 
Bappeda dan Badan Pusat Statistik. Para petugas tersebut 
juga harus memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam Surat 
Edaran Walikota tentang kriteria petugas pendataan. Dalam 
menjalankan tugasnya, petugas di level kecamatan dibekali 
pengetahuan oleh petugas Dinas Sosial kota Makassar.120

3.3.2.2. Strategi Membangun Kesadaran untuk Keadilan

Ada beberapa strategi yang dilakukan. Yang pertama adalah 
meningkatkan koordinasi antara DInas Sosial dan Dukcapil 
untuk sinkronisasi data. Ini dilakukan untuk menyiasati belum 
meratanya pemahaman atas kesadaran peran dan tanggung 
jawab antar perangkat daerah di Kota Makassar seiring tingginya 
intensitas koordinasi. Beberapa tantangan seperti rendahnya 
transfer data kependudukan bisa  diselesaikan. Dinas Sosial 120 Ibid,. Hal 41



75Adaptasi Kebiasaan Baru

merasa dimudahkan dengan dibukanya data kependudukan oleh 
Dukcapil Kota Makassar.

Yang kedua adalah pemantauan petugas pendata (Sahabat). Ada 
banyak Sahabat yang dinilai belum menjalankan tugas untuk 
memverifikasi DTKS di tingkat kelurahan. Karena itu, Pemerintah 
Kota Makassar melalui Dinas Sosial terus memantau tugas 
Sahabat  di level kelurahan, serta memberi pembekalan dan 
pelatihan. 

Ketiga, mengaktifkan kanal aduan warga. Dinas sosial 
menjalankan peran yang cukup strategis terkait dengan aduan 
warga. Kanal aduan yang mereka buka mendapat respons 
besar. Tercatat ada 40.000 aduan yang diterima dari warga. 
Terlepas dari respons yang diberikan Dinas Sosial, dibuka dan 
dipublikasikannya aduan sudah menunjukkan bahwa tugas 
Dinas Sosial tidak sekedar menyalurkan bantuan sosial, namun 
juga menerima keluhan dan menindaklanjutinya.

Yang terakhir adalah memastikan Bantuan Presiden untuk 
Usaha Mikro sudah tepat sasaran. Di tengah keterbatasan data, 
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar ini memfasilitasi dan 
memvalidasi data pendaftar BPUM di Kota Makassar.

3.3.2.3. Strategi Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level

Pemerintah Kota Makassar menjalankan program JPS dengan 
melakukan kolaborasi antar OPD pelaksana seperti Dinas Sosial, 
Dukcapil, Bappeda dan Dinas Ketenagakerjaan. Selain antar OPD, 
peningkatan koordinasi juga dilakukan antara pemerintah kota 
dengan kelurahan, melalui kecamatan. 

Dalam validasi data DTKS misalnya, Dinas Sosial mencocokkan 
data DTKS dengan data kependudukan di Disdukcapil. Setelah 
itu, pemerintah kota meminta camat untuk koordinasi dengan 
tingkat kelurahan dan memverifikasi data. Sementara itu, 
koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
dilakukan langsung oleh Pemerintah kota Makassar melalui 
Dinas Sosial.121

3.3.2.4. Strategi Kemitraan untuk Kualitas Data

Pemerintah Kota Makassar membangun kemitraan dengan 
perusahaan (dalam bentuk CSR) dan perguruan tinggi. 
Pihak perguruan tinggi banyak membantu untuk memberi 
empowerment pada masyarakat. Forum-forum koordinasi 
dilakukan untuk menyerap masukan dari pihak luar. Salah 
satunya contohnya adalah posko khusus bagi kemitraan di 
dalam posko induk  sekretariat penanganan COVID-19 kota 
Makassar.122 Pemerintah Kota Makassar juga secara aktif 
memfasilitasi pengelola modal bergulir di Kota Makassar. Upaya 
ini dilakukan agar UKM dapat tetap berjalan di tengah minimnya 
modal dan daya beli.123

121 Ibid,. Hal 41

122 Ibid,. Hal 41

123 Ibid,. Hal 03



76 Adaptasi Kebiasaan Baru

3.3.3. Strategi Sinkronisasi Data di Kabupaten Sragen

3.3.3.1. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
(SDM)

Strategi menghadapi tantangan peningkatan kapasitas SDM, 
terutama di aspek petugas pelaksana adalah sebagai berikut:

	• Memaksimalkan Data Saraswati

Basis data penentuan Bantuan Non-Tunai di Kabupaten 
Sragen menggunakan Data Saraswati. Ini adalah data 
dari Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan 
(UPTPK) yang langsung berada di bawah bupati. UPTPK 
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 
Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 tahun 2013 tentang UPTPK 
Kabupaten Sragen. Proses pendataan UPTPK dimulai dari 
pengaduan masyarakat. Peraturan Bupati Sragen Nomor 
59 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi 
Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sragen menyatakan bahwa 
pengaduan masyarakat diiringi dengan fotokopi KTP, fotokopi 
Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan tidak mampu dari 
kepala desa atau lurah setempat. 

Pengaduan secara administrasi yang masuk akan diverifikasi 
oleh petugas.124 Petugas mendatangi melihat kondisi rumah 
tangga sasaran, mewawancara kepala rumah tangga/
anggota keluarga, mewawancara Ketua RT dan tetangga, dan 
membuat skoring.

Hasil verifikasi itu dilaporkan petugas kepada Kepala. Skor 
20-30 ditetapkan sebagai keluarga sangat miskin. Skor 
31-40 masuk dalam kriteria miskin. Skor 41-50 tergolong 
hampir miskin. Warga yang tergolong sangat miskin dan 
miskin berhak mendapat Kartu Saraswati Menur. Warga yang 
tergolong hampir miskin dan rentan miskin mendapatkan 
Kartu Saraswati Kenanga.

Pemegang Kartu Saraswati dalam skema JPS COVID-19 
menjadi data non-DTKS dan menerima manfaat Bantuan Non 
Tunai sembako di bawah  koordinasi Dinas Sosial.126

124  Peraturan Bupati Sragen Nomor 
125 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga 
Miskin Kabupaten Sragen. Pasal 5.

126  Informan 1 Sragen,  FGD dengan 
Pemerintah Kabupaten Sragen, via 
zoom, 9 November 2020. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi dan Koordinasi UPTPK Kabupaten Sragen

Sumber: UPTPK Kabupaten Sragen

	• Pemutakhiran Data Sarawasti

 • Data Saraswati ini terakhir diperbarui pada 2016. Data yang 
tercatat sejak UPTPK berdiri pada 2010 dianggap hilang di 
akhir tahun 2016, dan pendataan dimulai kembali. Pendataan 
mengandalkan laporan. Apabila warga miskin pada 2010 tidak 
lagi melapor pada 2016, maka mereka tidak lagi dianggap sebagai 
warga miskin.127 Sejak 2016 akhir hingga 2020, pendataan terus 
dilakukan sesuai laporan masyarakat, namun pemutihan belum 
dilakukan lagi. 

	• Memperkuat kapasitas pemerintah desa untuk pendataan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)

 • Pendataan dan penyaluran BLTDD bertumpu pada pemerintah 
desa. Pemerintah kabupaten hanya menjalankan fungsi 
pemantauan dengan menerima laporan penyaluran dan serapan 
dana desa, melakukan verifikasi laporan, menyalurkan dokumen 
persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala 
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD setiap minggu, 
serta menerima laporan nama penerima BLTDD.128

 • Pendataan dan penyaluran BLTDD sama dengan aturan yang 
sudah ditetapkan Kementerian Desa Ada tiga aturan yang 
disahkan di Kabupaten Sragen terkait dengan Penggunaan Dana 
Desa. Yang pertama adalah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana 
Desa Setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020. Yang 
kedua, Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020. Yang 
ketiga, Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana 
Desa Setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020.

127 Ibid

128 Peraturan Bupati Sragen Nomor 
38 Tahun 2020. Pasal 14. 
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129 Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 
Tahun 2020. Pasal 17A.

130 Kusdinar Untung Yuni Sukowati 
(Bupati Sragen). https://jateng.
antaranews.com/berita/312112/
pemkab-sragen-gandeng-bank-jateng-
salurkan-blt-dana-desa (27 November 
2020).

131 Panduan Pendataan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa Juni 2020. 
halaman 8. 

132 Informan 1 Sragen, FGD 
Pemerintah Kabupaten Sragen, via 
zoom, 9 November 2020. 

	• Memperkuat Relawan COVID-19 untuk Pendataan BLTDD

 • Dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2020129 
dinyatakan bahwa bencana non-alam yang menimpa warga, 
seperti COVID-19, dapat ditangani dengan memberikan BLTDD 
kepada keluarga miskin di desa. 

 • Penerima BLTDD ini adalah keluarga yang belum tercatat di DTKS 
dan tidak memiliki kartu Saraswati Menur.130 Keluarga miskin yang 
dimaksud di pasal 17A ayat 3 adalah keluarga yang kehilangan 
mata pencaharian, belum menerima PKH, bantuan pangan non-
tunai, Kartu Prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga 
rentan sakit menahun atau kronis. 

 • Namun, kriteria difabel, perempuan kepala keluarga, dan lansia 
tidak tercantum sebagai prioritas keluarga rentan penerima 
BLTDD. Padahal di Buku Panduan BLTDD bulan Juni 2020, tertulis 
bahwa perempuan kepala keluarga, warga lansia, dan penyandang 
disabilitas menjadi prioritas yang tidak boleh terlewat dalam 
pendataan keluarga prioritas penerima BLTDD.131

 • Pendataan BLTDD dilakukan oleh relawan desa COVID-19 dengan 
basis pendataan RT yang ditetapkan dengan musyawarah desa 
khusus. Dokumen penerima BLTDD ditetapkan dengan peraturan 
dari kepala desa, disahkan oleh camat, dan dilaporkan kepada 
bupati. Pasal 17A ayat 8 mengatur tentang besaran BLTDD 
yaitu Rp600.000 per bulan dalam jangka waktu tiga bulan, dan 
Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan berikutnya.

3.3.3.2. Strategi Membangun Kesadaran untuk Keadilan

Strategi membangun kesadaran untuk keadilan, terutama untuk 
mekanisme sinkronisasi data JPS dilakukan dengan survei 
langsung. Dinas Sosial, Kepolisian, Koramil,  dan Satpol PP dapat 
mendatangi lokasi bila ada konflik terkait JPS. Pihak Dinas Sosial 
juga langsung mengecek lokasi bila ada laporan atau protes 
warga terkait exclusion error dan inclusion error. 132 Survei 
langsung ini bertujuan mencari solusi permasalahan di lapangan. 
Apabila di lapangan tidak ada kata sepakat, kasus dilaporkan 
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. 

Setelah itu, konflik akan ditindaklanjuti. Contohnya adalah 
kasus program BST di Desa Ngarum, Sragen. Setelah tim 
mencari informasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait, 
ditemukan bahwa akar masalah adalah kesalahan komunikasi 
saat pendataan. Setelah ada musyawarah, BST yang diterima 
oleh  enam keluarga dan kerabat sekretaris desa, empat kerabat 
kepala dusun, dan satu keluarga lagi dikembalikan ke pemerintah 
pusat. 
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3.3.3.3. Strategi Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level

Koordinasi internal, antar sektor, dan antar level dilakukan 
Pemerintah Kabupaten Sragen di bawah koordinasi bupati, wakil 
bupati, dan sekretaris daerah. Setiap harinya OPD wajib melapor 
langsung (melalui WhatsApp) sesuai pembagian pekerjaan yang 
sudah ditetapkan di awal pandemi COVID-19.

3.3.3.4. Strategi Kemitraan untuk Kualitas Data

Untuk memastikan kualitas data, Pemerintah Kabupaten Sragen 
bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk mendapat 
data warga Kabupaten Sragen yang terkena PHK. Hingga saat 
ini, tercatat angkanya ada di kisaran 1.600 warga. Pemerintah 
Kabupaten Sragen mendorong mereka untuk mendaftar sebagai 
peserta Kartu Prakerja.133

3.3.4. Strategi Sinkronisasi Data di Provinsi Jawa Tengah

Strategi sinkronisasi data digunakan sebagai salah satu jalan 
untuk menyiasati berbagai tantangan dan permasalahan yang 
muncul. Dalam dasar teorinya, J. M. Bryson (2012) menjelaskan 
perencanaan strategis merupakan suatu upaya yang didisiplinkan 
untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk 
dan mengarahkan bagaimana suatu organisasi atau entitas lainnya 
dalam menghadapi permasalahan publik.134 Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah memiliki berbagai macam cara mengatasi tantangan 
penanganan dampak sosial-ekonomi di kala pandemi. 

3.3.4.1. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
(SDM)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan reformasi birokrasi 
sesuai dengan instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi melalui dasar PER/15/M.
PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. 
Instruksi ini menegaskan perlunya pelaksanaan reformasi 
birokrasi guna membangun sumber daya aparatur negara, 
agar lebih berdaya guna dalam mengemban tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Reformasi birokrasi tersebut dianggap sebagai salah satu 
jalan untuk menyelesaikan permasalahan klasik dalam tubuh 
birokrasi. Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2020) menyebut 
reformasi tersebut meliputi rotasi, pelatihan, tugas pendidikan 
dan lainnya.135

133 Wawancara Andri Utomo, Kepala 
Bidang Pelatihan dan Produktivitas 
Kerja(Lattas) dan PT2K Kabupaten 
Sragen, FGD tanggal 9 November 2020 
via zoom. 

134 Bryson, John M. "Strategic 
Planning." The SAGE Handbook of 
Public Administration (2012): 50.

135 Informan 3, FGD dengan BAPPEDA 
& Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 
Zoom Meeting, 5 November 2020
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136 Solo Pos, “Keluarga Penerima 
Bansos Pangan Pemprov Jateng di 
Sukoharjo Bermasalah” https://
www.solopos.com/data-1-339-
keluarga-penerima-bansos-pangan-
pemprov-jateng-di-sukoharjo-
bermasalah-1065311, diakses 
November 2020.

137 Informan 4, FGD dengan BAPPEDA 
& Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 
Zoom Meeting, 5 November 2020

3.3.4.2. Strategi Membangun Kesadaran untuk Keadilan

Pihak ORI Perwakilan Jawa Tengah (2020) mendorong 
pendidikan warga, akses imparsial, dan pengawasan dari 
masyarakat untuk mengurangi politisasi bantuan sosial. Hal 
ini juga menjawab beberapa tantangan yang muncul dalam 
kesadaran peran dan tanggung jawab, misalnya munculnya 
permintaan dua kali bantuan, ego sektoral kelembagaan, serta 
politisasi bantuan.

3.3.4.3. Strategi Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level

Strategi koordinasi internal, antar sektor dan antar level ini 
digunakan untuk menjawab kompleksitas tantangan dan 
permasalahan. Yang pertama dilakukan adalah meningkatkan 
kapasitas SDM. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan 
hal ini terutama di wilayah pedesaan dengan melibatkan kader 
dan kepala desa. 

Yang kedua adalah meningkatkan koordnasi. Hal ini dilakukan 
memakai WhatsApp Group (WAG), yang berisi perwakilan 
beberapa pihak yang terkait dalam pembangunan daerah. Selain 
itu, sesekali dilakukan pertemuan secara daring.

Yang ketiga adalah memperbaiki data penerima bansos pangan 
melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos 
Jawa Tengah (SIKS-DJ)136. Aplikasi ini membantu menyamakan 
data penerima bansos di Sukoharjo dengan data Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah.

3.3.4.4. Strategi Kemitraan untuk Kualitas Data

Strategi kemitraan dalam konteks ini tidak hanya mendukung 
sinkronisasi dan kualitas data, namun juga mendorong 
pemerataan distribusi bantuan di masa pandemi. Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah (2020) menjelaskan bahwa fungsi 
kemitraan di masa pandemi ini cukup berpengaruh pada 
pemerataan distribusi bantuan sosial di masa pandemi.137 Ada 
beberapa mitra yang menunjang program JPS dan JPE, seperti 
yakni seperti Sampoerna Retail Community (SRC), Nestle, 
BUMDes, dan PT. POS Indonesia. 
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3.3.5. Strategi Sinkronisasi Data di Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.5.1. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
(SDM)

Dalam merespons COVID-19, Pemerintah provinsi belum 
merumuskan strategi peningkatan kapasitas SDM yang 
terencana, terstruktur, dan terukur. Padahal ini sangatlah penting, 
terutama untuk mitigasi risiko bagi warga yang terdampak 
pandemi. Pemerintah provinsi hanya mengandalkan tindakan 
surat-menyurat dan tindak lanjut pendampingan melalui 
telepon.138

3.3.5.2. Strategi Membangun Kesadaran untuk Keadilan

Dalam membangun kesadaran untuk mendorong sinkronisasi 
data di Provinsi Sulawesi Selatan, ORI Perwakilan Sulawesi 
Selatan menginisiasi pengawasan eksternal sejak 1 April hingga 
7 Juli 2020.139 Sedangkan dari sisi Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan, warga terdampak yang tidak masuk dalam DTKS 
dimasukkan ke dalam penerima JPS di kategori non DKTS.

3.3.5.3. Strategi Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level

Di awal pandemi, gubernur mengumpulkan OPD Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur meminta masing-masing 
OPD mengantisipasi situasi mendatang, berdasarkan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing dinas. 

Faktanya, untuk sinkronisasi data JPS, Pemerintah Provinsi 
hanya mengandalkan tindakan surat-menyurat dan tindak 
lanjut melalui telepon.140 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 
mengandalkan dan memproses data yang diserahkan oleh 
pemerintah kabupaten/kota dan berusaha memaksimalkan 
pendamping TKSK serta pendamping PKH di masing-masing 
wilayah.141 

Baru pada 8 Mei 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
mengupayakan aplikasi berbasis situs web bernama Sulsel Siaga 
COVID-19. Inovasi untuk dimaksudkan untuk mempermudah 
pemantauan data dan distribusi JPS. Namun, akses ke aplikasi 
ini terbatas dan harus memperoleh password dari Dinas Sosial 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.142

3.3.5.4. Strategi Kemitraan untuk Kualitas Data

Dalam proses menghasilkan dan menjaga kualitas data, 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengandalkan referensi 
dua sumber data yang dimiliki otoritas pemerintah. Data tersebut 
adalah DTKS Kementerian Sosial dan Non-DTKS, mengacu pada 
usulan yang disampaikan oleh pemerintah 24 kabupaten/kota.143 
Sementara itu, usulan Koalisi Masyarakat Sipil yang disampaikan 
kepada pemerintah tidak diproses lebih lanjut, meski usulan itu 
terkait dengan data.144  

138 Herman Kasie Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Alam Dinas Sosial 
Provinsi Sulawesi Selatan. FGD Daring 
Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 6 November 2020.

139 Maria Ulfa – Asisten Ombudsman 
Republik Indonesia (ORI) Perwakilan 
Sulawesi Selatan. FGD Daring dengan 
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 
Perwakilan Sulawesi Selatan tentang 
Sinkronisasi Data Program Jaring 
Pengaman Sosial di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 11 November 2020.

140 Herman Kasie Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Alam Dinas Sosial 
Provinsi Sulawesi Selatan. FGD Daring 
Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 6 November 2020.

141 Gemala Fauza Plt. Kepala Dinas 
Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. FGD 
Daring Bersama Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 6 November 2020. 

142Herman Kasie Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Alam Dinas Sosial 
Provinsi Sulawesi Selatan. FGD Daring 
Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 6 November 2020.

143 Ibid.

144Wawancara dengan Rosmiati Azis 
(YASMIB) tentang Kualitas Sinkronisasi 
Data Program Jaring Pengaman Sosial 
(JPS) di Sulawesi Selatan, 10 November 
2020.
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Aktivitas jual beli di pasar hewan Tana 
Toraja, Sulawesi Selatan.

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Inovasi dan 
Peluang 

Peningkatan 
Kualitas 

Sinkronisasi Data

4.1. Inovasi Sinkronisasi Data di Lima Wilayah Provinsi, Kabupaten 
dan Kota

Inovasi adalah contoh di mana kreativitas, daya cipta dan inisiatif 
kuat dapat menghasilkan sesuatu yang secara materi jauh lebih 
baik daripada penemuan sebelumnya. Salah satu tujuan inovasi 
adalah menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia, 
melalui penemuan atau perkembangan baru dari ide inovatif yang 
berhasil diwujudkan dengan baik. Inovasi sinkronisasi data dalam 
implementasi JPS dan JPE digunakan sebagai terobosan untuk 
menyelesaikan tantangan yang dihadapi birokrasi pemerintahan. 
M. Terziovski (2007) menjelaskan bahwa kemampuan inovasi ini 
menyediakan potensi bagi munculnya inovasi yang efektif.  Dalam 
birokrasi pemerintahan, inovasi dapat muncul dari top management 
(kepala daerah atau pucuk pimpinan organisasi) atau dari low 
management (inisiatif anggota untuk memberikan wawasan dan 
menciptakan kreativitas). Hal ini menunjang peningkatan kinerja 
birokrasi pemerintah.

Dari kelima daerah yang diteliti, tidak semua memiliki inovasi di 
keempat aspek  yang dibahas dalam penelitian ini (kesadaran, 
tanggung jawab, koordinasi, dan kemitraan). Berikut inovasi dari 
masing-masing daerah: 

4.1.1. Inovasi Sinkronisasi Data di Kota Tanjungpinang

4.1.1.1. Peningkatan Kapasitas Adaptasi Sumber Daya 
Manusia (SDM)

Inovasi yang terkait aspek ini di Kota Tanjungpinang masih 
bersifat normatif. Berdasarkan wawancara dengan Dinas 
Sosial, peningkatan kapasitas adaptasi SDM untuk program 
JPS baru sebatas pelatihan dan pendampingan pendataan 
yang diberikan tim gugus tugas dan petugas pendataan.145

4.1.1.2. Membangun Kesadaran atas Peran dan Tanggung 
Jawab

Terkait aspek kesadaran atas peran dan tanggung jawab, 
Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Sosial telah 
menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial 
Kota Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tim 
Pengelola Data dan Pelaksana Bantuan Sembako dan 
Uang untuk Masyarakat yang Terdampak/Risiko Sosial 
Akibat COVID-19. SK ini memuat fungsi dan peran masing-
masing pihak, sekaligus mengatur pembentukan dua tim 
koordinator, yaitu koordinator data dan logistik. 

Dengan SK ini, koordinasi antar OPD bisa dilakukan dengan 
lebih intensif. Misalnya ketika Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha 
Mikro akan menyalurkan bantuan, Dinas Sosial akan 
memberikan DTKS. Mereka lalu menyandingkan data, untuk 
mengurangi jumlah data ganda.

IV

145 Liputan media https://sijorikepri.
com/tidak-percaya-data-bantuan 
sosial-rt-plt-walikota-tanjungpinang-
turun-ke-lokasi/ diakses pada 25 
November 2020.
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4.1.1.3. Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level 

Inovasi untuk aspek koordinasi internal dipimpin langsung 
oleh Dinas Sosial. Dinas ini bertugas menyiapkan bantuan, 
mendata penerima bantuan, berkoordinasi dengan kelurahan dan 
kecamatan di Kota Tanjungpinang, dan berkoordinasi dengan 
instansi terkait. Di tingkat kelurahan, ada forum koordinasi 
antar RT, RW, dan kelurahan. Ada juga pertemuan antar warga 
yang melibatkan RT, RW, dan pihak kelurahan secara intensif. 
Dinas Sosial sebagai leading sector juga berkoordinasi dengan 
Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang, Kepolisian Resor Kota 
Tanjungpinang, dan Kodim Kota Tanjungpinang. Dinas Sosial 
lalu bertugas mendistribusikan bantuan sembako dan uang 
untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Proses distribusi 
bantuan sosial di kelurahan didampingi oleh aparat keamanan. 

 4.1.1.4. Kemitraan dengan Lembaga Profesional, Ormas, LSM 
dan Komunitas

Dalam penanganan pandemi COVID-19, Dinas Sosial 
bekerjasama dengan akademisi untuk membahas persoalan 
proses pendataan dengan mengacu pada Peraturan Menteri 
Dalam Negeri. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM Kota 
Tanjung pinang  juga menjalin kerja sama dengan perguruan 
tinggi untuk mendata pelaku usaha yang terkena dampak 
pandemi COVID-19. Pada saat yang sama, Bappeda juga 
berkoordinasi dengan asosiasi profesi, lembaga penelitian, dan 
perguruan tinggu terkait dengan program JPS.

4.1.2. Inovasi Sinkronisasi Data di Kota Makassar

4.1.2.1. Peningkatan Kapasitas Adaptasi Sumber Daya Manusia 
(SDM)

Inovasi di bidang ini sangat penting, apalagi di masa pandemi. 
Pemerintah Kota Makassar memberikan berbagai pelatihan 
dan pembekalan tentang pendataan bantuan sosial bagi para 
perangkat daerah serta petugas pendataan dan penyaluran 
program JPS di Kota Makassar (Sahabat TKSK). Selain itu, 
Pemerintah Kota Makassar membuat struktur tim Sahabat 
Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) hingga di level RT/RW. Ini 
dilakukan untuk memastikan akurasi data program bantuan 
sosial di masa pandemi. Padahal, sesuai dengan Peraturan 
Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018, TKSK 
beroperasi di level Kecamatan.  

4.1.2.2. Membangun Kesadaran atas Peran dan Tanggung jawab

Potret inovasi dalam membangun kesadaran peran dan 
tanggung jawab mulai muncul di Kota Makassar. Para perangkat 
daerah yang bertugas melaksanakan program JPS di Kota 
Makassar memiliki inisiatif pendataan. Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) misalnya, sudah memiliki 
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sistem data terpadu untuk kependudukan. Dinas Koperasi dan 
UMKM memiliki data kepemilikan koperasi dan UMKM. Pada saat 
yang sama Dinas Sosial berperan sebagai pemimpin melakukan 
verifikasi danvalidasi data mereka.146

Untuk membangun kesadaran di level RT/RW, Pemerintah 
Kota Makassar berkomunikasi secara rutin dengan TKSK di 
kecamatan dan kelurahan. Dinas Sosial memimpin proses ini 
secara langsung.  

4.1.2.3. Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level 

Mekanisme koordinasi pendataan dilakukan secara berjenjang, 
baik secara horizontal  maupun vertikal. Contohnya, saat ada 
proses sinkronisasi data DTKS, Dinas Sosial berkoordinasi 
dengan Dinas Kependudukan untuk mencocokkan data. Setelah 
itu, Dinas Sosial berkoordinasi ke tingkat kecamatan untuk 
sinkronisasi data. Demikian pula, di tingkat kelurahan, koordinasi 
dilakukan melalui Sahabat TKSK hingga ke level RT/RW.147 Ada 
dua saluran koordinasi yang dipakai oleh Pemerintah Kota 
Makassar, yaitu daring (online) dan luring (offline). Saluran daring 
digunakan untuk koordinasi reguler, sedangkan luring dilakukan 
saat ada kondisi mendesak yang mengharuskan bertemu tatap 
muka, misalnya ketika ada kasus atau pemantauan lapangan.148

4.1.2.4. Kemitraan dengan Lembaga Profesional, Organisasi 
Masyarakat, LSM dan Komunitas

Pemerintah Kota Makassar membangun kemitraan dengan 
organisasi masyarakat dengan membuka desk khusus di posko 
induk penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Desk ini menjadi 
ruang untuk koordinasi dan menyalurkan bantuan penanganan 
COVID-19. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga 
bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan 
kapasitas berbagai kelompok warga dalam rangka respon 
COVID-19. 149

4.1.3. Inovasi Sinkronisasi Data di Kabupaten Sragen

4.1.3.1. Kemitraan dengan Lembaga Profesional, Ormas, LSM 
dan Komunitas

Pemerintah Kabupaten Sragen membuat terobosan kemitraan 
untuk mendukung pendanaan JPS dengan lembaga swasta dan 
kelompok masyarakat. Kemitraan ini dilakukan dengan membuka 
rekening penyaluran dana Corporate Social Responsibilities 
(CSR) melalui Forum CSR. Dana yang terkumpul didistribusikan 
ke OPD terkait untuk digunakan kebutuhan. 

146 Ibid,. Hal 41
147 Ibid,. Hal 41
148  Ibid,. Hal 41
149  Ibid,. Hal 41
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Salah satu dana CSR digunakan untuk pengadaan 1 juta masker 
bagi masyarakat.150 Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan 
UKM penjahit untuk menyediakan masker tersebut. Kerja sama 
ini dilakukan untuk menggerakkan perekonomian pengusaha 
kecil yang terdampak COVID-19.

4.1.4. Inovasi Sinkronisasi Data di  Provinsi Jawa Tengah

4.1.4.1. Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level 

Provinsi Jawa Tengah dinilai berkembang cukup baik, dengan 
pembuatan sistem aplikasi dan situs web yang menghimpun 
semua data masyarakat yang terdaftar untuk bantuan sosial. 
Sistem dan aplikasi ini digunakan pemerintah daerah untuk 
melakukan verifikasi dan validasi data. Sistem ini bernama 
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Jawa 
Tengah (SIKS-DJ). Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (2020) 
menjelaskan bahwa dengan sistem tersebut, proses penyeleksian 
DTS, penerima manfaat, verifikasi, validasi dan pencarian BDT 
dapat diakses dengan cepat dan praktis.151 Pengembangan 
sistem ini diharapkan mendorong keterjangkauan ketika tuntutan 
akan transparansi sangatlah besar. Sistem ini juga mendorong 
untuk masyarakat untuk menjadi lebih sadar teknologi sekaligus 
mendukung konsep digitalisasi informasi.

150 Informan 1 Sragen, FGD 
Pemerintah Kabupaten Sragen, via 
zoom, 9 Desember 2020. 

151 Informan 4, FGD dengan BAPPEDA 
& Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 
Zoom Meeting, 5 November 2020

Gambar 2. Beranda Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos 
Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Situs SIKS-DJ Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
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Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki 
program “Satu OPD Satu Desa Dampingan”. Melalui program 
ini, Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2020) ingin mendorong 
kabupaten/kota untuk memperhatikan beberapa wilayah kritis 
yang harus didampingi di tengah pandemi ini.152 

4.1.4.4. Kemitraan dengan Lembaga Profesional, Organisasi 
Masyarakat, LSM dan Komunitas

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat inovasi dalam aspek 
kemitraan yang cukup berhasil. Dinas Sosial Provinsi Jawa 
Tengah (2020) menyebut contoh kemitraan dengan Sampoerna 
Retail Community (SRC) dan PT. Pos Indonesia untuk distribusi 
bantuan.153 Kerja sama ini adalah salah satu kegiatan Corporate 
Social Responsibility (CSR) sekaligus Tanggung Jawab Sosial 
Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Kerjasama ini mendorong 
multiplayer effect system memberikan dampak positif bagi 
kegiatan usaha (eksternalitas positif). 

Kerja sama ini juga didukung dengan regulasi Sekretaris 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/004386 tanggal 28 
Februari 2019 tentang Identifikasi Rencana Kegiatan TJSLP/
CSR Perusahaan, BUMN dan BUMD. Di samping itu, Pemerintah 
Provinsi juga memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGS Provinsi 
Jawa Tengah (2019) yang menyatakan bahwa sumber dana lain, 
yang berasal dari TJLSP, adalah sumber pendanaan yang bisa 
dimanfaatkan. Dengan begitu, inovasi kerja sama mereka sudah 
memiliki landasan hukum yang dibutuhkan.

4.1.5. Inovasi Sinkronisasi Data di Provinsi Sulawesi Selatan

4.1.5.1. Peningkatan Kapasitas Adaptasi Sumber Daya Manusia 
(SDM)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuat aplikasi berbasis 
situs web bernama Sulsel Siaga COVID-19 sebagai bentuk 
kapasitas adaptasi SDM. Inovasi ini memudahkan pemantauan 
data dan distribusi JPS. Aplikasi ini menyediakan panduan 
pengisian data dan pelaporan distribusi JPS, berupa video 
tutorial untuk pengisian data DTKS dan Non-DTKS dan halaman 
khusus untuk upload foto distribusi JPS. 

Namun sayangnya, akses ke aplikasi ini terbatas dan harus 
memperoleh password dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan.154

152  Ibid,. Hal 41
153 Ibid,. Hal 41

154 Herman Kasie Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Alam Dinas Sosial 
Provinsi Sulawesi Selatan. FGD Daring 
Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 6 November 2020.
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Sumber: situs https://sicovid.linjamsossulsel.net/index.php?hal=dashboard

Sumber: https://sicovid.linjamsossulsel.net/index.php?hal=dashboard

Gambar 3. Aplikasi Sulsel Siaga COVID-19

Gambar 4. Tampilan Video Tutorial Pengisian Aplikasi Sulsel Siaga COVID-19
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4.1.5.2. Membangun Kesadaran atas Peran dan Tanggung 
Jawab. 

Dalam situasi PSBB karena pandemi COVID-19, ada kesadaran 
dan tanggung jawab untuk melindungi warga yang terdampak 
pandemi. Hal ini dilakukan melalui program JPS dan penerbitan 
berbagai regulasi yang menjadi acuan bagi struktur di 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mekanisme koordinasi 
terpusat dilakukan di bawah pengawasan Dinas Sosial Provinsi 
Sulawesi Selatan.   

4.1.5.3. Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar Level 

Untuk pendataan, verifikasi, validasi, penetapan/pengesahan 
data dan distribusi JPS, Dinas Sosial  menggunakan cara surat-
menyurat dan ditindaklanjuti dengan telepon. Terbitnya tiga 
regulasi utama dalam penanganan COVID-19 dianggap cukup 
menjadi acuan dalam menjalankan koordinasi.   

4.1.5.4. Kemitraan dengan Lembaga Profesional, Ormas, LSM 
dan Komunitas

Dalam situasi COVID-19, telah terbentuk solidaritas dari 
berbagai pihak terutama BUMN, BUMD, perusahaan swasta 
dan perseorangan yang bergerak membantu warga terdampak. 
Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berperan sebagai 
koordinator untuk menggerakkan modal sosial dalam bentuk 
solidaritas ini. 

4.2. Peluang Peningkatan Kualitas Sinkronisasi Data

4.2.1. Peluang Peningkatan Kualitas Sinkronisasi Data di Kota 
Tanjungpinang

4.2.1.1. Peluang Kebijakan

Peluang kebijakan sinkronisasi data di Kota Tanjungpinang 
sangat terbuka. Saat ini Pemerintah Kota Tanjungpinang sedang 
melakukan perbaikan data, dimulai dengan data pengembangan 
wilayah. Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan sinkronisasi 
data spasial dengan data penduduk atau data statistik. Model 
pendataan ini menggunakan aplikasi seperti open data atau 
geoportal yang dibangun oleh BIG (Badan informasi Geospasial).

Sinkronisasi data ini diharapkan bisa memunculkan hasil analisis 
yang valid untuk persebaran penduduk miskin dan persebaran 
kawasan kumuh. Proses saat ini baru di tahap membangun basis 
data dengan cara pengumpulan dan verifikasi data.
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4.2.1.2. Peluang Daya Adaptasi Sumber Daya Manusia 

Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki kemampuan SDM dan 
infrastruktur yang memadai. Ini terlihat dari inovasi sinkronisasi 
data. Namun, tantangannya adalah lemahnya koordinasi 
di tingkat OPD untuk menyandingkan data, serta minimnya 
koordinasi data penerima bantuan dengan penyalur bantuan. 

4.2.1.3. Peluang Kemitraan dengan Sektor Swasta, Lembaga 
Profesional, Organisasi Masyarakat, LSM dan Komunitas

Kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat 
telah terbangun dengan baik. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, 
dan UKM Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) sebagai lembaga penyalur bantuan presiden 
melakukan koordinasi untuk sinkronisasi data. Selain itu, dalam 
upaya meningkatkan peran masyarakat, ORI Provinsi Kepulauan 
Riau berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang 
terkait kanal aduan masyarakat.

4.2.2. Peluang Sinkronisasi Data di Kota Makassar

4.2.2.1. Peluang Kebijakan

Pemerintah Kota Makassar memiliki inisiatif satu data untuk 
integrasi data kesejahteraan sosial di Kota Makassar. SOP 
pendataan yang telah disusun dapat dikembangkan menjadi 
dasar regulasi yang mengatur proses pendataan, baik dari 
proses verifikasi hingga validasi. Di samping itu, Pemerintah 
Kota Makassar juga sudah memiliki mekanisme pengaduan 
yang bisa menjadi alat kontrol proses pendataan. Melalui kanal 
aduan yang diakses melalui hotline dan desk aduan langsung 
program bantuan sosial; masyarakat dapat menyampaikan 
langsung aspirasi mereka terkait data kesejahteraan sosial di 
Kota Makassar. 

4.2.2.2. Peluang Daya Adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Petugas Pemerintah Kota Makassar bisa dinilai berhasil 
menjangkau masyarakat. Petugas pendataan ada di level kota, 
kecamatan, kelurahan, hingga RT. Para petugas ini dibekali 
dengan pelatihan khusus dan melakukan koordinasi dengan 
intensif.

Perangkat daerah di Pemerintah Kota Makassar juga sudah 
memiliki inisiatif untuk menjalankan peran dan tanggung 
jawabnya. Terlihat dari proses penanganan penerima Bantuan 
Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM). Data kuota BPUM 
adalah sekitar 62.084, sedangkan pendaftarnya mencapai 
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151.650. Data yang tidak sesuai dengan NIK mencapai ratusan 
kasus. Untuk merespons hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM 
memfasilitasi para pelaku usaha dan UMKM untuk mendaftar 
sebagai penerima manfaat program BPUM dan menyinkronkan 
data dengan NIK.  Inisitif ini merupakan proses penting untuk 
verifikasi dan validasi data. 

4.2.2.3. Peluang di Masyarakat 

Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam proses 
pengawasan proses pendataan dan distribusi bantuan. Yayasan 
Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) di Makassar  secara mandiri 
telah memantau proses pendataan dan pendistribusian program 
JPS di Kota Makassar sejak awal pandemi. Partisipasi dari 
masyarakat ini perlu disambut dengan baik. Pemerintah Kota 
Makassar harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil untuk 
memastikan program JPS berjalan sesuai dengan target dan 
tujuan.

Masyarakat juga aktif memberikan aduan. Tercatat ada 60.000 
aduan warga, cukup tinggi untuk level daerah. Ini menunjukkan 
bahwa mekanisme pengaduan dari Pemerintah Kota Makassar 
digunakan secara efektif oleh warga. 

4.2.2.4. Peluang Kemitraan dengan Sektor Swasta, Lembaga 
Profesional, Organisasi Masyarakat, LSM dan Komunitas

Pemerintah Kota Makassar membuka kemungkinan untuk 
bermitra dengan berbagai lembaga swasta, perguruan tinggi, 
dan kelompok masyarakat. Hadirnya desk khusus di posko 
induk penanganan COVID-19 di kota menjadi salah satunya. 
Namun, keberadaan desk ini seharusnya tidak sebatas menjadi 
tempat menyalurkan bantuan logistik, namun bisa dimanfaatkan 
juga untuk menyumbang data. Misalnya, perusahaan dapat 
menyerahkan data pekerja yang di-PHK atau pendapatannya 
berkurang di perusahaan yang terdampak COVID-19. 

Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi 
Selatan dan Kota Makassar juga menjadi angin segar bagi 
pemerintah setempat, sebagai pengawal program JPS. 
Kewenangan yang dimiliki ORI Sulawesi Selatan ini sangat 
penting, untuk memastikan pengawasan terhadap proses 
pendataan dan pendistribusian JPS. ORI juga menjadi jembatan 
bagi warga untuk melaporkan penyimpangan-penyimpangan 
dalam pendataan dan distribusi JPS.
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4.2.3. Peluang Sinkronisasi Data di Kabupaten Sragen

4.2.3.1. Peluang Kebijakan

Pemerintah kabupaten Sragen telah memiliki sistem pendataan 
“Saraswati”. Untuk memaksimalkan peluang ini, dibutuhkan 
komitmen politik untuk pembaharuan data yang berguna untuk 
ketepatan sasaran program.155 Hal ini dapat diawali dengan 
memperbaiki tata kelola Data Saraswati, mulai dari struktur 
petugas, model koordinasi, peningkatan kapasitas petugas, 
mekanisme pendataan untuk verifikasi dan validasi, dan 
pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi.

4.2.3.2. Peluang Daya Adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Political will yang kuat dari kepala daerah sangat penting dalam 
meningkatkan efektivitas birokrasi. Koordinasi dan pemantauan 
terpusat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen 
di bawah komando bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah 
terbukti efektif membuat birokrasi bekerja dengan cepat.  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) dengan cepat membuka laporan data UMKM.156 
Dengan model ini data UKM di Kabupaten Sragen cepat 
diperbaharui. Demikian juga Dinas Ketenagakerjaan yang 
memfasilitasi 1.600 warga terkena PHK saat pandemi COVID-19. 
Untuk mengantisipasi minimnya akses warga mendaftar kartu 
Prakerja secara mandiri, Dinas Ketenagakerjaan menyediakan 
akses internet dan perangkat komputer bagi warga. Total ada 
16 komputer dengan target pendaftaran Kartu Prakerja untuk 40 
warga/hari. 

4.2.3.3. Peluang di Masyarakat 

Masyarakat Sragen berpartisipasi aktif dalam memantau 
program JPS. Salah satu buktinya adalah aksi protes ketika ada 
BST yang tidak tepat, di Desa Ngarum.157 Protes masyarakat 
disalurkan ke media massa. Protes ini mendorong peninjauan 
ulang oleh pemerintah, sehingga BST dikembalikan. Hal ini 
merupakan peluang peran aktif dari masyarakat untuk memantau 
penyaluran JPS. 

4.2.3.4. Peluang Kemitraan dengan Sektor Swasta, Lembaga 
Profesional, Organisasi Masyarakat, LSM, dan Komunitas

Pemerintah Kabupaten Sragen sudah melakukan kemitraan 
dengan sektor swasta terutama untuk pendanaan yang 
bersumber dari CSR berbagai perusahaan. Kerja sama dengan 
organisasi masyarakat dan komunitas juga sudah dilakukan 
meski bukan untuk JPS.  Dinas Ketenagakerjaan dengan 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Amil 
Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sragen menjalankan 

155  Informan 1 Sragen,  FGD 
Pemerintah  Kabupaten Sragen, via 
zoom, 9 November 2020.

156 Wawancara 1 Sragen, FGD 
Pemerintah Kabupaten Sragen, via 
zoom, 9 November 2020.

157 Wawancara salah satu pelaku 
UMKM Desa Ngarum, Sragen, kepada 
Solopos.com
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program padat karya sebelum pandemi COVID-19. Kerjasama-
kerjasama program yang sudah ada, menjadi peluang untuk 
respon COVID-19 dan bencana lainnya kedepan. 

4.2.4. Peluang Sinkronisasi Data di  Provinsi Jawa Tengah 

4.2.4.1. Peluang Kebijakan

Provinsi Jawa Tengah memiliki peluang cukup besar bagi 
sinkronisasi data dan distribusi JPS  yang adil. APBD untuk 
Provinsi Jawa Tengah juga sudah dialokasikan dengan baik 
sesuai kebutuhan. Hal ini didukung pula oleh sistem pendataan 
yang sudah lengkap melalui situs web hingga aplikasi seperti 
cariBDT, cariDTKS, dan SIKS-DJ. Beberapa potensi ini perlu 
didorong untuk dikembangkan dan dievaluasi agar bisa 
mengatasi berbagai tantangan implementasi program JPS. 

4.2.4.2. Peluang Daya Adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki aparat yang memiliki 
daya adaptasi cukup baik untuk menggerakan birokrasi dan 
program kegiatannya. Data Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (2020) menunjukkan hal tersebut. Hasil tes 
Computer Assisted Test (CAT) Potensi PNS Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah yang diintegrasikan dengan Penilaian Kinerja Sikap 
dan Perilaku (PKSP) menunjukkan daya adaptasi yang baik. 158

4.2.4.3. Peluang di Masyarakat 

Masyarakat Jawa Tengah telah memiliki kesadaran yang baik 
atas fenomena pandemi dan bantuan sosial. Grafik berikut 
menunjukkan partisipasi aktif warga dalam melaporkan 
pengaduan dan menuntut haknya sebagai warga dalam 
menerima bantuan di tengah pandemi.

Grafik 4: Dinamika Pengaduan

158  Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. “Penialain 
Kompetensi dan CAT Potensi” https://
bkd.jatengprov.go.id/article/view/832, 
diakses November 2020. 
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159  Informan 4, FGD dengan 
BAPPEDA & Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Tengah, Zoom Meeting, 5 
November 2020

4.2.4.4. Peluang Kemitraan dengan Sektor Swasta, Lembaga 
Profesional, Organisasi Masyarakat, LSM dan Komunitas

Provinsi Jawa Tengah memiliki peluang cukup bagus dalam 
hal ini. Terlihat dari pencapaian dan strategi kemitraan Provinsi 
Jawa Tengah yang berhasil menggandeng beberapa perusahaan 
untuk membantu penanganan JPS dan JPE. Kemitraan antara 
pemerintah dengan swasta telah berjalan dan dimanfaatkan 
dengan baik saat respon pandemi COVID-19. Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah (2020) menyatakan bahwa hal ini menjadi 
peluang untuk meningkatkan sistem yang telah ada dan 
terbangun.159 

4.2.5. Peluang Sinkronisasi Data di Provinsi Sulawesi Selatan

Peluang sinkronisasi data dapat diarahkan pada dua aspek, 
yaitu (1) menggunakan momentum implementasi Perpres Satu 
Data sebagai kesempatan sinkronisasi data di Provinsi Sulawesi 
Selatan dan (2) memaksimalkan teknologi informasi, terutama 
agar aplikasi Sulsel Siaga COVID-19 dapat diakses oleh publik, 
untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas JPS. 
Pembukaan akses ini juga bisa membantu pendamping kelompok 
rentan untuk memastikan kelompok rentan (perempuan, lansia, 
penyandang disabilitas, dan masyarakat adat) telah diakomodir 
sebagai penerima JPS. 

Selain itu dalam proses penanganan COVID-19, data mutakhir 
pasien positif, PDP, dan ODP harus diperbarui dan dilengkapi 
dengan data penerima JPS. Data ini kemudian bisa dipublikasikan 
secara berkala kepada masyarakat. 

4.2.5.1. Peluang Daya Adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Studi ini menemukan tiga persoalan mendasar dalam 
pengelolaan JPS. Yang pertama adalah warga yang 
membutuhkan JPS tetapi tidak masuk dalam DTKS atau non-
DTKS. Yang kedua, warga yang tidak butuh JPS terdaftar sebagai 
penerima JPS karena kegagalan verifikasi dan validasi. Yang 
ketiga, jumlah bantuan lebih sedikit dibandingkan jumlah warga 
yang butuh bantuan. 

Situasi pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung memaksa 
terbentuknya digital culture. Pemberlakuan PSBB di Provinsi 
Sulawesi Selatan misalnya, memunculkan peluang membentuk 
adaptasi SDM dalam proses sinkronisasi data dengan bantuan 
teknologi. 
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Perlu ada political will dari Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan untuk memastikan warga memperoleh JPS sekaligus 
menyiapkan transisi menuju pemakaian Big Data/Sistem 
Data Terpadu/Satu Data. Yang paling dibutuhkan adalah data 
kependudukan yang dapat diperbarui dengan mudah terkait 
kematian dan kelahiran. 

4.2.5.2. Peluang Kesadaran atas Peran dan Tanggung Jawab. 

Dalam implementasi JPS, ada peluang untuk mendorong 
kesadaran lebih baik dalam menjalankan peran dan tanggung 
jawab sinkronisasi data. Salah satu caranya adalah dengan 
membangun perspektif bahwa data adalah kunci keberhasilan 
untuk memastikan tidak ada seorang pun ditinggalkan dalam 
bencana nasional COVID-19, yang selaras dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

 Internalisasi prinsip ini dalam JPS dapat digunakan dalam 
proses verifikasi lapangan dengan melibatkan RT/RW sekaligus 
sebagai pihak yang mendistribusi bantuan. RT/RW adalah 
elemen terkecil yang memiliki fungsi quality control dalam proses 
verifikasi di lapangan, karena mereka berinteraksi langsung 
dengan calon penerima JPS. 

4.2.5.3. Peluang Koordinasi Internal, Antar Sektor dan Antar 
Level 

Peluang peningkatan di aspek ini bisa dilakukan dengan 
memaksimalkan teknologi komunikasi yang saat ini digunakan 
secara efektif untuk koordinasi, sehingga berbagai pihak bisa 
bertukar informasi dengan lebih cepat. 

4.2.5.4. Peluang Kemitraan dengan Lembaga Profesional, 
Organisasi Masyarakat, LSM dan Komunitas

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menyediakan 
ruang keterlibatan aktif bagi lembaga profesional, organisasi 
masyarakat, LSM dan komunitas melalui skema khusus pada 
tahap evaluasi distribusi JPS (terutama yang bersumber dari 
APBD). Kemitraan ini dapat dilakukan dengan memberikan akses 
bagi lembaga profesional, organisasi masyarakat, LSM dan 
komunitas untuk membuka aplikasi Sulsel Siaga COVID-19.  
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4.3. Mendorong Pencapaian Indikator TPB/SDGs melalui Inovasi 
Sinkronisasi Data 

4.3.1. Pembelajaran atas Inovasi Sinkronisasi Data di Lima Wilayah

Kapasitas adaptive governance pemerintah daerah untuk 
sinkronisasi data program JPS saat pandemi COVID-19 menjadi 
momentum pembelajaran dan berinovasi. Berikut ini adalah 
pembelajaran yang bisa diambil atas inovasi yang sudah dilakukan 
di Kota Makassar, Kota Tanjungpinang, Provinsi Jawa Tengah, 
Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sragen;

1. Percepatan implementasi satu data menjadi strategi untuk 
perbaikan tata kelola data; utamanya untuk data sektoral yang 
masih belum diperbarui, belum real-time, serta belum terverifikasi 
dan tervalidasi dengan baik.

2. Peningkatan kapasitas pelaksana sinkronisasi data dengan 
metode yang lebih praktis dan efektif sebagai cara membiasakan 
aparat bekerja berbasis IT. Model pelatihan dan pembekalan tidak 
lagi manual, bisa memakai tutorial Youtube, aplikasi meeting dan 
berbagai media komunikasi berbasis IT lainnya. 

3. Reformasi birokrasi di aspek koordinasi yang lebih intensif 
dan implementatif baik vertikal maupun horizontal, mulai dari 
level pusat sampai RT/RW. Hal ini penting terutama untuk 
penjangkauan data, pengelolaan data, sinkronisasi data, dan 
pemanfaatan data untuk implementasi program JPS. Koordinasi 
berbasis teknologi IT digunakan untuk mempercepat proses 
koordinasi dan respons. 

4. Peningkatan kepedulian masyarakat untuk memantau program 
JPS. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme 
penanganan aduan secara internal, yang dikelola Dinas Kominfo, 
Dinas Sosial maupun Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di 
tingkat nasional dan daerah.

5. Pentingnya kemitraan dengan pemangku kepentingan di luar 
pemerintah. Hal ini dilakukan untuk membantu sinkronisasi 
data yang berkualitas, cepat, akurat, real-time dan tepat 
sasaran. Peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan 
keilmuan dan masyarakat sebagai agen yang dapat melakukan 
pemantauan, sangat diperlukan kontribusinya
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4.3.2. Peluang Pencapaian Indikator TPB/SDGS melalui Inovasi 
Sinkronisasi Data

Program JPS, terutama dalam hal inovasi dan sinkronisasi data, 
memiliki peluang untuk berkontribusi pada pencapaian target 
TPB/SDGs. Hal ini terutama terlihat di Tujuan 1 (mengakhiri 
segala bentuk kemiskinan) dan Tujuan 4 (membangun ketahanan 
masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi 
rentan). Inovasi sinkronisasi data mendukung perbaikan tata 
kelola data sekaligus satu data mengenai kemiskinan. Selain itu, 
inovasi sinkronisasi data juga mengurangi kerentanan masyarakat 
terhadap bencana.
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Sisi lain permukiman di kawasan perkotaan Kota Bandung, Babakan Siliwangi. Area 
padat penduduk yang menjadi ciri khas perkotaan (urban area).

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Kesimpulan dan 
Rekomendasi

V

5.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, sinkronisasi data program Jaring Pengaman 
Nasional (JPS) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
masih belum berjalan maksimal, meski regulasi sudah tersedia. 
Untuk mendapatkan sinkronisasi data yang berkualitas dibutuhkan 
kapasitas adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM), kesadaran aparat 
dan petugas atas peran dan tanggung jawabnya, koordinasi dan 
kemitraan untuk pelaksana sinkronisasi data. 

Ada beberapa tantangan mendasar yang terkait empat aspek 
tersebut dalam implementasi sinkronisasi data program JPS. 
Berikut penjelasannya:

 • Kebijakan sinkronisasi data sudah memadai, namun tidak 
maksimal dijalankan di daerah, sehingga program menjadi 
kurang efektif. Di Kota Makassar, Kabupaten Sragen, dan 
Kota Tanjungpinang belum ada kebijakan khusus yang 
mengatur pendataan dan pendistribusian program JPS. 
Di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan 
perlu ada kebijakan yang lebih kuat dari Surat Edaran, yang 
diberlakukan saat ini, untuk mempercepat sinkronisasi data 
JPS. 

 • Lemahnya kapasitas adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM) 
terhadap kebijakan JPS. Petugas pendataan kurang efektif 
menjalankan tugasnya, karena mereka tidak dibekali dengan 
regulasi yang memadai. Implementasi program JPS yang 
dituntut untuk cepat dan akurat dalam situasi pandemi ini 
belum didukung oleh kapasitas adaptasi SDM yang baik. 
Di level pedesaan, tim verifikasi dan validasi data memiliki 
kapasitas terbatas terkait penggunaan dan akses teknologi. 

 • Kurangnya kesadaran peran dan tanggung jawab pelaksana 
program JPS. Verifikasi dan validasi oleh petugas Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) masih kurang 
terkoordinasi dan kurang cermat. Padahal peran kebijakan, 
koordinasi, serta kecermatan dalam pendataan ini memegang 
peranan penting untuk memastikan akurasi distribusi 
bantuan JPS. 

 • Lemahnya koordinasi internal, antar sektor dan antar level. 
Koordinasi antar pelaksana sinkronisasi data belum berjalan 
dengan baik, karena pemahaman regulasi yang berbeda-
beda.  Selain itu, koordinasi antar petugas juga masih 
minim. Organisasi masyarakat sipil kurang dilibatkan dalam 
pelaksanaan program.

 • Kurangnya kemitraan dengan lembaga profesional, organisasi 
masyarakat, LSM dan komunitas. Minimnya pelibatan 
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organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan program ini terjadi 
di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Sragen, dan Kota Makassar. 
Sedangkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melibatkan 
perusahaan dan LSM untuk implementasi program JPS. Selain 
itu, riset ini menunjukkan bahwa strategi sinkronisasi data 
untuk program JPS semuanya mengandalkan internal birokrasi. 
Usulan dari pihak luar, seperti masyarakat sipil misalnya, kurang 
diakomodir dan belum direspons dengan baik. 

 • Pendataan penerima program JPS lemah. Pemerintah Kabupaten 
Sragen telah memiliki sistem pendataan bernama “Saraswasti”, 
namun datanya tidak diperbaharui.  Lain hal dengan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun telah memiliki situs 
web Sulsel Siaga COVID-19, namun aksesnya belum terbuka 
sepenuhnya bagi masyarakat umum. Adanya Peraturan Presiden 
(Perpres) nomor 29 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 
menunjukkan peluang perbaikan sinkronisasi data yang 
berkualitas. Implementasi Perpres ini sudah mulai dijalankan di 
Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan. 

5.2. Rekomendasi

Kebijakan sinkronisasi data dirumuskan untuk meningkatkan kualitas 
data. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada seorang pun 
yang ditinggalkan, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan 
kualitas kesejahteraan masyarakat (terutama bagi masyarakat miskin 
perempuan, difabel dan anak-anak serta warga terdampak bencana 
lainnya).

Untuk mewujudkannya, diperlukan kelembagaan pemerintah yang 
memiliki kemampuan adaptif terutama di aspek-aspek SDM, 
regulasi, dan manajemen. Berikut ini rekomendasi untuk membangun 
kelembagaan pemerintah yang adaptif dengan fokus pada lima aspek 
yaitu regulasi, SDM, kesadaran aparat, koordinasi dan kemitraan:

1. Perbaikan Regulasi dan Implementasi Satu Data

a. Pemerintah Pusat

	• Membuat regulasi yang lebih terperinci tentang pelaksanaan 
skema program JPS, terutama untuk Bantuan Presiden 
Produktif. Riset menunjukkan bahwa pemerintah daerah 
masih menghadapi kesulitan dalam memastikan data 
penerima program bantuan ini.

	• Menambah pembekalan bagi pemerintah daerah terkait 
berbagai program JPS. Koordinasi juga harus ditingkatkan 
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dalam berbagai tahapannya, mulai dari sinkronisasi data 
penerima manfaat, tahapan waktu, mekanisme penyaluran 
hingga pertanggungjawaban program JPS.

	• Membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antar berbagai 
kementerian yang bertanggungjawab pada JPS seperti 
Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan. Hal ini penting 
supaya berbagai aturan pelaksanaan program JPS tidak 
tumpang tindih.

	• Mempercepat implementasi skema Satu Data Indonesia (SDI) 
untuk program JPS. Selain itu, harus ada pendampingan yang 
intensif untuk memastikan sinkronisasi data yang berkualitas 
mulai dari tingkat desa, kecamatan, pemerintah kabupaten/
kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.

	• Membuat petunjuk teknis yang bisa menjadi acuan nasional 
dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga 
distribusi JPS tepat sasaran. Perbedaan demografi dan 
standar kemiskinan di setiap daerah harus diperhatikan.  

	• Menggunakan momentum terbitnya Peraturan Presiden 
(Perpres) Satu Data Indonesia untuk melakukan verifikasi 
komprehensif, terutama untuk data dalam masa kebencanaan.

b. Pemerintah Daerah

	• Membuat mekanisme pendataan rutin untuk mendapatkan 
profil sosial dan ekonomi masyarakat. 

	• Membuat regulasi khusus bagi program JPS sebagai dasar 
pelaksanaan program. Selain itu, perlu juga ada regulasi 
teknis yang mengatur kriteria penerima manfaat, mekanisme 
pendataan, mekanisme koordinasi, mekanisme verifikasi 
dan validasi, mekanisme pendistribusian, serta evaluasi dan 
sanksi.

	• Membuat inisiatif basis data kesejahteraan sosial yang 
inklusif, terintegrasi dengan SDI, dan dapat diperbarui 
secara mandiri oleh warga. Basis data ini dapat digunakan 
ketika terjadi bencana alam dan non alam, serta ketika ada 
penyaluran program bantuan sosial dalam bentuk lain di masa 
mendatang.
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c. Lembaga Legislatif Daerah

	• Membuat peraturan daerah bersama bupati/walikota tentang 
penerima manfaat JPS serta sinkronisasi data JPS dalam 
kerangka SDI.

	• Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap 
rancangan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, pihak 
swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini dilakukan 
untuk meningkatkan kualitas pendataan dan sinkronisasi data 
JPS.

	• Mengawasi proses pendataan penerima manfaat dan 
distribusi program JPS. Membuka posko pelaporan bagi 
konstituen di daerah pemilihan lembaga legislatif. Hasil 
pengawasan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota. 
Laporan ini digunakan sebagai bahan perbaikan regulasi dan 
sistem pendataan JPS. 

	• Mengkaji kecukupan anggaran untuk program JPS yang 
diterima masyarakat. Kajian ini harus menyertakan hasil 
pengawasan penggunaan dana JPS. Fokusnya adalah pada 
kecukupan dana untuk mendukung masyarakat terdampak 
di masa darurat, serta alokasi dana untuk mendukung 
pendataan penerima JPS. Hasil kajian ini digunakan untuk 
membuat keputusan penganggaran bersama dengan kepala 
daerah di saat darurat.

d. Asosiasi Pemerintah Daerah

	• Memaksimalkan peran berbagai asosiasi pemerintah daerah 
(APEKSI, APKASI, APPSI) sebagai simpul pengetahuan 
(knowledge hub) untuk pengetahuan mengenai tata kelola 
data penerima JPS dalam kerangka SDI dan manajemen 
risiko. Asosiasi pemerintah daerah dapat menambah 
informasi melalui berbagai riset, konferensi, dan lokakarya. 
Mereka juga dapat menyebarkan informasi kepada pemerintah 
daerah dan pihak lain. 

	• Melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah pusat. 
Menyuarakan persoalan-persoalan pemerintah daerah yang 
terkait dengan pelaksanaan JPS dan SDI, untuk mendorong 
kebijakan yang mempertimbangkan sistem yang sudah 
dibangun di daerah. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Meningkatkan kapasitas SDM serta kemampuan beradaptasi 
mereka, dengan menerapkan teknologi informasi di tingkat 
pemerintahan desa, kelurahan, kabupaten, kota dan 
provinsi. Hal ini dirancang dalam Peraturan Presiden Nomor 
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95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (Perpres SPBE atau e-government). Peningkatan 
kapasitas SDM, terutama di bidang teknologi informasi 
dan komunikasi, bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan 
kemampuan adaptif mereka. Perubahan sistematis 
dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 
diharapkan dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja 
aparatur, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Induk 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010. Perpres 
ini mengatur Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 dengan delapan area perubahan, yaitu penataan dan 
pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata 
laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, 
pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.

b. Keinginan politik (political will) yang kuat, mulai dari 
pemimpin desa/kelurahan hingga pemerintah provinsi, 
untuk menyiapkan sistem big data atau sistem data terpadu. 
Mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi bertingkat 
mulai dari RT/RW hingga tingkat provinsi harus dibangun 
dengan baik. Hal ini akan melengkapi upaya pemerintah 
pusat dalam membangun skema SDI, yang dapat menjadi 
rujukan data nasional. 

3. Kesadaran Aparatur dan Petugas

Pola kepemimpinan daerah yang mendesentralisasikan tugas 
dan kewenangan. Kepala daerah dapat memberikan tugas 
dan kewenangan kepada SKPD yang bertanggung jawab atas 
program JPS untuk membuat keputusan berkenaan dengan 
urusan ini. Demikian juga di internal SKPD, pola desentralisasi 
dijalankan antar bagian. Selain itu, model evaluasi pendataan 
yang reflektif  perlu dilakukan guna membangun kesadaran 
aparatur dan petugas atas urgensi peran mereka. 

4. Koordinasi 

Menerapkan model pengelolaan polisentris. Pengelolaan 
pemerintahan ini mengatur koordinasi antar lembaga pemerintahan 
yang menjadi pusat pengambilan keputusan secara horizontal 
(antar sektor dan antar yurisdiksi) dan vertikal (dengan pemerintah 
pada berbagai level, pusat sampai desa). Koordinasi dilakukan 
untuk mengambil keputusan, membuat aturan dan struktur 
baru, melakukan eksperimen, serta menyelesaikan masalah. 
Dalam konteks pendataan penerima JPS, berarti peran kepala 
daerah adalah memastikan koordinasi antar OPD pemegang 
keputusan (dinas sosial, dinas komunikasi dan informatika, dinas 
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kependudukan, dinas ketenagakerjaan, dinas koperasi dan UMKM), 
dan antar wilayah (kabupaten/kota). Secara bersamaan, kepala 
daerah juga memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, 
pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. 

5. Kemitraan

Dalam era yang inklusif ini, salah satu syarat untuk mencapai 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah adanya data 
yang terpadu, mutakhir dan mudah diakses oleh masyarakat. 
Patut dicatat bahwa dalam proses pembangunan, kelompok 
rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat 
adat) butuh lebih banyak perhatian. Untuk memastikan tak ada 
seorang pun yang ditinggalkan dalam penanganan pandemi 
COVID-19 ini, pemerintah daerah harus menjalin kemitraan dengan 
masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Kemitraan yang baik 
akan memastikan proses pendataan, verifikasi, validasi, hingga 
penetapan penerima dan distribusi JPS yang inklusif.
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Lampiran

PANDUAN WAWANCARA 
Studi Sinkronisasi Data JPS

INFORMED CONSENT

Selamat pagi/siang/sore,

Kami dari tim peneliti UCLG-ASPAC sedang melakukan studi sinkronisasi data JPS masa Pandemi 
Covid 19 dalam konteks implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di 5 daerah di 
Indonesia.

Kami sangat mengharapkan partisipasi dari bapak/ibu/saudara yang akan menanyakan persepsi bapak/
ibu/saudara tentang sinkronisasi data JPS. Wawancara ini memerlukan waktu sekitar 30 menit sampai 
selesai. Apapun informasi yang bapak/ibu/saudara berikan akan kami jaga kerahasiaannya.

Tanggal wawancara                   : __________________________________

Tanda tangan informan   : __________________________________

Nama Pewawancara                 :__________________________________

PANDUAN WAWANCARA UNTUK PEMERINTAH

IDENTITAS RESPONSDEN

NAMA  

ALAMAT  

DESA/ 
KELURAHAN  

KECAMATAN  

NOMOR HP  

JENIS KELAMIN (L/P)  

PENDIDIKAN TERTINGGI  

JABATAN  
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No Ruang lingkup Aspek yang akan ditanyakan

 3.1. Masalah pendataan JPS 
dan penyaluran JPS à Soal 
sinkronisasi data.

Ø Dampak data yang tidak 
sinkron penyaluran JPS tidak 
tepat sasaran, ganda, politisasi, 
dll.

Apa saja masalah-masalah yang dihadapi ketika 
melakukan pendataan program JPS?

 UMUM Apa saja masalah-masalah yang dihadapi ketika 
melakukan penyaluran JPS? Misalnya soal regulasi yang 
berbeda-beda, dana terlambat, SDM minim, dll

 SDM dan KESADARAN Apakah petugas pendata sudah memahami mekanisme 
pendataan JPS?

  Apakah petugas sudah cukup memahami mekanisme 
penyaluran JPS?

 KOORDINASI Bagaimana koordinasi dengan desa dalam pendataan dan 
penyaluran program JPS?

  Apa akibat atau dampak yang dirasakan pada saat 
pendataan dan penyaluran JPS?

  Bagaimana mekanisme sinkronisasi data yang dilakukan? 
Siapa pelaksananya?

   • Apakah ada rapat-rapat koordinasi rutin antara desa 
dengan pemda? Antara pemda dengan pempus?

 • Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam rapat-
rapat koordinasi tersebut?

 • Apakah efektif rapat-rapat koordinasi tersebut dalam 
menjawab masalah, kendala dan tantangan?

 KEMITRAAN  • Siapa saja mitra-mitra dari pihak luar yang mendukung 
program JPS? Misalnya LSM, dunia usaha, perguran 
tinggi, dll.

 • Bagaimana mekanisme dan strategi yang dilakukan 
dalam membangun kemitraan dengan pihak luar 
tersebut?apakah dibuat tim khusus?
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 3.2. Kendala dan Tantangan 
sinkronisasi data (SDM, 
kesadaran, koordinasi, 
kemitraan) àberita media, FGD, 
wawancara.

Ø  SDM: knowledge, skill, 
attitudeà inovasi, share 
learning, cara membangun 
strategi, manajemen risiko, 
dll.

Ø  Kesadaran: bekerja dengan 
terpaksa, atau bekerja 
dengan kesadaran peran dan 
tanggungjawab.

Ø  Koordinasi: koordinasi 
internal OPD, antar OPD, 
antar level.

Ø  Kemitraan: koordinasi 
eksternal, kerja sama 
dengan pihak lain, 
pengembangan jaringan 
dan profesional, dan aktor 
lain, dll. (contoh; kerja sama 
dengan PT Pos di Jateng).

UMUM

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam 
sinkronisasi data program JPS?

 

 SDM DAN KESADARAN

 

 • Apakah ada kendala terkait pemahaman regulasi/
kebijakan dan substansi program JPS?

 • Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi terkait 
pemahaman kebijakan dan substansi program JPS?

 • Apakah tidak ada mekanisme pembekalan atau 
pelatihan untuk pendataan JPS, penyaluran JPS dan 
sinkronisasi data JPS?

 • Apakah bapak/ibu mengalami tekanan atau 
keterpaksaan dalam menjalan tugas pendataan, 
penyaluran dan sinkronisasi data JPS?

 • Apakah bapak/ibu memahami peran, fungsi dan 
tanggungjawab sebagai pelaksana pendataan, 
penyaluran dan sinkronisasi data program JPS?

 • Bagaimana cara bapak/ibu memitigasi risiko atas 
pemahaman kebijakan yang keliru atau tidak sesuai?
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 KOORDINASI Apakah ada kendala dan tantangan dalam mekanisme 
koordinasi di internal OPD? Koordinasi antara OPD 
dengan pemerintah desa/kelurahan? Koordinasi dengan 
pemerintah daerah dan pusat?

 KEMITRAAN Apa saja kendala yang dihadapi dalam membangun 
kemitraan dengan pihak luar? Misalnya pihak luar tidak 
lapor ke pemdes atau pemda ketika akan menyalurkan 
bantuan, dllLembaga Bapak/Ibu bermitra dengan siapa 
saja? Bagaimana model kemitraan yang dibangun oleh 
lembaga Bapak/Ibu?   

 3.3. Strategi mengatasi kendala 
dan tantangan sinkronisasi data 
(SDM, kesadaran, koordinasi, 
kemitraan)àberita media, FGD, 
wawancara.

Ø  SDM: knowledge, skill, 
attitudeà inovasi, share 
learning, cara membangun 
strategi, manajemen risiko, 
dll.

Ø  Kesadaran: bekerja dengan 
terpaksa, atau bekerja 
dengan kesadaran peran dan 
tanggungjawab.

Ø  Koordinasi: koordinasi 
internal OPD, antar OPD, 
antar level.

Ø  Kemitraan: koordinasi 
eksternal, kerja sama 
dengan pihak lain, 
pengembangan jaringan 
dan profesional, dan aktor 
lain, dll. (contoh: kerja sama 
dengan PT Pos di Jateng).

Note: koordinasi antar 
aktor,individu, institusi dan 
jaringan masuk ke dalam analisis 
di setiap sub bab 3
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 SDM DAN KESADARAN  • Apa saja strategi yang dilakukan dalam mengatasi 
pemahaman individu maupun tim dalam pendataan, 
penyaluran dan sinkronisai data JPS?

 • Apa saja inovasi atau kebijakan untuk sinkronisasi data 
JPS yang berkualitas?

 • Apa saja strategi mitigasi risiko yang dilakukan untuk 
mengatasi kendala-kendala dan tantangan yang 
dihadapi?

 • Misalnya: mengelola complain mechanism, 
menindaklanjuti complain, dll.  

 KOORDINASI Apa saja strategi dan langkah-langkah yang dilakukan 
untuk perbaikan koordinasi di internal pemerintah 
daerah? Koordinasi desa-kab/kota, koordinasi antar OPD, 
koordinasi dengan gugus tugas atau satgas, koordinasi 
dengan pemerintah pusat.
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Penambang Belerang Kawah Ijen.
(Sumber: Bastian AS & Tim)
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