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PENERIMA BANSOS TAHAP II DI DKI JAKARTA  

CAPAI 2 JUTA KEPALA KELUARGA 

 

Sumber gambar: www.mediaindonesia.com 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan 2 juta kepala keluarga (KK) di Jakarta untuk 

mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Data 2 juta KK itu diusulkan melalui Kementerian 

Sosial (Kemensos). Usulan tersebut diajukan agar Kemensos dapat melakukan verifikasi dan pencocokkan 

data. 

Awalnya, pendataan bansos di DKI Jakarta pada masa pembahasan sosial berskala besar (PSBB) 

sebanyak 1,19 juta KK. Lalu, karena ada kesalahan, maka data penerima hanya 1,16 KK. 

"Untuk yang dari DKI kan (target) 1,2 juta KK. Tapi dari data yang kita lakukan pendistribusian 

ini ada 1.194.633. Kemudian yang terakhir setelah dikonsolidasikan ada 1,163 juta sekian," ucap Kepala 

Dinas Sosial (Kadinsos) DKI Jakarta Irmansyah, Rabu (6/5/2020). 

Setelah ada evaluasi pendataan, Irmansyah menyebut, akan ada penambahan jumlah penerima 

manfaat sampai dengan 2 juta KK. Namun, angka tersebut masih terus dibahas. 

"Ya ada penambahan. Untuk tahap ke dua, akan bertambah. Disampaikan Biro Tapem (Tata 

Pemerintahan), mungkin nanti akan dilakukan pendataan. Tapi data sementara kurang lebih 2 juta-an. Tapi 

kan lagi dilakukan pemadatan dulu," ucap Irmansyah. 

Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto dalam rapat virtual bersama Komisi E 

DPRD DKI Jakarta menyampaikan, pemerintah pusat pada April lalu memberikan bansos kepada 947.126 

KK dari 1,19 juta KK yang diusulkan Pemprov DKI. 

http://www.mediaindonesia.com/
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"Hari ini baru saja kami bersurat kepada Kemensos untuk menyampaikan data yang 2 juta KK, 

belum ada jawaban resmi dari Kemensos," ujar Catur. 

Sebanyak 2 juta KK penerima bansos tahap 2 ini meningkat dari penerima bansos tahap 1 sejumlah 

1.194.633 KK. Ia mengatakan ada 541.000 KK yang ditambahkan ke dalam data penerima tahap 1 serta 

data lainnya yang bersumber dari berbagai SKPD. 

Catur menyebutkan tambahan tersebut berasal dari pendataan yang dilakukan oleh RW. Lalu, kata 

Catur, juga ada tambahan data dari kelompok yang sebelumnya memiliki penghasilan cukup, tapi saat ini 

membutuhkan bantuan karena kehilangan pekerjaan seperti, pegawai hotel atau restoran. Jumlah data dari 

kelompok tersebut mencapai 541.000 KK. 

Selain itu, Pemprov DKI juga mendata warga yang kehilangan pendapatan akibat Covid-19, seperti 

nelayan, pengemudi ojek, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Ada pula pengurus rumah 

ibadah dan warga ber-KTP non-DKI Jakarta. "Kami mendata misalnya nelayan, ojek online, UKM, ojek 

pangkalan, sopir angkot, bajaj, bahkan pekerja seni yang terdampak, juga urban farmer," kata dia. 

Diketahui, bansos tahap satu dari Pemprov DKI didistribusikan sejak 9 April hingga 23 April 2020. 

Paket bantuan yang diberikan berisi bahan pangan pokok, yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden 

dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua pcs, sabun mandi dua 

batang, dan tidak ada pemberian berupa uang tunai. Saat ini paket bansos dari Pemprov tengah dihentikan 

karena adanya paket dari Kementerian Sosial. 

 

Sumber berita:  

1. www.metro.tempo.co, DKI Catat Penerima Bantuan Sosial Tahap 2 Capai 2 Juta KK, 6 Mei 2020. 

2. www.mediaindonesia.com, Pemprov DKI Usulkan 2 Juta KK Penerima Bansos Tahap 2 ke Kemensos, 

6 Mei 2020. 

3. www.megapolitan.kompas.com, Penerima Bansos DKI Tahap II Jadi 2 Juta KK, Nelayan hingga Ojol 

akan Dapat Bantuan, 6 Mei 2020. 

4. www.megapolitan.kompas.com, Pemprov DKI Usulkan 2 Juta KK Dapat Bansos dari Pemerintah 

Pusat, 6 Mei 2020. 

5. www.news.detik.com, Pemprov DKI Sebut Penerima Bansos Tahap 2 Capai 2 Juta KK, 7 Mei 2020. 
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Catatan: 

1. Bantuan Sosial berdasarkan Pasal 1 angka 15 Permendagri No.14 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari APBD, merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah 

kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan 

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari APBD, Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi 

terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi 

wajar. 

2. Pada Pasal 24 Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari APBD disebutkan bahwa: 

(1) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 

a) selektif; 

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan; 

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan; 

d) sesuai tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang 

ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi: 

a) memiliki identitas yang jelas; dan 

b) berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak 

wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun 

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 
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(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: 

a) rehabilitasi sosial; 

b) perlindungan sosial; 

c) pemberdayaan sosial; 

d) jaminan sosial; 

e) penanggulangan kemiskinan; dan 

f) penanggulangan bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


