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Kata Pengantar
Lebih dua tahun sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama terkait pandemi Covid-19
di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Yang sudah
pasti adalah besarnya dampak pandemi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di sektor
kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial.
Sejak awal pandemi, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan yang diharapkan
dapat menangani serta menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19 serta memitigasi dampak yang
diakibatkannya. Tahun 2020 misalnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian
ditetapkan dengan UU No. 2 Tahun 2020. PERPU ini menjadi dasar pemberian insentif pembiayaan
pemulihan ekonomi nasional, perlindungan sosial, kesehatan dan insentif pajak (termasuk stimulus
kredit usaha rakyat) sebesar Rp. 405,1 triliun pada tahun 2020, jumlah mana meningkat menjadi sekitar
Rp. 745 trilyun ditahun berikutnya. Lebih jauh, dalam catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total
pengeluaran penanganan Covid-19 di tahun 2020 saja, baik yang bersumber dari APBN/D, anggaran
BUMN/D dan sektor moneter, telah mencapai lebih dari Rp. 1.000 trilyun!
Dalam sejarah Indonesia, tidak ada dana stimulus ekonomi dan dana bantuan bencana yang seratus
persen selamat dari korupsi, bebas dari konflik kepentingan, dikelola secara efisiensi atau secara tepat
mencapai sasaran. Tidak terkecuali dalam penanganan Covid-19 ini. Tidak sedikit terjadi penyelewengan
pemanfaatan anggaran, atau ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, sebagian mana bahkan telah
menjadi kasus hukum. Oleh sebab itu, upaya terus menerus melakukan pengawasan dan memastikan
akuntabilitasnya menjadi keharusan.
Untuk menjawab tantangan di atas, KEMITRAAN, dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership
for Justice 2 (AIPJ2), sejak awal 2021, menjalankan program Boosting Rule of Law, Integrity and
Democratic Governance through Civic Engagement (BRIDGE). Program ini bertujuan, antara lain, untuk
mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pemulihan Covid-19. Salah satu intervensi kunci dalam
program ini adalah penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan penggunaan
dana pemulihan Covid-19, termasuk dengan mendorong masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia
mengawasi dan melaporkan hasil pengawasan tersebut dalam format tulisan jurnalisme warga. Buku
yang ada di tangan pembaca ini adalah hasil dari kegiatan tersebut. Beragam kondisi dan masalah
yang dihadapi warga, dari Aceh hingga Gorontalo, diceritakan, mulai dari kesulitan penghidupan akibat
ketidaktepatan sasaran dana bansos, macetnya pembayaran honor ratusan petugas Satgas Covid-19,
hingga belum terjangkaunya vaksin di beberapa wilayah.
Buku ini juga memuat “cerita pembelajaran” -pengalaman dan tantangan para penulis dalam mencari
data dan melakukan penulisan. Mulai dari kendala teknis penulisan -yakni mengekspresikan temuan
ke dalam bentuk tulisan, kesulitan menemui narasumber dari kalangan pemerintahan -apalagi jika
penulisnya adalah aktivis NGO, juga kekhawatiran akan ancaman jerat hukum, khususnya UU ITE.
KEMITRAAN berharap buku ini bukan hanya menjadi salah satu bukti peran penting masyarakat
sipil dalam mengawal isu terkait pengelolaan dana terkait COVID-19, namun juga menjadi proses
pembelajaran untuk kerja-kerja serupa dikemudian hari. Selamat membaca!
Salam Hormat,
Laode M. Syarif, Ph.D
Direktur Eksekutif Kemitraan
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Prolog : Jurnalisme
Warga dalam Pandemi
Abad 21 telah membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, agama,
budaya, hingga relasi sosial. Angin perubahan ini juga terjadi dalam jurnalisme. Di satu sisi, media massa
arus utama berbasis industri seperti koran, media daring, dan televisi, menghadapi penurunan pembaca dan
pemirsa. Di sisi lain, media sosial semakin menguat seiring dengan meluasnya dunia serba internet dan teknologi
multimedia.
Aliran informasi di masyarakat, yang sebelumnya nyaris selalu melibatkan media massa, kini bisa langsung
dari dan ke publik dengan perantaraan media sosial. Tidak seperti ketika Anda membaca koran, atau menonton
televisi, media sosial memungkinkan kita untuk langsung bereaksi dan terlibat dengan orang lain yang tertarik
dengan topik yang sama. Selain terkait interaktivitas antar warga, media sosial juga kerap mengungguli media
massa arus utama dalam hal kecepatan.
Selain minimnya interaktivitas dengan khalayak, proses redaksional di kalangan media arus utama sejak dari
pemilihan berita, pengeditan, pembingkaian, dan penulisan juga kerap dikritik publik rentan bias kepentingan.
Apalagi, jika perusahaan dan pemilik media yang ada juga terafiliasi dengan partai politik atau bisnis lain di luar
jurnalisme.
Beragam situasi ini kemudian memunculkan apa yang dikenal sebagai jurnalisme warga (citizen journalism),
yang sebenarnya mulai muncul sejak pertengahan 1990-an. Oleh para pendukungnya, seperti Seungahn
Nah dan Deborah S. Chung (2020), jurnalisme warga ini dapat disebut sebagai demokrasi dalam jurnalisme.
Jurnalisme dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejumlah alasan telah dikemukakan untuk mendukung
jurnalisme warga, seperti, komunikasi horizontal, interaktivitas dan partisipasi masyarakat.
Maka, jurnalisme warga ini juga kadang-kadang disebut jurnalisme jaringan, jurnalisme partisipatif, jurnalisme
Web 2.0--yang dianggap sebagai kronik pergeseran sifat berita, otoritas produser media profesional, bisnis
media, bentuk debat publik, dan teknologi kehidupan sosial dari sebelumnya dimonopoli industri media ke publik.
Dengan meminjam apa yang diciptakan Stuart Hall, jurnalis warga vis-à-vis jurnalis profesional dapat memainkan
penentu utama dari isu-isu komunitas, peristiwa, dan urusan publik daripada sebagai penentu sekunder. Ini
adalah pergeseran paradigma jurnalisme profesional dan konvensional karena praktik jurnalisme warga telah
secara dramatis mengubah peran, rutinitas, norma, dan nilai jurnalistik.
Di Indonesia, popularitas jurnalime warga terjadi di awal 2000-an, seiring dengan kemudahan akses informasi
dan meningkatnya aksesibilitas masyarakat dengan teknologi internet. Secara politik, pada tahun-tahun itu,
Indonesia juga memasuki era keterbukaan informasi, setelah tumbangnya Orde Baru yang represif. Periode
awal perkembangan jurnalisme warga di Indonesia dimulai dengan maraknya grup email dan juga grup diskusi
berbasis platform seperti “Kaskus” dengan topik-topik tertentu. Di grup-grup yang cenderung tertutup ini, para
anggota biasanya secara aktif berbagi informasi. Berikutnya, jurnalisme warga di Indonesia berkembang lebih
pesat sejak kemunculan sejumlah platform blog hingga Facebook, yang memungkinkan setiap orang menulis
dan berbagi tulisannya ke publik. Belakangan platform ini semakin berkembang menjadi lebih multimedia seperti
YouTube atau Instagram.
Dalam buku ini, penulis menggunakan definisi jurnalisme warga mengacu pada Lasica (2003), yaitu model
8
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jurnalisme yang mengakomodasi siapapun (masyarakat biasa, bukan jurnalis profesional) untuk menyampaikan
informasi atas peristiwa apapun (dan segala hal yang terkait dengan itu) di berbagai media, termasuk media pers
profesional ataupun independen seperti blog.
Perkembangan jurnalisme warga semakin pesat selama pandemi Covid-19 seiring dengan semakin luasnya
situs jejaring sosial. Tak hanya itu, sejumlah situs media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook dan Twitter
telah menjadi sumber penting pembentukan opini publik terkait Covid-19. Namun demikian, seiring meningkatnya
jumlah orang yang mencari informasi kesehatan secara daring, platform media sosial juga memimpin penyebaran
informasi yang salah tentang virus corona.

Kritik untuk Jurnalisme Warga
Di tengah meluasnya praktik jurnalisme warga, kritik terhadapnya juga meluas. Terutama dengan
banyaknya “noise” atau bias informasi di berbagai platform media sosial ini. Selama pandemi, informasi

keliru menyebar cepat dan luas berbarengan dengan penularan Covid-19. Bahkan, Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) menyebutkan, infodemik (informasi keliru) terkait pandemi telah berkontribusi meningkatkan
risiko kematian karena pandemi. Informasi keliru ini mulai dari merendahkan ancaman Covid-19 hingga
teori konspirasi bahwa vaksin dapat mengubah DNA manusia.

Meskipun bukan hal baru, di era digital saat ini, infodemi menyebar seperti api. Mereka menciptakan
tempat berkembang biak bagi ketidakpastian. Ketidakpastian pada gilirannya memicu skeptisisme dan
ketidakpercayaan, yang merupakan lingkungan yang sempurna untuk ketakutan, kecemasan, stigma,
agresi kekerasan, dan penolakan tindakan kesehatan masyarakat yang telah terbukti, dan pada akhirnya
dapat menyebabkan hilangnya nyawa.1
Pandemi Covid-19 telah menjadi contoh nyata tentang tingginya aliran informasi keliru dan hoaks yang
beredar di masyarakat, di mana jurnalisme warga turut berperan di dalamnya. Informasi keliru ini mulai
dari pemahaman tentang Covid-19 yang tidak didasarkan pada data sains, meliputi berbagai praktik
pencegahan, obat-obatan hingga vaksinasi. Terkait bias informasi Covid-19 ini, platform YouTube
dianggap sebagai salah satu sumber utamanya. Penelitian Bjarke Mønsted dan Sune Lehmann (2022)
menunjukkan, informasi yang salah di media sosial terkait vaksin Covid-19 umumnya merujuk tayangan
YouTube atau situs berita palsu.

Jurnalisme Warga terkait Covid-19
Dalam rangka mengoptimalkan peran jurnalisme warga dan di sisi lain meminimalkan bias pemberitaan
terkait pandemi, lembaga KEMITRAAN bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice-2
(AIPJ2) menggelar pelatihan jurnalisme warga untuk para aktivis di berbagai daerah. Program ini berada
di bawah proyek Implementation of Boosting Rule of Law, Integrity and Democratic Governance through
Civic Engagement [BRIDGE], yang bertujuan untuk memperkuat kebijakan pemerintah dan pengawasan
oleh masyarakat sipil terhadap pengelolaan dana pemulihan Covid-19 yang akuntabel, transparan, tepat
sasaran dan berintegritas.

Upaya untuk meningkatkan kapasitas dalam pengawasan ini, KEMITRAAN melakukan serangkaian
kegiatan kolaboratif bersama Transparency International Indonesia (TII), Aliansi Jurnalis Independen
(AJI) dan LaporCovid-19, salah satunya dengan membangun mekanisme pelaporan hasil pengawasan
warga dalam format jurnalisme warga. Pelatihan penguatan kapasitas bagi aktor masyarakat sipil di
1
Lihat penjelasan WHO terkait infodemi seputar Covid-19 di sini: https://www.who.int/news-room/feature-stories/
detail/fighting-misinformation-in-the-time-of-covid-19-one-click-at-a-time
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empat wilayah lokasi program BRIDGE (Kendari, Surabaya, Medan dan Denpasar) telah dilaksanakan
secara daring pada bulan Mei 2021, diikuti lebih dari 30 peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat
sipil, aktivis, lembaga pers kampus dan jurnalis.

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan, KEMITRAAN kembali melakukan kegiatan dengan mengundang
alumni peserta kegiatan yang dilakukan pada bulan Mei 2021 lalu, dan juga masyarakat umum dari
seluruh wilayah Indonesia untuk membuat proposal mengenai penulisan jurnalisme warga seputar
praktik-praktik penyelewengan dana pemulihan Covid-19 di daerah masing-masing beserta penulisan
cerita pembelajarannya. Pilihan topik penulisan jurnalisme warga antara lain mengenai pendataan
penerimaan dan distribusi bansos, efektivitas dana santunan kematian korban Covid-19, subsidi atau
bantuan UMKM, pengadaan barang dan jasa terkait Covid-19, subsidi listrik PLN terhadap masyarakat
terdampak Covid-19, bantuan subsidi gaji, Kartu Pra-kerja, bantuan kuota internet, bantuan Uang Kuliah
Tunggal, distribusi vaksin, distribusi Obat-obatan dan peralatan Kesehatan atau topik menarik lainnya
terkait dana pemulihan Covid-19 yang terjadi di domisili para calon peserta.
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Praktik Jurnalisme Warga
Kemajuan teknologi informasi, seperti akses internet dan telepon pintar yang terjangkau, mendorong

siapa saja bisa mengumpulkan informasi, mengolah, bahkan menayangkannya. Melalui media sosial,
warga bisa jadi reporter. Bahkan, laporan warga lebih cepat dari media.
Inilah masa jurnalisme warga. Sebagai aktor utama, warga mampu menjawab keingintahuan publik akan
peristiwa secara real time. Tidak perlu agenda redaksi untuk menentukan konten. Apalagi, media arus
utama dianggap belum sepenuhnya menyuarakan kepentingan publik.
Tidak mengherankan jurnalisme warga berkembang pesat. Tanpa susunan redaksi dan sebagainya,
mereka hadir di Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi
mengajak jurnalis warga ikut melaporkan korupsi di daerah.
Jurnalisme warga menjadi salah satu harapan mengawal berbagai persoalan sosial yang luput dari
perhatian jurnalisme arus utama. Selama pandemi Covid-19, peran jurnalisme warga juga sangat
dibutuhkan, di antaranya karena keterbatasan akses dan mobilitas yang menyebabkan pergerakan
jurnalis arus utama ke lapangan menjadi terhambat. Keberadaan jurnalisme warga yang melaporkan

situasi di sekitarnya menjadi sangat penting. Pengawasan publik kian dibutuhkan saat pemerintah
menggelontorkan berbagai bantuan sosial saat pandemi Covid-19.
Keberadaan pewarta yang juga warga lokal, diharapkan bisa memberi informasi yang sesuai dengan
kebutuhan warga sendiri. Namun demikian, untuk menghindari bias dalam pemberitaan, jurnalis warga
juga perlu memahami kaidah-kaidah dasar jurnalisme, baik dalam pengumpulan data dan informasi, serta
penulisan. Kemitraan berkerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice-2 (AIPJ2) pun
menggelar pelatihan dan pendampingan jurnalisme warga untuk mendorong transparansi.
Tiga hari pelatihan, para peserta cukup antusias dengan berbagai pertanyaan hingga rencana menulis
laporan dugaan penyimpangan dana Covid-19 di daerahnya. Ada yang bercerita tentang dugaan
penyelewengan pembangunan wastafel serta penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
Materi yang diberikan berupa kondisi jurnalisme arus utama saat ini dan peran apa yang bisa dilakukan
jurnalis warga. Jurnalis warga diharapkan menulis berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan
publik, yang luput dari pemberitaan jurnalisme arus utama. Peserta juga belajar untuk memahami prinsip

dasar penulisan berita jurnalistik, termasuk untuk selalu berdasarkan fakta, tidak menyebarkan kabar
bohong atau hoaks, dan tidak mencampurkan opini pribadi dalam berita. Panduan mencari nara sumber
hingga teknik wawancara dan observasi juga telah diajarkan. Latar belakang peserta yang rata-rata
aktivis, memudahkan penyampaian teori dan teknik dalam pengumpulan data dan informasi.
Selain itu, peserta juga dikenalkan dengan berbagai risiko terkait jurnalisme warga, terutama ancaman
pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Berdasarkan hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan, peserta telah mengetahui
prinsip-prinsip dasar tentang jurnalisme warga. Berikut ini beberapa hasil tulisan peserta pelatihan.
12
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Delapan Penulis Cerita tentang Corona
Dalam program ini, peserta diminta membuat tulisan dengan dua bentuk. Pertama adalalah tulisan
bergaya berita dengan tema berbagai persoalan terkait Covid-19 yang ada di daerah masing-masing.
Berikutnya, peserta juga diminta menulis cerita pembelajaran tentang proses penulisannya dengan gaya
feature. Berikut ini tulisan para peserta.

MAKASSAR
Makassar Recover, Menuai Kritik hingga Laporan Polisi
Ali Asrawi Ramadhan
MAKASSAR, KEMITRAAN – Kebijakan Makassar Recover Center yang dicanangkan Pemerintah Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menangani pandemi Covid-19 belum berjalan optimal. Program
bernilai belasan miliar rupiah itu pun menuai kritik. Bahkan, polisi tengah menangani laporan terkait
proyek itu.
Makassar Recover merupakan kebijakan Pemkot Makassar dalam penanggulangan pandemi Covid-19
yang diluncurkan pada Maret 2021. Makassar Recover adalah singkatan dari Smart Emergency Protocol
Against Covid 19 and Service. Program ini terdiri atas imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan
ekonomi. Ketiga tahap tersebut diharapkan dapat berjalan hinga di tingkat paling bawah, yakni RT/RW.
Tempat pelaksanaan program ini disebut Recover Center di tingkat kelurahan. Pelayanan kesehatan
yang akan diselenggarakan berupa vaksinasi, pemeriksaan GeNose, tracing, testing, treatment dan
lainnya. Berbagai pelayanan itu dilaksanakan di dalam kontainer. Rencananya, pemkot akan membangun
sebanyak 153 kontainer yang tersebar di seluruh kelurahan.
Berdasarkan anggaran rencana anggaran biaya yang diperoleh, setiap konteiner menelan anggaran Rp
100 juta sehingga untuk seluruh konteiner dana yang mesti disiapkan adalah Rp. 15,3 milyar. Anggaran
itu untuk membiayai pangadaan fisik konteiner, pembuatan pondasi, pengecatan, dan lainnya.
Pemkot menginstruksikan agar anggaran yang digunakan berasal dari kelurahan dengan sistem
penunjukan langsung. Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni pengadaan dengan nilai Rp 200 juta dapat dilaksanakan
dengan pengadaan langsung.
Berdasarkan penelusuran di laman LPSE Kota Makassar pertengahan Desember 2021, hampir seluruh
kelurahan telah melakukan pengadaan kontainer dengan metode nontender atau tanpa pelelangan.
Rata-rata nilai harga penentuan sendiri (HPS) yakni Rp 100 juta dan dikerjakan oleh perusahaan yang
beragam.
Meski telah berdiri di sejumlah kelurahan, Recover Center belum beroperasi maksimal. Di Kelurahan
Mannuruki, misalnya, Recover Center yang berdiri di pedestrian Jalan Sultan Alauddin Makassar hanya
digunakan sekali pada saat vaksinasi, yakni awal November lalu.
“Itu kontainer hanya pernah digunakan sekali untuk vaksin. Setelah itu tidak ada,” ungkap Leni, seorang
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warga yang membuka usaha tambal ban tidak jauh dari Recover Center tersebut saat diwawancarai pada
Selasa (14/12/2021). Leni yang bekerja sejak pukul 08.00-21.00 WITA mengaku jarang melihat petugas.
Hal serupa juga terjadi di Recover Center Kelurahan Barabaraya Timur. Posko ini hanya pernah
menjalankan vaksinasi. Kegiatan lainnya, semisal tracing, testing, dan treatment belum berjalan. “Tidak
ada kegiatan lain, hanya vaksinasi. Petugas hanya datang menyalakan dan mematikan lampu,” ungkap
Wandy, salah seorang warga yang membuka toko kelontong tidak jauh dari Recover Center.
Dani, warga di Kelurahan Jongaya, mengatakan, kontainer di daerahnya belum dijadikan Recover Center.
Ia hanya melihat pondasi dan spanduk yang kira-kira bertuliskan, “akan dibangun Recover Center,”. Di
kelurahannya, terdapat dua Recover Center yang berdekatan.
“Ada dua di depan kompleks dan jaraknya berdekatan. Jadi, tidak efektif menurutku,” tambahnya. Dani
juga mengatakan belum lama ada warga yang protes terhadap rencana pembangunan Recover Center di
kelurahan tersebut karena mengambil badan jalan sehingga jalur warga menjadi sempit.
Penelusuran penulis, beberapa Recover Center mengambil lahan pedestrian, seperti di Kelurahan
Mannuruki, Kelurahan Barabaraya Timur di Jalan Abu Bakar Lambogo, hingga Kelurahan Bonto Biraeng
yang didirikan dengan menebang pohon.
Terhadap minimnya aktivitas Recover Center, Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto seperti dilansir
dari Kantor Berita Tribun Timur membenarkan hal tersebut dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi

ke depannya. Ia mengingatkan, Recover Center tidak boleh diletakkan sembarangan, tidak menempati
pedestrian, apalagi sampai harus menebang pohon. Ia akan menegur lurah-lurah yang tidak menjalankan
instruksi dengan benar. “Kalau tidak maksimal (kerja) lurahnya. Saya ganti. Tunggumi (tunggu saja), saya
akan perbaiki,” ujarnya.

Kritik juga datang dari wakil rakyat. Sejak April 2021, Yeni Rahman, anggota Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Kota Makassar menilai, rencana pergeseran anggaran (refocusing) pemkot untuk penanganan
Covid 19 sebesar Rp. 15,3 milyar untuk pengadaan kontainer tidak tepat. Saat itu, menurut dia seperti
yang dilansir oleh laman berita Makassar Today, kebutuhan penanganan Covid-19 adalah penambahan
ruang isolasi baru di rumah sakit, termasuk penambahan PCR, ventilator, dan laboratorium.
Akademisi Universitas Patria Artha sekaligus pengamat tata kelola keuangan, Bastian Lubis,
menganggap pengadaan Recover Center tidak bermanfaat. Pelayanan kesehatan, lanjutnya, tidak perlu
mengadakan kontainer. Ia mengusulkan agar pelayanan kesehatan diarahkan ke puskesmas maupun
posyandu. Menurutnya hal tersebut lebih efektif sehingga anggaran bisa diarahkan pada sektor yang
lebih bermanfaat, saat diwawancarai via telpon, Jumat, (17/12/2021).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Idrus Patturusi, juga mendapati sejumlah
Recover Center tidak dijaga petugas. Padahal, program itu seharusnya memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat. “Jangan cuma tempatnya yang ada, tidak ada orangnya. Ngapain di situ jika hanya
jadi benda mati,” katanya.
Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi, Kadir Wokanubun, menilai, pengadaan
barang dan jasa dengan sistem penunjukan langsung akan menghindari lelang. “(Padahal), lelang
pengadaannya transparan, dan dapat diakses publik, dan alasan pemerintah memilih penyedia atau
kontraktor tertentu diketahui oleh publik,” ungkapnya.
Kadir juga mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan kolusi dalam pengadaan barang.
14
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“Persekongkolan seperti ini antara pemerintah dan penyedia, apalagi dengan menerima fee proyek,
tentu dapat diklasifikasi sebagai suap. Ini merupakan tindak pidana korupsi. Pertanyaan lain juga
dapat disampaikan kepada pemerintah misalnya kenapa paket dipecah sebanyak ini? Bagaimana
perencanaannya? Dan apa dasarnya?” lanjutnya.
Seperti yang dilansir oleh beberapa media lokal di Makassar. Tidak hanya kritik, Kepolisian Daerah
Sulawesi Selatan kini tengah mendalami pengadaan kontainer Recover Center. Direktorat Kriminal
Khusus (Diretkrimsu) Polda Sulsel memanggil dan memeriksa guna meminta klarifikasi 15 camat terkait
dengan proses pengadaan kontainer Recover Center. Pemanggilan tersebut buntut dari laporan salah
satu warga yang menilai ada masalah dari pengadaan ratusan kontainer Recover Center.

Data Bansos Semrawut, Hak Disabilitas Rentan Tercerabut
Ali Asrawi Ramadhan
KEMITRAAN, MAKASSAR – Pendataan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, selama pandemi Covid-19 masih bermasalah. Selain keterbatasan akses informasi,
mereka juga belum seluruhnya mendapatkan bansos. Padahal, difabel merupakan kelompok rentan
secara ekonomi di tengah masa sulit ini.
Akbar, penyandang disabilitas daksa di Makassar, misalnya, belum menerima bansos selama pandemi
Covid-19. Juru parkir sebuah warung makan di Jalan Bau Mangga, Makassar, ini mengaku pernah didata
dan dijanjikan bansos oleh petugas. Ia yakin yang mengunjunginya adalah aparat pemerintah setempat
karena telah menunjukan sejumlah dokumen.
“Saya pernah didata orang dari pemerintah. Katanya, (bantuan) untuk penyandang cacat. Itu cuma didata
dan dijanjikan bantuan. Tapi, sampai sekarang belum diterima, hanya disuruh tunggu saja,” kata warga
Rappocini ini, Jumat (24/12/2021).
Bagi Akbar, bantuan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi, ia hanya seorang juru
parkir dengan penghasilan tak menentu. Ia tinggal bersama tujuh orang di rumahnya. Ada ibu, bapaknya,
serta empat orang adiknya. Akbar adalah satu-satunya penyandang disabilitas di keluarganya itu.
Ibunya, katanya, pernah mendapatkan bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai. Namun, itu hanya

berjalan beberapa bulan di tahun 2020. Sekarang, bantuan tersebut tidak ada. “Bantuan pernah ji dapat,
tapi ibu yang terima. Kalau nominalnya mungkin Rp 300 ribu dan tidak cukup. Kita (saya) saja makan
berapa liter (beras) per hari,” katanya.

Abdul Rahman dan adiknya yang penyandang disabilitas netra di Makassar juga mengaku belum terdata
sebagai penerima bansos. Menurut dia, persoalan utamanya adalah pendataan penyandang disabilitas.
“Data ini penting bagi kami. Persoalan saya mendapatkan bantuan atau tidak nanti kita bicara setelahnya,
apakah saya masuk kriteria atau tidak,” ungkapnya.
Rahman yang juga Ketua Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan menilai, pemerintah daerah dan
pemerintah pusat belum selaras menangani data penyandang disabilitas. “Iya, sejak dulu seperti itu
(pemerintah daerah belum optimal menangani data disabilitas). Itu yang membuat sangat sulit mengakses
data disabilitas di daerah dan ini punya implikasi terhadap akses yang merata terhadap penyandang
disabilitas,” ujarnya.
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Rahman tidak mengetahui pasti jumlah penyandang disabilitas yang menerima bansos. Rahman
biasanya hanya diminta mendukung pendataan penyandang disabilitas dari Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar. Muaranya untuk hak politik penyandang disabilitas menjelang pemilihan umum maupun
pilkada.
Rahman mengatakan, selama ini, pendataan penyandang disabilitas untuk bansos oleh pemerintah
daerah dan pemerintah pusat belum terpadu. Hal ini dikhawatirkan menyebabkan double budget, yakni
praktik pencatatan anggaran yang berasal dari sumber yang berbeda, namun digunakan untuk satu item
penganggaran.
Seharusnya, problem double budget bisa diatasi jika pendataan dilakukan hingga tingkat komunitas
masyarakat yang paling dasar, semisal RT, RW, atau dalam lingkup kelurahan. “Ini yang dimaksud
dengan data terpadu. Misalnya, penyandang disabilitas di kelurahan ini ada berapa? Dewasa berapa?
Lansia berapa? Anak berapa? Terus perempuan berapa? Disabilitasnya apa? Berangkat dari data-data
tersebut maka bantuan yang diberikan juga akan sesuai. Tapi, nyatanya kan data seperti itu tidak ada,”
tambahnya.
Data terpadu yang dikatakan oleh Rahman itu berfungsi sebagai langkah awal pendistribusian bantuan
bagi penyandang disabilitas. Sayangnya, hal tersebut, menurut Rahman, tidak pernah tuntas. Padahal,
data tersebut harusnya berjalan untuk bansos, terutama ketika pandemi Covid-19 yang memukul
perekonomian warga.
Rahman mengatakan, Dinas Sosial Kota Makassar pernah meminta data disabilitas kepada lembaganya.
Data tersebut rencananya dipakai untuk pendistribusian bantuan Covid 19. Namun, katanya, setelah
data tersebut diberikan, ternyata banyak keluhan yang diterima oleh Rahman. Beberapa penyandang
disabilitas mengaku tidak menerima bantuan yang dijanjikan tersebut.
Menurut Rahman, terkait masalah pendataan, Pemerintah Kota Makassar belum menyediakan ruang
pengaduan bagi penyandang disabilitas yang tidak terdata atau belum menerima bantuan. Padahal,
akses informasi ini penting sebagai mekanisme pemantauan dan membantu mempercepat pendataan.
Saat ini, penyandang disabilitas yang tidak terdata maupun yang tidak menerima bantuan, mengadukan
masalahnya ke Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), organisasi yang fokus pada advokasi hak
disabilitas netra. “Biasanya memang ke Pertuni. Nanti kemudian Pertuni yang berkoordinasi dengan
Dinas Sosial Kota Makassar. Tergantung ke depannya bagaimana langkah Dinsos menyikapi pengaduan
tersebut,” katanya.
Rahman juga mendorong sistem pengaduan yang ramah penyandang disabilitas mengingat ruang gerak
difabel terbatas. Seharusnya, katanya, petugas pendataan aktif mendatangi difabel. Pendataan berkala

untuk menyerap data disabilitas ini membutuhkan anggaran yang cukup. “Jelas sangat sulit. Akses
semacam itu masih kurang di tingkat kota, apalagi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Misalnya jika
penyandang disabilitas ini mempunyai tempat tinggal yang jauh dari rumah dan membutuhkan ongkos
yang besar,” katanya.
Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar Asvira Anwar Kuba menyatakan, penyaluran bansos baik untuk
penyandang disabilitas maupun secara umum selama ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) yang terpusat di Kementerian Sosial. “Jadi, misalnya ada sepuluh data yang kami kasih
masuk. Itu tidak semuanya diterima,” pungkasnya.
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Dinas Sosial Kota Makassar telah melakukan pendataan untuk menjaring orang-orang yang akan
dimasukkan ke dalam DTKS dengan menggerakkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang
tersebar di 15 kecamatan di Makassar. Selain pendataan faktual di lapangan, pendataan juga berjalan
secara online secara mandiri.

Warga juga dapat mendatangi langsung Kantor Dinas Sosial Kota Makassar maupun Sekretariat TKSK
dengan membawa data-data yang diminta. Hal ini, menurut Asvira, dapat menjadi ruang pengaduan jika
masyarakat tidak terdata dalam sistem. Pihaknya juga menggerakan Sahabat TKSK untuk membantu
pendataan di tingkat kelurahan agar aksesnya lebih luas.
“Aksesnya sudah cukup luas, bagaimana pengaduannya sudah ada semuanya. Pendataan juga
dilakukan secara berkala,” ujarnya. Asvira juga tak menampik adanya kesalahan data. Menurut
dia, permasalahannya adalah sistem yang ada tidak bisa menginput seluruh mobilitas masyarakat,
keterbatasan sumber daya manusia, dan kemalasan masyarakat untuk melaporkan jika pindah alamat
dan lainnya.
“Coba bayangkan, masyarakat miskin yang sewa rumah. Ini wajar dan (mereka) pindah rumah antar
kelurahan dan kecamatan. Itu yang tidak bisa ditangkap sistem, termasuk misalnya orang hari ini bekerja
di Makassar kemudian ke Pare pare (kabupaten lain) dan dua bulan kemudian baru pulang,” ujarnya. Hal
ini berdampak pada pendataan dan distribusi bansos.
Masalah lainnya, katanya, sejumlah warga Kota Makassar malu dengan pekerjaannya sehingga tidak
jujur mencantumkannya di data kependudukan. Ini membuat pendataan semakin bias antara data
kependudukan dengan data faktual sehingga masyarakat tidak dapat diberikan bantuan sosial.
“Misalnya, pekerjaannya buruh bangunan, buruh harian lepas. Dia menuliskan wiraswasta atau karyawan
swasta. Yang dipercaya oleh kami adalah data kependudukan. Biar di situ (identitas kependudukan) dia
punya hotel tapi dia bilang di situ buruh harian. Pasti kita percaya data kependudukan” ungkapnya.
Terkait dengan data khusus disabilitas, pihaknya telah memberikan bantuan kepada difabel. Pemerintah
Provinsi Sulsel, katanya, juga memberikan bantuan uang tunai, di luar bantuan Covid-19. Jatah hidup
yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Makassar berupa beras. Cakupan penerima bantuan disabilitas
tersebut disesuaikan dengan kemampuan pemerintah kota sehingga diverifikasi khusus.
“Ada memang bansos khusus disabilitas dan kita verifikasi khusus. Kita lihat apakah masih ada orangnya
atau tidak? masih tinggal di situ? kita verifikasi alamatnya. Apalagi pandemi ini kan rentan” ujarnya.
Namun, Asvira tidak mengetahui jumlah difabel yang menerima bansos. Data itu, katanya, terdapat di
bidang yang mengurus TKSK.

Rahman berharap, persoalan pendataan dan distribusi bansos untuk penyandang disabilitas segera
tuntas. Apalagi, pandemi Covid-19 belum berakhir dan penyandang disabilitas tetap harus berjuang
memenuhi kebutuhan hidup hariannya.
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CERITA PEMBELAJARAN
Ali Asrawi Ramadhan
Leni yang berusaha menidurkan anaknya yang mengantuk di padepokan tiba-tiba berdiri menunjuk
sebuah kotak besar tidak jauh dari tempatnya.
“itu yang sana? Tidak pernah kulihat buka. satu kali ji waktu ada vaksin” ujar Leni.
Leni adalah seorang perempuan yang membuka usaha tambal ban di Jalan Alauddin Makassar, ia
mulai membuka usahanya dari pukul 08.00 WITA hingga 19.00 WITA. Ia kerap mengamati kotak yang
ditunjuknya tersebut. Kotak itu adalah Recover Center yang berdiri di pedestrian samping MAN 2
Makassar di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Mannuruki.

Menurut Leni, aktivitas terakhir yang dilihatnya di Recover Center adalah vaksinasi yang diadakan pada

bulan November dan yang dihadiri oleh belasan orang. Hingga saat ini, tak ada aktivitas lain setelah
vaksinasi tersebut, namun Ia sesekali melihat beberapa petugas datang sebentar kemudian pergi dari
Recover Center.

“Vaksin kalau tidak salah bulan lalu (November), pernah ada datang tapi tidak lama,” ujar Leni.
Hal yang sama juga dirasakan oleh Wandy, warga Barabaraya Timur yang membuka toko kelontong di
Jalan Abu Bakar Lambogo, tidak sampai 50 meter dari tokonya berdiri Recover Center. Recover Center
tersebut berada di depan SD Negeri Barabaraya.
Ia yang sehari-hari berjualan, hanya mendapati Recover Center hanya sekali dipakai untuk kegiatan
vaksinasi, selebihnya petugas hanya datang sesekali dan tidak ada aktivitas setelahnya.

“Kadang petugas datang cuman sebentar, tapi hanya menyalakan lampu kalo malam, pagi pagi datang
matikan lampu,” terang Wandy.
Pada saat vaksinasi, ia tidak mengikuti dan hanya ada beberapa warga yang datang. Menurutnya, ia dan
warga lainnya telah melakukan vaksinasi di tempat lain. Wandy sendiri telah melakukan vaksinasi dosis
kedua pada Agustus 2022 di sekolah dasar dekat rumahnya dan tak jauh dari toko miliknya.

Lain halnya dengan Leni maupun Wandy, Dani salah satu warga Kelurahan Jongaya mendapati kontainer
Recover Center belum berdiri, hanya ada pondasi dan spanduk yang bertuliskan akan dibangun Recover
Center. Pondasi ini terletak tepat di depan kompleks rumahnya di Jalan Baji Gau II. Menurutnya, warga
di sekitar tempat tinggalnya sempat melakukan protes terkait rencana pembangunan Recover Center
tersebut, karena mengambil badan jalan sehingga jalan menjadi sempit.
Dani juga menambahkan terdapat dua lokasi yang berdekatan yang nantinya akan dibangun Recover
Center, sehingga menurutnya tidak efektif.
“Pernah ada protes, sempit jalan. Apalagi berdekatan jaraknya” ujar Dani
Recover Center adalah sebuah kontainer yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai tempat
pelayanan kesehatan. Kotak-kotak ini tersebar di 153 kelurahan di Makassar. Selain sebagai pusat
pelayanan kesehatan, Recover Center diharapkan mampu menjadi pusat penanggulangan Covid 19 di
kelurahan. Seperti yang dikatakan oleh Wali Kota Ramdhan Pomanto di beberapa media di Makassar,
18

I Pembelajaran
Warga dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia
| TTS
18 PROVOKE!Jurnalisme

bahwa Recover Center akan beroperasi 24 jam untuk pelayanan warga kota. Pelayanan yang disediakan
berupa vaksinasi, pemeriksaan GeNose, tracing, testing, treatment dan lainnya.
Berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang diperoleh, pengadaan setiap kontainer Recover Center
adalah Rp 100 juta, anggaran tersebut terdiri dari tiga jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan sebesar
Rp. 3 juta, pekerjaan landasan Rp. 16,9 juta, dan pekerjaan kontainer Rp. 80 juta. Untuk mengadakan
kontainer di 153 kelurahan di Makassar, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan uang kurang lebih
Rp. 15,3 miliar.
Penelusuran dari laman LPSE Kota Makassar juga hampir seluruh kelurahan telah melakukan pengadaan
kontainer untuk Recover Center ini, nilai harga penentuan sendiri (HPS) sama dengan RAB yaitu Rp. 100
juta dan dikerjakan oleh perusahaan yang beragam.
Pengadaan dengan nilai kurang dari Rp 200 juta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dapat membuka keran bagi Pemerintah Kota
Makassar untuk melakukan pengadaan dengan mekanisme non tender, artinya pemerintah dapat
menunjuk langsung pihak yang akan menjadi penyedia pekerjaan proyek dengan nilai Rp 15,3 miliar
untuk 153 kelurahan di Kota Makassar.
Mengenai partisipasi publik, menurut salah satu sumber, bahwa pengadaan kontainer Recover Center
Ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar kebijakan
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk diperpanjang dengan berbasis mikro dan
membentuk posko penanganan Covid 19 di level desa dan kelurahan. Sehingga dibutuhkan akselerasi
pembangunan yang cepat.
Perihal hal tersebut, penulis mencoba meminta uraian lengkap maupun kajian komprehensif mengenai

desain awal Recover Center. Namun berdasarkan dari penuturan nara sumber yang meminta identitasnya
dirahasiakan mengatakan bahwa kajian beserta anggaran tersebut tidak berada di Pemerintah Kota
Makassar, tapi di kelurahan.
“Jadi Recover Center memakai anggaran kelurahan,” ujar sumber tersebut.
Proyek pengadaan yang dilakukan dengan mekanisme non tender meski dapat mempercepat akselerasi
pembangunan yang manfaatnya harus segera dirasakan masyarakat, di sisi lain rawan terjadinya praktek
korupsi karena minimnya transparansi dengan metode pengadaan seperti ini.

Di kantornya di Jalan AP. Pettarani Makassar, Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee
Sulawesi saat ditemui, Kadir Wokanubun, memaparkan, pengadaan barang dan jasa dengan sistem
penunjukan langsung akan menghindari lelang. “(Padahal), lelang pengadaannya transparan, dan dapat
diakses publik, dan alasan pemerintah memilih penyedia atau kontraktor tertentu diketahui oleh publik,”
ungkapnya.
Kadir juga mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan kolusi dalam pengadaan barang.
“Persekongkolan seperti ini antara pemerintah dan penyedia, apalagi dengan menerima fee proyek,
tentu dapat diklasifikasi sebagai suap. Ini merupakan tindak pidana korupsi. Pertanyaan lain juga
dapat disampaikan kepada pemerintah misalnya kenapa paket dipecah sebanyak ini? Bagaimana
perencanaannya? Dan apa dasarnya?” lanjutnya.
Pandangan lain juga diutarakan oleh akademisi Universitas Patria Artha sekaligus pengamat tata kelola
keuangan, Bastian Lubis, ia menganggap pengadaan Recover Center tidak bermanfaat. Pelayanan
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kesehatan, lanjutnya, tidak perlu mengadakan kontainer. Ia mengusulkan agar pelayanan kesehatan
diarahkan ke puskesmas maupun posyandu. Menurutnya hal tersebut lebih efektif sehingga anggaran
bisa diarahkan pada sektor yang lebih bermanfaat, saat diwawancarai via telpon, Jumat, (17/12/2021)

Saat ini, berdasarkan pemberitaan beberapa media, proyek kontainer Makassar telah diselidiki oleh Polda
Sulawesi Selatan. Proses penyelidikan saat ini telah sampai pada pengambilan bahan dan keterangan.
Dua camat telah diperiksa dalam dugaan korupsi sembari Polda Sulsel mengumpulkan beberapa bukti.
Besarnya anggaran kontainer Recover Center tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh warga kota.
Cerita Leni maupun Wandy bukan kisah akhir. Penelusuran penulis di Recover Center di berbagai
kelurahan juga berjalan tidak maksimal. Beberapa diantaranya juga hanya menganggu akses pejalan
kaki karena mengambil pedestrian, didirikan dengan menebang pohon, penempatan yang semrawut
yang tidak menyesuaikan dengan lahan parkir juga potensi penyempitan jalan ketika Recover Center
akibat didirikan di jalan yang sempit.

KENDARI
174 Anggota Satgas Covid-19 Sulawesi Tenggara
Bekerja Tanpa Honor
Fadli Aksar
KEMITRAAN, KENDARI - Sebanyak 174 anggota Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sulawesi

Tenggara (Sultra) bekerja tanpa honor selama tiga bulan sejak September hingga Desember tahun 2021
lalu. Padahal, Pandemi Covid-19 belum berakhir. Akibatnya, mereka bekerja menggunakan uang pribadi.
Hingga Januari 2022, nasib 174 anggota Satgas Covid-19 belum jelas. Pasalnya, honor mereka tidak
dibayar lantaran bekerja tanpa surat keputusan (SK). SK Gubernur Sultra sendiri sudah berakhir sejak
September 2021.
Salah satu anggota Satgas Covid-19 yang enggan disebutkan namanya mengaku, surat keputusan (SK)
Gubernur Sultra berakhir sejak September 2021. Sejak saat itu, mereka bekerja memakai dana pribadi.
“Misalnya, mengeprint surat, membuat laporan harian Covid-19 itu pakai dana pribadi. Pakai wi-fi dari
HP karena jaringan internet di posko sudah diputus,” katanya, di Kota Kendari, pada Kamis (6/1/2022).
Aktivitas di Posko Satgas Covid-19 Sultra yang berada di Jl Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Pondambea,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari itu juga sepi. “Jumlah kami 174, tapi yang datang ke posko itu tidak
sampai 10 orang. Saya juga saat datang, bingung apa yang saya akan lakukan,” ucapnya.
Tiga unit mesin cetak di posko juga rusak lantaran sangat jarang digunakan. Akibat tak ada anggaran,
petugas terpaksa mengeluarkan uang pribadi untuk memperbaiki mesin tersebut. “Jadi, kami bekerja
ini hanya karena panggilan kemanusiaan, padamu negeri lah begitu bahasanya. Uang makan pun tidak
ada,” jelasnya.
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KENDARI
Puluhan Warga Buton Tak Bisa Cairkan Bansos BPNT
PPKM Gegara Kartu ATM Saldo Nol Rupiah
Fadli Aksar
BUTON - Puluhan warga Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tak bisa menikmati
bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Salah satunya La Ali (54), warga Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi
Sultra, salah satu dari 95 penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT PPKM pada 29 Desember
2021 lalu.
Namun, dirinya dan 14 warga Kelurahan Saragi, tak bisa membeli sembako dari uang bantuan BPNT
PPKM tersebut.

Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bertuliskan Kartu Keluarga Sejahtera berwarna merah putih tak bisa
digunakan.
Kartu Keluarga Sejahtera tersebut berisi saldo nol rupiah, ia ditemani warga yang lain La Ubu lantas
berupaya untuk mempertanyakan masalah itu ke pihak bank hingga dinas sosial setempat.

Dua pria usia renta tersebut, berupaya mencari solusi agar bisa menikmati bantuan sembako pemerintah.
Namun, hingga berganti tahun, upaya itu tak kunjung membuahkan hasil, kini La Ali, La Ubu dan Wa Nia
(54) hanya bisa pasrah meratapi Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah kadung di tangannya.
La Ali bercerita, dirinya mendatangi aula Kantor Camat Pasarwajo Kabupaten Buton untuk menerima
Kartu Keluarga Sejahtera demi menikmati BPNT Sembako, pada 29 Desember 2021.
Karena memasuki akhir tahun, pria pembuat sumur bor ini pun langsung mengecek kartu ATM ke Agen
BRI Link pada malam harinya.
“Mereka (petugas BRI Link) katanya ATM nya tidak aktif, saldonya nol rupiah,” kata La Ali saat
diwawancarai lewat telepon, Kamis (6/1/2022).
Keesokan harinya, ia bersama seorang warga lain, mengendarai sepeda motor sejauh kurang lebih 10
kilometer menuju ke kantor BRI Cabang di Kabupaten Buton.
Tetapi, hasilnya tetap sama, kartu ATM itu tak bisa digunakan, pihak bank menyebut, Kartu Keluarga
Sejahtera ini tidak aktif.
“Saya tanya alasannya kenapa, jawabnya (pihak bank) tidak aktif saja,” ungkap La Ali.
Tak mau menyerah, La Ali mendatangi Kantor Camat Pasarwajo pada keesokan harinya, 31 Desember
2021.
Ia menerima penjelasan bahwa penyaluran bantuan itu bertahap dan kemungkinan akan menerima
BPNT Sembako pada gelombang berikutnya.
La Ali tak lantas menerima penjelasan itu, sebab, ia memiliki pengalaman pahit yang dialami istrinya.
Istri La Ali merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi hanya menikmati satu
kali dan tak lagi menerimanya hingga kini.
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La Ali pun mengaku geram, dan tak mau lagi mengalami nasib serupa dengan sang istri.
“Pak, jangan masyarakat ini diperbodohi, syukur istri saya dapat satu kali, tapi saya ini dari awal belum
terima, tidak aktif ATMnya,” keluhnya
La Ali kemudian diarahkan ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, di hari yang sama ia bergegas pergi
mempertanyakan haknya itu.
Setiba di sana dan bertemu petugas, ia mengatakan, mereka malah bingung dan tak tau masalah
tersebut.
Dirinya merasa aneh, sebab petugas yang seharusnya mengetahui masalah itu, namun sebaliknya.
La Ali dan belasan pemegang kartu ATM yang lain juga tidak mendapatkan informasi yang memadai dari
pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Pasarwajo.

Sebab, mereka sudah memegang kartu ATM dan tercantum nama yang jelas, namun tak bisa digunakan.
“Karena sudah keluar dari Kemensos sana, kita berhak menerima bantuan sembako, tapi ada yang aktif,
dan tidak aktif, jatah yang tidak aktif dikemanakan itu,” katanya.
Hingga, belasan warga ini berniat terbang ke Jakarta untuk mengadukan langsung masalah ini Menteri
Sosial Tri Rismaharini.
“Kalau saya masih sering ke Jakarta, saya mau adukan langsung itu (Mensos), karena teman-teman siap,
saya kumpul baru ke sana (Jakarta),” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Bansos Sembako Kabupaten Buton Lamulir mengakui masalah saldo nol
tersebut.
Pihaknya saat ini masih mendata puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Buton yang
memiliki saldo nol rupiah tersebut.
“Untuk sementara yang saya rekap baru 37 orang. Nanti perkembangannya besok atau lusa baru
ketahuan jumlahnya,” kata Lamulir saat dihubungi melalui telepon, Kamis (6/1/2022).
Data yang direkap ini nantinya akan dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti.
Masalah saldo nol tersebut juga pernah terjadi saat penyaluran Bansos BPNT reguler pada Maret 2021
lalu.
Ia mencatat, 287 KPM menerima kartu ATM dengan saldo nol pada medio Maret hingga Agustus 2021.
Menurut dia, masalah saldo nol biasanya karena adanya perbedaan data pada kartu KKS itu dengan
data di kartu keluarga.
Sehingga, Kemensos langsung yang menonaktifkan ATM KPM dan diminta untuk merevisi data yang
belum singkron tersebut.
Sebanyak 287 KPM pemegang ATM saldo nol rupiah itu bisa menerima bantuan setelah diverifikasi
kembali di Kemensos.
Namun, Lamulir mengeluhkan pengiriman ATM ke KPM kosong itu yang dikeluarkan Kemensos.
“Kan kasian (warga) lebih baik jangan disalurkan kartunya, kalau memang saldo nol, dipilah memang dari
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sana (Kemensos),” ujarnya.
Pasalnya, pendamping dan dirinya sebagai koordinator daerah selalu menjadi bulan-bulanan KPM ketika
bermasalah.
“Padahal kita hanya mendampingi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah jadwal dan tempat
penyaluran bansos ini,” tandasnya.

Cerita Pembelajaran
Fadli Aksar

Kondisi tersebut bukan kali ini saja. Mereka pernah menyegel posko, Kamis (7/10/2021), siang lantaran
honor pegawai belum dibayarkan selama 6 bulan atau sejak 13 April 2021.
Salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya mengaku, penyegelan ini inisiatif pegawai
sendiri. Selama ini, mereka mendapatkan honor mulai Rp 150 ribu hingga Rp 250 ribu per hari per orang.
Namun, honor itu belum mereka terima selama 6 bulan terakhir.
“Kami sudah bosan dijanji. Padahal, semua persyaratan pencairan sudah kami lengkapi. Lantas apa
alasannya belum cair?” katanya, saat ditemui di Posko Satgas Covid-19 Sultra. Mereka yang belum
menerima honor, antara lain, tenaga kesehatan, Satpol PP, penjaga sekretariat, bagian logistik, dan
bidang lainnya.
“Ada yang kerja dari pagi sampai pagi, 24 jam. Ada juga yang pulang subuh. Kami masih terus saja
bertugas tapi pimpinan tidak peduli dengan hak kami,” imbuhnya.
Mereka pun memutuskan mogok kerja dan tidak melayani terkait masalah Covid-19 di posko tersebut
hingga Senin (11/10/2021). Tak hanya itu, kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD
Sultra juga ikut disegel mahasiswa, Rabu (13/10/2021).
Mereka sudah beberapa kali melancarkan protes. Namun, mereka belum mendapat penjelasan. Bahkan,
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD tak menggubris keluhan mereka. “Kami
satu grup dengan Kepala BPBD. Di situ ada semua petinggi, cuma gubernur yang tidak ada. Tapi, hanya
dibaca-baca saja (protes) kami,” tandasnya.
Ketua Satgas Covid-19 Sultra Nur Endang Abbas menyayangkan penyegelan yang dilakukan aparatur

sipil negara itu. “Itu kan kerja tambahan. Mestinya, mereka konsultasi dulu sama saya ketua satgas
Covid-19,” kata Nur Endang Abbas saat itu.
Endang yang juga Sekretaris Daerah Sultra mengaku, tak mengetahui penyebab penyegelan itu. Saat itu,
dirinya sudah dua pekan di Papua menyaksikan kontingen Sultra berlaga di PON XX. “Nanti kami yang
selesaikan. Bukan uangnya tidak ada, melainkan soal adminitrasi saja,” ungkapnya.
Dirinya pun bakal memanggil Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sultra
Muhammad Yusuf untuk menyelesaikan masalah itu. “Honor mereka hanya sampai September 2021
saja. Tapi saya juga tidak bisa menduga-duga. Nanti kami kroscek di pelaksananya (BPBD). Saya akan
komunikasikan,” tandasnya.
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Setelah penyegelan dan aksi mogok itu, honor Satgas Covid-19 akhirnya dibayarkan dalam dua
gelombang pada Oktober 2021. Namun, setelah itu, mereka kembali belum menerima honor. Ketika 174
anggota Satgas Covid-19 Sultra bekerja tanpa honor, Polda Sultra tengah menyelidiki dugaan korupsi
honor pegawai Satgas Covid-19 dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
atau BPKP dan Inspektorat setempat.

Satgas Covid-19 Pusat lantas turun tangan dengan meminta Polda Sultra untuk mengusut kasus ini.
Sebanyak 11 orang telah diperiksa termasuk kepala BPBD Sultra Muhammad Yusuf, bendahara, 3 panitia
pelaksana teknis kegiatan (PPTK), 2 orang dari rumah makan, dan 4 anggota Satgas Covid-19 Sultra.
Penyidik juga masih bekerja mengumpulkan bukti untuk membuat terang kasus ini. Kepala Sub Bidang
Penerangan Masyarakat atau Kasubbid Penmas Polda Sultra AKBP Dolfi Kumaseh mengatakan, penyidik
tengah merencanakan untuk melakukan gelar perkara internal.
“Kalau dinilai cukup, maka akan dianalisa, apakah ini diproses lebih lanjut, kalau memang bisa, mungkin
akan mengajukan audit BPKP,” kata Dolfi Kumaseh, akhir 2021.

Berulang Didata, Bansos Tak Kunjung Tiba
Saiful Rijal Yunus
Bertahun-tahun didata dan menyerahkan berkas kependudukan, sejumlah pemulung sampah plastik di
Teluk Kendari tidak kunjung mendapat bantuan. Hidup mereka bertopang pada sampah, meski beraneka
rupa bantuan sosial bernilai triliunan digelontorkan pemerintah. Pandemi Covid-19 membuat kehidupan
mereka semakin muram.
Menjelang senja, Minggu (2/1/2022), Marniati (39) baru saja tuntas menyelesaikan pekerjaan di dapur.
Secangkir kopi ia sajikan ke depan Juhanis (41) suaminya yang baru seminggu pulang melaut.
Di ruang tamu, anak-anak riuh bermain. Ruang tamu berukuran 4x2 meter itu sangat minimalis, tanpa
meja dan kursi. Kumpulan sampah plastik masih tersisa di sudut ruangan. Ibu dua anak ini keluar menuju
halaman, mengecek sejumlah karung yang disandarkan ke pagar kayu. Karung tersebut berisi plastik
beraneka rupa yang dikumpulkan beberapa waktu lalu.
“Tinggal ini yang tersisa. Sebagian sudah dijual dua minggu lalu,” katanya, di RT 11 RW 05, Kelurahan
Petoaha, Kendari, Sulawesi Tenggara. Berjarak tiga meter dari pagar rumah Marniati, adalah bagian
Teluk Kendari. Kawasan ini merupakan kawasan pesisir yang dihuni sebagian besar nelayan, pembuat
perahu, hingga pemulung sampah di laut seperti dirinya.
Perantau asal Makassar, Sulawesi Selatan ini bercerita, dari hasil penjualan sampah plastiknya, ia
mendapat Rp 700.000. Lebih dari 10 karung plastik minuman kemasan, hingga kemasan oli dijual ke
pengepul. Nilai itu belum dikurangi biaya angkut, dan operasional. Jika dihitung bersih, ia mendapatkan
Rp 500.000 untuk plastik yang dikumpulkan lebih dari satu bulan.
Penghasilan itu yang digunakan untuk kebutuhan harian, utamanya membeli beras, dan lauk pauk. Ia
juga menyisihkan agar bisa membeli token listrik, hingga kebutuhan sekolah Israfil (8), anak bungsunya.
“Kemarin suami saya melaut sampai Sulawesi Tengah. Sebulan di sana, ikan tidak ada. Alhamdulillah ada
yang dikasih ke saya Rp 200.000. Lumayan untuk bisa beli kebutuhan lainnya,” sambungnya.
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Pendapatan suami yang tidak menentu, membuatnya harus bekerja ekstra. Memulung sampah plastik di
lautan adalah hal yang paling mudah ia lakukan. Sebab, ia tidak memiliki ijazah, keterampilan, dan modal
untuk berusaha.

Meski sering sesak, dan batuk darah, ia rutin turun ke laut mencari sampah plastik. Penyakit menahun
yang diderita tidak membuatnya surut. Sesekali ke puskesmas, ia hanya diberi obat penurun tekanan
darah.
“Kalau tidak cari sampah, kita tidak makan. Sambil cari sampah, kadang saya singgah di dekat muara
sana, ambil daun ubi untuk sayur,” tuturnya. “Mau bagaimana lagi, kita tidak pernah dapat bantuan
pemerintah. Sama sekali tidak ada.”

Padahal, telah bertahun-tahun ia rutin menyetorkan berkas kependudukan ke pemerintah setempat. Data
Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Kependudukan (KTP), ia perbanyak untuk disetor saat diminta.
Akan tetapi, berkali diminta, namanya tidak kunjung menjadi penerima bantuan. Ia tidak tahu apa yang
menghambat sehingga ia tidak masuk dalam daftar penerima. Untuk mengecek ke kantor Kelurahan atau
kecamatan, ia berpikir berkali-kali. Sebab, waktunya lebih banyak di laut mencari sampah.

Belum lagi biaya ojek, dan ketidaktahuan untuk mengurus berkas. “Kalau ditanya berkas yang saya setor,
mungkin data saya sudah setinggi plafon di kantor sana,” katanya tersenyum miris. “Tiga hari lalu saya
diminta isi formulir lagi, tapi saya bilang tikak usah lah. Sudah capek saya menunggu bantuan.”

Tidak hanya Marniati, sejumlah perempuan pemulung lainnya bernasib serupa. Mereka berulang
menyetor berkas kependudukan, namun tidak pernah sekalipun mereka menerima bantuan pemerintah.
Padahal, berbagai bantuan disalurkan pemerintah bertahun-tahun lalu. Selain Program Keluarga Harapan
(PKH), di masa Covid-19 ini ada program Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT). Bantuan ini berupa uang
elektronik sebesar Rp 200.000 yang ditukarkan dengan bahan pangan. Tidak hanya itu, juga ada program
BPNT-PPKM berupa bantuan sembako untuk masyarakat miskin.
Hafiana (53), pemulung laut lainnya menyampaikan, meski berkali-kali menyetorkan berkas, ia juga tidak
kunjung mendapatkan bantuan. Ia mengenang, terakhir kali mendapat bantuan saat sebelum reformasi.
“Tahun kemarin itu ada bedah rumah. Tapi kalau bantuan sembako, atau yang bulanan, tidak pernah

sama sekali. Dikira kami Sudah kaya mungkin, jadi tidak dimasukkan sebagai penerima,” katanya,
tertawa miris.
Setiap hari, janda lima anak ini rutin turun ke laut. Ia terbiasa keluar mencari sampah plastik sejak
matahari belum tinggi, hingga tengah hari. Pada Minggu pagi, ia mendapatkan satu karung plastik setelah
memulung sekitar lima jam.
Bermodal sebilah dayung, dan topi jerami, ia mendayung sampan menyusuri teluk. Salah satu lokasi
utama pencarian plastik di sekitar muara. Jarak kediamannya dengan muara lebih dari tiga kilometer.
Ia mendayung sampan sembari menghindari kapal-kapal yang hilir mudik. Tidak terhitung ia terjatuh dari
sampan saat ombak dari kapal menghantam. Seringkali juga sampannya terbalik, sehingga plastik hasil
memulung terhambur.
“Kalau sudah begitu, kita berenang terus, kasi balik sampan. Baru kumpulkan lagi sampahnya,”
tambahnya.

Pembelajaran Jurnalisme Warga dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia

I

25

Berjuang mengumpulkan sampah harus terus ia lakukan. Sebab, jika tidak mengumpulkan sampah,
kebutuhan harian akan sulit. Kebutuhan makan, dan rumah tangga bergantung pada banyaknya temuan
sampah plastik.
Sedikitnya, ada lima orang pemulung sampah di laut yang tidak mendapatkan bantuan jenis apapun di
wilayah ini. Mereka telah berulang kali didata, namun tidak jua mendapatkan bantuan yang didambakan.
Ketua Kelompk Perempuan Pesisir Mutmainnya menyampaikan, sejumlah permasalahan ditemukan
terkait penyaluran bantuan sosial ke masyarakat miskin. Selama ini, banyak dari perempuan yang juga
kepala keluarga tidak tersentuh bantuan bertahun-tahun lamanya. Mutmainnya aktif mengorganisir
perempuan pekerja informal, pemulung, dan ibu rumah tangga di pesisir Kendari. Sebagian dari mereka
adalah kepala keluarga, juga warga lanjut usia.
Berdasarkan penelusuran awal, sedikitnya ada 20 keluarga dari organisasi yang terkendala dalam
menerima bantuan. “Sejauh ini, ada enam orang pemulung yang tidak mendapatkan bantuan, atau telah
masuk dalam daftar tapi tidak bisa mencairkan,” katanya.
Oleh karena itu, saat ini ia sedang mengumpulkan data dan permasalahan yang dihadapi para masyarakat
kecil yang tidak kunjung menerima bantuan. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada
masyarakat miskin agar tidak semakin terbebani kebutuhan dasar, terlebih di masa pandemi Covid-19.
Ketua RW 04 Petoaha Syarifuddin mengatakan, di wilayahnya terdapat 80 keluarga dengan total 258

jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 keluarga mendapatkan bantuan PKH, 14 keluarga mendapatkan
BPNT, dan 17 keluarga pada bantuan BPNT-PPKM.
“Hampir semua pernah dapat bantuan. Karena setiap ada pengumuman akan ada bantuan, kami pasti
minta semua KK warga. Apalagi di sini hampir semuanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah,”
katanya.
Meski begitu, ia tidak mengetahui persis mengapa sejumlah pemulung laut di wilayahnya tidak juga
mendapatkan bantuan berbagai jenis tersebut. Sejumlah hal bisa menjadi penyebab, salah satu yang
utama adalah data yang tidak terverifikasi di pusat.

Menurut Syarifuddin, data setiap orang harus sinkron dari daerah hingga ke pusat. Data tersebut harus
benar-benar sesuai, baik itu di Kartu Keluarga (KK), juga di Kartu Tanda Kependudukan (KTP). Data ini
harus dicek di kantor pemerintah untuk mengetahui apakah telah valid dan terverifikasi.
“Masalahnya, kami juga tidak tahu yang mana yang valid dan yang tidak. Kalau sudah terima bantuan,
pasti sudah valid. Makanya kami sampaikan ke warga yang belum terima bantuan, berkasnya di cek di
kantor kelurahan atau kantor kecamatan,” kata Syarifuddin.
Sejumlah orang, ia melanjutkan, telah mengurus berkas pribadi secara mandiri. Jika merasa sulit untuk
mengurus, ada warga yang siap membantu untuk mengurus berkas tersebut.

“Kalau belum terima juga, memang belum rezeki. Yang jelas, tiap akan ada bantuan, kami minta semua
berkas warga tanpa terkecuali,” imbuhnya.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kendari Ishak Bulo menyampaikan,
semua bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah diperuntukkan kepada masyarakat miskin.
Bantuan ini menyasar mereka yang paling sulit secara ekonomi, terbatas secara akses, dan kesulitan
untuk memenuhi kebutuhan hidup harian.
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“Baik itu PKH, hingga BPNT, semuanya untuk Masyarakat kecil. Termasuk juga kelompok pemulung laut
yang ada di pesisir Kendari,” kata Ishak.
Jika selama ini mereka tidak mendapatkan bantuan, ia menduga data warga tersebut tidak tervalidasi
hingga ke data pusat. Akibatnya, meski berkali-kali dimasukkan, nama warga tidak masuk sebagai
penerima bantuan.

Perempuan Pemulung Laut di Kendari
Tak Tersentuh Bantuan
Saiful Rizal Yunus
Sejumlah perempuan pemulung laut di Kendari, Sulawesi Tenggara, tidak menjadi prioritas penerima

bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Bahkan, di masa pandemi Covid-19 dua tahun
terakhir, mereka tidak mendapat bantuan sama sekali. Kondisi ini menyebabkan kehidupan semakin sulit
di tengah permasalahan kesehatan dan berbagai beban rumah tangga.

Moming (65), warga RT 11/RW 05, Kelurahan Petoaha, Kendari, salah seorang pemulung laut
menuturkan, dua tahun terakhir, ia dan keluarganya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Selama ini, ia hanya mengandalkan penghasilan dari memulung, dan melaut suaminya.
“Tapi sebulan ini saya tidak pergi memulung. Kaki saya sakit,” kata ibu tujuh anak ini sembari memegang
kaki kirinya, Kamis (9/12/2021). Kakinya tidak bisa tertekuk akibat penyakit stroke yang diderita.
Selama 14 tahun terakhir, Moming rutin ke laut mencari sampah plastik. Sebuah sampan sepanjang dua
meter, dengan Lebar 0,5 meter, menjadi akomodasi utama mencari sampah. Sejak pagi, ia mendayung
sampan menuju Teluk Kendari, bahkan hingga di muara teluk. Ia menyusuri tepian untuk mencari sampah
terbawa arus.

Sampah itu dikumpulkan setiap hari, lalu dijual ketika dirasa cukup. Pengumpulan biasanya dalam
rentang tiga hingga empat pekan. Dalam satu kali penjualan, ia rerata mendapat sekitar Rp 400.000.
Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, utamanya membeli makanan.
Pendapatan Ali (69) suaminya, bergantung cuaca dan musim. Sebagai nelayan kecil, mendapat satu
hingga dua kilogram ikan di teluk sudah lumayan baik. Saat musim ombak tinggi, ia terpaksa tidak melaut.
Saat ia dan suaminya tidak melaut, lanjut Moming, ia bergantung ke anak dan menantunya yang tinggal
serumah. Di kediaman Moming yang berdinding papan itu dihuni tujuh orang lainnya. Selain suami, anak
dan menantunya, tiga orang cucunya menetap di rumah yang telah dihuni puluhan tahun.

“Saya pernah dapat Bantuan Langsung Tunai tahun 2018 lalu. Tapi habis itu tidak pernah dapat lagi,”
katanya. Ia sangat berharap bisa ikut mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti warga lainnya.
Bantuan itu bisa meringankan beban sehari-hari, utamanya untuk kebutuhan makan keluarga.
Pemulung lainnya, Hanafiah (60) menceritakan, ia rutin menyetor berkas saat diminta oleh pengurus
lingkungan setempat. Meski begitu, janda yang tinggal seorang diri ini tidak kunjung menerima laporan
adanya bantuan atas nama sendiri.
Selama ini, ia bertahan hidup mengandalkan sampah plastik di laut. Setiap hari ia rutin keluar mengayuh
sampan mencari plastik di laut. Ia hanya berdiam di rumah saat sakit, atau ada urusan mendadak.
“Kalau tidak keluar kita tidak makan. Karena cuma dari situ yang kita harapkan,” katanya.
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Jika musim ombak tinggi, tutur Hanafiah, ia turun ke laut di depan rumahnya untuk mencari kerang atau
ikan. Sebagian hasil yang diperoleh dijual, dan setengahnya lagi dibawa pulang untuk dimakan.
Meski belum mendapatkan bantuan, ia berusaha sabar dan berserah. Ia tidak pernah tahu apakah data
yang telah dikumpulkan telah diverifikasi ke pemerintah pusat, dan tidak terkendala. Ia tidak tahu cara
mengurus berkas dan terkendala biaya.
Marniati (39), koordinator Kelompok Pemulung Laut Petoaha mengungkapkan, dari 10 orang
anggota, sedikitnya lima orang di antaranya tidak mendapat bantuan. Padahal, kondisi mereka sangat
membutuhkan bantuan, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Ibu dua anak ini menuturkan, pendataan untuk penerima bantuan rutin dilakukan. Permintaan untuk
menyetor Kartu Keluarga (KK) untuk disetor ke pemerintah juga telah diikuti. Akan tetapi, mereka tidak
kunjung menerima bantuan.
“Mau bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT), atau yang lain
tidak ada sama sekali. Kami hanya dapat sekali-kali bantuan beras dari pembagian instansi-instansi,”
katanya.
Menurut Marniati, ia tidak mengetahui di mana letak permasalahan sehingga ia dan rekan-rekannya
tidak mendapatkan bantuan. Ia juga merasa malas untuk menanyakan permasalahan karena berbagai
kendala.

“Pagi sampai siang kami cari sampah. Habis itu memasak untuk keluarga. Sore mengatur dan memilah
sampah. Mana sempat kami pergi urus kartu-karut begitu,” ucapnya.
Untuk ke kantor kelurahan atau kecamatan, mereka harus mengeluarkan biaya. Sewa ojek, mengantre,
biaya fotokopi, memerlukan biaya di atas Rp 50.000. padahal, nilai itu cukup untuk makan keluarga
selama tiga hari.

Pendataan
Saiful Rizal Yunus
Berbagai permasalahan di lapangan membuat masyarakat kecil yang paling bawah tidak menjadi prioritas
penerima bantuan. Permasalahan itu mulai dari pendataan, data yang tidak sinkron, hingga informasi
yang tidak disebarluaskan
Sujiatno (30), salah seorang petugas Puskesos Kelurahan Petoaha mengatakan, salah satu permasalahan

yang paling sering ditemui adalah data warga tidak tervalidasi di kementerian. Padahal, data tersebut
telah diinput dan disetor ke dinas terkait.
“Data semua warga itu harus di-online-kan agar terbaca di kementerian. Biasanya data tidak bisa valid
kalau ada yang bermasalah di Kartu Keluarga,” ucapnya.
Permasalahan tersebut berupa data ganda, Nomor Induk Keluarga (NIK) yang berbeda di KK dan KTP,
nama yang berbeda, atau KK yang belum diperbaharui. Semua hal ini harus segera diubah agar data
bisa sinkron dan valid.
Di Kelurahan Petoaha, sambung Sujiatno, telah ada 7.100 data warga yang terinput dan dinyatakan
sinkron hingga ke data pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 315 keluarga merupakan penerima
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bantuan baik itu PKH, BPNT, hingga yang terakhir adalah bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM).
Meski begitu, ia belum mengetahui berapa data pasti warga yang data kependudukannya masih
bermasalah.
“Pihak kelurahan dan kecamatan sudah mengistruksikan agar warga segera mengurus data ke kantor
setempat. Untuk warga yang mengurus keperluan bantuan sosial, dijamin akan diprioritaskan,” katanya.
Di satu sisi, ia paham kesulitan warga untuk mengurus administrasi ke kantor pemerintah. Selain butuh
waktu, masyarakat harus meninggalkan pekerjaan harian yang menjadi pendapatan utama. Ia berusaha
membantu jika ada yang meminta tolong untuk pengurusan.
“Tapi kerjaan saya bukan cuma itu. Harus input data semua warga secara manual. Apalagi bantuan ini
banyak macamnya,” tutur Sujiatno.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kendari Ishak Bulo menyampaikan, semua
bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah diperuntukkan kepada masyarakat miskin. Bantuan ini
menyasar mereka yang paling sulit secara ekonomi, terbatas secara akses, dan kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan hidup harian.
“Baik itu PKH, hingga BPNT, semuanya untuk Masyarakat kecil. Termasuk juga kelompok pemulung laut
yang ada di pesisir Kendari,” kata Ishak.
Jika selama ini mereka tidak mendapatkan bantuan, ia menduga data warga tersebut tidak tervalidasi
hingga ke data pusat. Akibatnya, meski berkali-kali dimasukkan, nama warga tidak masuk sebagai
penerima bantuan.
Ia menyarankan agar warga segera mengecek data administrasi, untuk melihat apakah semua informasi
yang dimasukkan telah sinkron satu dengan yang lainnya. “Kalau pun juga datanya benar, memang bisa
saja belum rezeki juga. Ini Kan yang menentukan bukan kita, semuanya dari pusat,” ucapnya.
Ketua Kelompk Perempuan Pesisir Mutmainnya menyampaikan, sejumlah permasalahan ditemukan
terkait penyaluran bantuan sosial ke masyarakat miskin. Selama ini, banyak dari perempuan yang juga
kepala keluarga tidak tersentuh bantuan bertahun-tahun lamanya. Mutmainnya aktif mengorganisir

perempuan pekerja informal, pemulung, dan ibu rumah tangga di pesisir Kendari. Sebagian dari mereka
adalah kepala keluarga, juga warga lanjut usia.
Berdasarkan penelusuran awal, sedikitnya ada 20 keluarga dari organisasi yang terkendala dalam
menerima bantuan. “Sejauh ini, ada enam orang pemulung yang tidak mendapatkan bantuan, atau telah
masuk dalam daftar tapi tidak bisa mencairkan,” katanya.
Oleh karena itu, saat ini ia sedang mengumpulkan data dan permasalahan yang dihadapi para masyarakat
kecil yang tidak kunjung menerima bantuan. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada
masyarakat miskin agar tidak semakin terbebani kebutuhan dasar, terlebih di masa pandemi Covid-19.
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CERITA PEMBELAJARAN
Saiful Rizal Yunus

Kisah Pemulung Laut di Kendari yang Bertahan Hidup
Tanpa Bantuan
KENDARI, KEMITRAAN - Di tengah pandemi Covid-19, sejumlah perempuan pemulung sampah plastik
di laut berupaya sekuat tenaga agar tetap bertahan. Mereka hanya bertopang pada sampah untuk
memenuhi kebutuhan harian. Sebab, meski triliunan bantuan disalurkan pemerintah, nama mereka tidak
pernah masuk sebagai kelompok penerima.
Sebagai salah seorang peserta jurnalisme warga yang digagas KEMITRAAN, salah satu isu yang ingin
saya angkat adalah timpangnya bantuan untuk masyarakat kecil. Setelah mencari informasi ke sejumlah
pihak, saya menemukan adanya kelompok pemulung sampah plastik di Teluk Kendari, Sulawesi
Tenggara, yang tidak kunjung menerima bantuan.

Setelah menerima informasi ini, saya lalu mengatur jadwal untuk mengunjungi para pemulung laut
ini. Mereka adalah pemulung sampah plastik di laut yang menyisir perairan dengan sampan. Mereka
mendayung sampan dengan jarak rata-rata lima kilometer setiap hari untuk mengumpulkan sampah.
Pada pekan kedua Desember 2021, saya bertemu dengan Marniati (39). Ibu dua anak ini menetap di RT
11/RW 05, Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli. Lingkungan ini berada di pesisir Teluk Kendari yang
dihuni sebagian besar nelayan maupun mereka yang mencari penghidupaan dan beraktivitas di laut.
Saat tiba di kediamannya, Marniati tengah menyusun berkarung-karung sampah plastik yang telah
dikumpulkan. Sampah berbagai jenis tersebut telah dipilah berdasarkan jenis dan ukuran. Plastik
kemasan minuman, hingga kemasan oli telah dipisahkan.
Menurut Marniati, harga sampah plastik yang dipilah jauh lebih mahal dibanding tidak dipilah. “Kalau
dipilah bisa sampai Rp 3.500 per kilogram. Kalau tidak dipilah, rata-rata Rp 2.000 per kilogram,” katanya.
Memulung sampah telah dilakukan perantau asal Sulawesi Selatan ini sejak 2008 lalu. Saat itu, kebutuhan
hidup keluarganya sangat pas-pasan. Setelah berusaha mencari pekerjaan, ia merasa memulung
sampah di laut adalah hal yang paling mungkin ia lakukan.
Sejak saat itu, ia mulai memulung sampah. Setiap pagi, sekitar pukul 06.00 Wita, ia mulai mendayung
sampan bekas miliknya menuju muara teluk. Sampah yang ditemui diangkut ke sampan. Ia baru
mendayung pulang ketika tengah hari, atau saat sampah yang diangkut telah dirasa cukup. Sebotol air
mineral dan sepotong roti menjadi bekal saat ia bekerja.
“Kadang cuma bawa air saja kalau tidak ada uang,” sambungnya.
Saat mencari sampah, sejumlah kendala dihadapi. Tidak jarang ia pulang dengan hasil yang sedikit, atau
sampan yang terbalik. Ia harus berenang, membalik sampan, dan kembali mengumpulkan sampah yang
berceceran.
Mengumpulkan sampah menjadi penghasilan utamanya. Suaminya, Juhanis (41), yang seorang nelayan,
terkadang pulang tidak membawa hasil. Sementara itu, anak bungsunya, Israfil (8), masih bersekolah
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dan membutuhkan biaya. Anak sulungnya, Nurul Hikmah (17) baru saja menikah.
Terlebih lagi, di masa Covid-19 ini, penghasilan semakin sulit. Harga plastik di pengepul tidak menentu.
Belum lagi saat Pembatasan yang pernah berlangsung di Kendari. Ia harus keluar sembunyi-sembunyi
mencari ikan atau kerang di laut untuk dimakan.
“Mau bagaimana lagi, karena tidak ada bantuan sama sekali. Kalau kita tidak kumpulkan sampah, kita
tidak makan,” katanya.
Seumur hidup, tutur Marniati, ia tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di masa Covid-19,
di mana berbagai bentuk bantuan disalurkan pemerintah, ia tidak juga masuk sebagai penerima bantuan.
Padahal, tidak terhitung jumlahnya ia menyetor berkas untuk menjadi penerima bantuan.
“Kalau ditanya berkas yang saya setor, mungkin data saya sudah setinggi plafon di kantor sana,” katanya
tersenyum miris. “Tiga hari lalu saya diminta isi formulir lagi, tapi saya bilang tikak usah lah. Sudah capek
saya menunggu bantuan.”
Tidak hanya dirinya, sejumlah pemulung sampah di laut di wilayah ini juga bernasib sama. Sebagian
dari mereka adalah warga lanjut usia, juga janda. Di umur yang tidak lagi muda, mereka juga mengalami
sejumlah problema kesehatan. Mulai dari hipertensi, diabetes, hingga stroke.
Di awal Januari 2022, saya kembali mendatangi wilayah ini. Meski sebelumnya telah berbincang dengan
beberapa pemulung, saya ingin melihat lebih dekat keseharian, sekaligus memverifikasi cerita mereka.
Hanafiah (60), perempuan yang telah menjanda puluhan tahun ini bercerita, saat kehabisan uang, ia
mencari kerang atau gurita di teluk. Jika hasil cukup, sebagian hasil ia jual ke pengepul, dan sebagian
lagi dibawa pulang untuk dimakan.
“Tadi pagi saya ambil ikan yang terapung di dekat pelelangan. Sudah mati tapi masih bagus, insangnya
masih merah. Ada tiga ekor tadi, saya makan sama kemanakan dan cucu,” kata warga RT 10/ RW 04 ini.
Ia lalu mengajak ke bagian belakang rumahnya yang difungsikan sebagai dapur. Di atas kompor, hanya
ada sebuah periuk nasi yang terisi setengah. Tidak ada lauk lagi untuk makan malam.

“Kami hanya siram air putih saja biar tidak terlalu kering. Mau bagaimana lagi, kami tidak dapat bantuan,”
katanya.
Melihat kondisi para pemulung sampah plastik di Teluk Kendari ini tentu menjadi hal yang ironi. Sebab,
pemerintah menggelontorkan Ratusan triliun untuk bantuan ke Masyarakat miskin, dan terdampak
Covid-19. Berbagai jenis bantuan tidak ada satupun yang menyentuh mereka.
Sejak bertahun-tahun lalu, berbagai bantuan disalurkan pemerintah. Selain Program Keluarga Harapan
(PKH), di masa Covid-19 ini ada program Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT). Bantuan ini berupa uang
elektronik sebesar Rp 200.000 yang ditukarkan dengan bahan pangan. Tidak hanya itu, juga ada program
BPNT-PPKM berupa bantuan sembako untuk masyarakat miskin. Selama 2021, total ada Rp 110 triliun
bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin, dan terdampak Covid-19.
Saya lalu menemui pemerintah lingkungan setempat untuk mencari tahu pokok permasalahan.
Ketua RW 04 Petoaha Syarifuddin mengatakan, di wilayahnya terdapat 80 keluarga dengan total 258
jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 keluarga mendapatkan bantuan PKH, 14 keluarga mendapatkan
BPNT, dan 17 keluarga pada bantuan BPNT-PPKM.
Pembelajaran Jurnalisme Warga dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia

I

31

“Hampir semua pernah dapat bantuan. Karena setiap ada pengumuman akan ada bantuan, kami pasti
minta semua KK warga. Apalagi di sini hampir semuanya adalah masyarakat berenghasilan rendah,”
katanya.

Meski begitu, ia tidak mengetahui persis mengapa sejumlah pemulung laut di wilayahnya tidak juga
mendapatkan bantuan berbagai jenis tersebut. Sejumlah hal bisa menjadi penyebab, salah satu yang
utama adalah data yang tidak terverifikasi di pusat.
Menurut Syarifuddin, data setiap orang harus sinkron dari daerah hingga ke pusat. Data tersebut harus
benar-benar sesuai, baik itu di Kartu Keluarga (KK), juga di Kartu Tanda Kependudukan (KTP). Data ini
harus dicek di kantor pemerintah untuk mengetahui apakah telah valid dan terverifikasi.
“Masalahnya, kami juga tidak tahu yang mana yang valid dan yang tidak. Kalau sudah terima bantuan,
pasti sudah valid. Makanya kami sampaikan ke warga yang belum terima bantuan, berkasnya di cek di
kantor kelurahan atau kantor kecamatan,” kata Syarifuddin. “Kalau belum terima juga, memang belum
rezeki. Yang jelas, tiap akan ada bantuan, kami minta semua berkas warga tanpa terkecuali,” imbuhnya.
Ketua RT 10, RW 04 Petoaha Zainuddin menyampaikan hal serupa. Setiap akan ada bantuan, ia langsung
menemui semua warga untuk meminta berkas kependudukan, khususnya, Kartu Keluarga.
Tidak hanya itu, ia mengaku seringkali membantu masyarakat untuk menguruskan berkas jika ada yang
merasa tidak mampu untuk mengurus. Pengurusan berkas untuk mengetahui apakah telah valid dan
tervalidasi ke data pemerintah pusat.
“Khusus untuk bansos, semuanya dipermudah hingga ke kecamatan. Tapi kalau kami tidak diminta untuk
membantu, kami juga tidak bisa langsung menguruskan datanya,” tambahnya.
Dari perbincangan ini, saya melihat adanya persoalan mendasar terkait pendataan masyarakat. Warga
hingga pengurus lingkungan tidak mengetahui apakah data yang disetorkan telah valid dan terverifikasi
hingga ke pusat.
Ditemui terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kendari Ishak Bulo
menyampaikan, semua bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah diperuntukkan kepada masyarakat
miskin, atau mereka yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan
ini menyasar mereka yang paling sulit secara ekonomi, terbatas secara akses, dan kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan hidup harian.
“Baik itu PKH, hingga BPNT, semuanya untuk masyarakat kecil. Termasuk juga kelompok pemulung laut

yang ada di pesisir Kendari,” kata Ishak. Jika selama ini mereka tidak mendapatkan bantuan, ia menduga
data warga tersebut tidak tervalidasi hingga ke data pusat. Akibatnya, meski berkali-kali dimasukkan,
nama warga tidak masuk sebagai penerima bantuan.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar warga atau perwakilan keluarga segera mengecek nama dan
berkas ke kantor pemerintah. Hal itu untuk mengetahui apakah data semua warga yang ada dalam KK
benar-benar valid dan terverifikasi hingga ke pusat.
Ketua Kelompok Perempuan Pesisir Mutmainnya menyampaikan, sejumlah permasalahan ditemukan
terkait penyaluran bantuan sosial ke masyarakat miskin. Selama ini, banyak dari perempuan yang juga
kepala keluarga tidak tersentuh bantuan bertahun-tahun lamanya. Mutmainnya aktif mengorganisir
perempuan pekerja informal, pemulung, dan ibu rumah tangga di pesisir Kendari. Sebagian dari mereka
adalah kepala keluarga, juga warga lanjut usia.
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Berdasarkan penelusuran awal, sedikitnya ada 20 keluarga berpenghasilan rendah yang terkendala
dalam menerima bantuan, khususnya di Kecamatan Abeli dan Nambo, Kendari. “Khusus untuk pemulung,

data kami ada enam orang yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Selebihnya adalah mereka
yang juga belum mendapatkan bantuan, atau telah masuk dalam daftar tapi tidak bisa mencairkan,”
katanya. “Tapi untuk mengurus berkas saja mereka kan sulit karena harus bekerja untuk memenuhi

kebutuhan harian. Seharusnya pemerintah mengecek nama yang tidak bisa terdata daring, dan segera
menguruskan, khususnya kepada warga miskin yang sulit mengakses,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat miskin agar tidak semakin
terbebani kebutuhan dasar, terlebih di masa pandemi Covid-19.

GORONTALO
Bansos Covid-19 untuk Lansia di Pangkas 50 Persen
Hijrah Lahaling
Gorontalo, KEMITRAAN – Lansia (lanjut usia) adalah salah satu kelompok yang paling rentan terdampak
Covid-19 selain kelompok rentan lainnya yaitu anak, perempuan dan penyandang disabilitas. Selama
pandemi, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam penyelamatan dan pemulihan perekonomian

yaitu melindungi kelompok rentan tersebut. Melalui pemberian Bantuan Sosial dengan mekanisme
penyaluran yang cepat, merata dan tepat sasaran. Namun, kenyataannya penyaluran bansos berupa
uang tunai untuk kelompok lanjut usia di Kota Gorontalo masih bermasalah. Selain adanya pemotongan
hingga 50 persen, sebagian lansia bahkan tidak mendapat bantuan sama sekali.
Zainun (60 tahun), mengeluhkan adanya pemotongan bansos uang tunai sebesar 50 persen tanpa
sepengetahuannya. “Uang yang seharusnya saya peroleh Rp.600.000, tapi yang sampai ke tangan saya
hanya Rp. 300.000, dan saya tidak tahu alasannya kenapa dipotong”, ujar Zainun, warga Kecamatan
Sipatana, Kota Gorontalo, (Kamis/14/10/2021).
Ibu Zainun adalah seorang kepala keluarga yang ditinggal mati suaminya. Pekerjaannya sehari-hari
sebagai penjahit, pendapatannya cukup lancar namun ketika pandemi Covid-19 pemasukannya menurun
drastis. Akhirnya, sementara waktu belum bisa menerima orderan seperti biasanya.
Pemotongan bansos juga dialami Ma Ice (63 tahun). “Saya awalnya adalah penerima bansos Covid-19
berupa uang tunai selama 4 bulan sebesar Rp. 600.000, hanya saja di bulan Juni bantuan itu dipotong
50% menjadi Rp. 300.000. Kemudian pada bulan Juli status saya dialihkan sebagai PKH yang bantuannya
berupa sembako yaitu beras 15 liter, telur 15 butir, gula 1 kg, serta 1 ikan kaleng. Selanjutnya, 2 bulan
kemudian saya disuruh memilih salah satu jenis sembako tersebut, jadi saya lebih memilih beras, ternyata
berasnya tidak berkualitas, bau dan cepat busuk jika dimasak”. Sebut Ma Ice, seorang buruh cuci pakaian.
Lain halnya dengan yang dialami Nenek Hauriah begitu sapaanya, adalah seorang perempuan lansia
yang tinggal bersama cucunya. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai buruh cuci pakaian. Nenek
Hauriah adalah peserta PKH dari kelurahan Bulotadaa Timur, Jalan Membramo, Kota Gorontalo. Saat
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diwawancarai, nenek Hauriah bermohon agar statusnya sebagai penerima bantuan PKH dialihkan
menjadi penerima bansos Covid-19, karena mendengarkan tetangganya mendapatkan bantuan uang
tunai setiap bulannya selama 6 bulan berturut-turut.

“Saya, sebenarnya berharap bisa terdaftar sebagai penerima bansos Covid-19, karena bantuan PKH
ternyata diterima setiap 4 bulan sekali, saya kira diterima setiap bulan. Itu juga dialami oleh cucu saya

yang menerima bantuan PKH senilai Rp. 730.000 juga diterima 4 bulan sekali, kalau saya terima
sembako berupa beras, minyak kelapa, gula pasir, telur dan ikan kaleng. Kebutuhan saya sehari-hari
tidak tercukupi, karena bantuannya saya tidak dapatkan setiap bulan”.

Jenis bansos di Provinsi Gorontalo adalah Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD), sesuai Peraturan
Gubernur Nomor 10 Tahun 2020. Sasaran BLPD adalah pengemudi bentor, ojek, pengemudi angkutan,
pekerja serabutan pedagang kecil (UMKM), baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Lansia
tidak disebutkan sebagai sasaran yang juga berhak mendapatkan BLPD.

“Kami RW hanya diminta untuk mendata semua warga yang berdomisili di kelurahan kami. Setelah

terkumpul, maka data tersebut kami teruskan ke kelurahan, kemudian dari pihak kelurahan meneruskannya
ke Dinas Sosial Kota Gorontalo selaku instansi yang bertanggung jawab dalam penyaluran bansos, oleh
petugas kecamatan kemudian melakukan verifikasi data yang telah dikirimkan untuk memastikan apakah
warga yang diusulkan tersebut berhak mendapatkan bansos, yang menentukan kriteria penerima adalah

Dinas Sosial sebagai instansi yang diberikan kewenangan dan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah
Kota Gorontalo.” Ujar Bapak Romi Abdullah, selaku Ketua RW Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo,
Kamis/28/10/2021

“Sebelumnya penerima BLT sebanyak 102 KK, kemudian berkurang menjadi 96 KK, karena dianggap

sudah mendapatkan bantuan lain yaitu PKH (Penerima Keluarga Harapan), jadi dianggap double. Uang
tunai yang diterima sejak Bulan April sampai Juli sejumlah Rp. 600.000, kemudian tahap selanjutnya yaitu
dibulan Agustus sampai Desember mengalami penurunan sebesar 50% yaitu Rp. 300.000, aturannya
berdasarkan Instruksi Presiden RI.” lanjutnya.
Sementara, upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo,
12 Oktober 2021, menuturkan bahwa “selain BLPD, di Desa juga ada namanya BLT sebagai inisiatif
Pemerintah Desa, bantuan ini diprioritaskan kepada sektor transportasi yaitu abang bentor, kemudian
pedagang kecil, dan masyarakat miskin lainnya. Untuk lansia, memang tidak disebutkan secara eksplisit
sebagai KPM didalam regulasi, tapi lansia tetap mendapatkan bansos”.

CERITA PEMBELAJARAN
Hijrah Lahaling

Informasi yang Simpang Siur terkait jenis dan jumlah Bansos
yang diterima KPM
Siang itu, Jumat (06/08/2021), kami tim pelaksana Aplikasi Sipkumham menuju Kabupaten Gorontalo
Utara (Gorut), dengan tujuan mengumpulkan data terkait implementasi penyelenggaraan bansos
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di masa pandemi Covid-19 se-kab/kota Provinsi Gorontalo. Saya dan 2 orang tim lainnya ditugaskan
mengambil data di Dinas Sosial Kabupaten Gorut. Harapan sebelum berangkat, kami dengan mudah bisa
mendapatkan data yang dibutuhkan apalagi dibekali dengan surat tugas dari lembaga.
Kami berangkat pukul 07.30 dari Kota Gorontalo, dan tiba di tempat tujuan pukul 09.00 WITA. Kami pun
langsung menemui staf di ruang tunggu, sambil menanyakan terkait surat permohonan permintaan data
sekaligus audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorut.

Sambil menunggu kabar dari staf yang kami temui itu, saya memerhatikan gerak-geriknya yang seperti
kebingungan mencari surat yang sudah dikirimkan sebelumnya. Keluar masuk ruangan yang juga kami
tidak tahu itu ruangan apa. Akhirnya saya bertanya kembali, tentang bagaimana dengan surat kami dan
apakah bapak Kadis sudah bisa ditemui? Stafnya menjawab “oh iya ibu, sementara disiapkan dan data
apa yang ibu butuhkan?” Kami tim saling memandang dan senyam-senyum kecil, di dalam hati saya
bergumam, pertanda surat kami belum dibaca.
Kami menunggu kurang lebih 1 jam lamanya, waktu kami terbuang percuma, apalagi hari Jum’at, laki-laki
akan bergegas melaksanakan sholat Jum’at. Tiba-tiba saya melihat, keluar seorang bapak menggunakan

pakaian olahraga dari sebuah ruangan yang dikawal oleh seorang laki-laki sambil menenteng tas menuju
mobil yang hendak bergegas pergi. Sayapun bilang ke tim, sepertinya bapak itu Kepala Dinasnya,
sebaiknya kita kejar dan sapa.

“Pak, maaf kami dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo hendak bertemu dengan Bapak”, Ucap
pak Bintang, salah satu tim dari kanwil Hukum dan HAM. Dan Bapaknya menjawab, “oh iya, sudah dari
tadi yah? sebenarnya saya sudah mau balik ke rumah untuk siap-siap ke mesjid”. Dan akhirnya bapak
Kadis bersedia untuk kami wawancarai meskipun dengan waktu yang terbatas dan di tempat yang kami
lama menunggu.
Saya pun memulai menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami, sembari memperkenalkan
kalau saya dipercayakan sebagai tim peneliti dari unsur akademisi oleh Kanwil Hukum dan HAM.
Setelah mendengarkan maksud dan tujuan tersebut, Bapak Kadis memanggil salah satu pegawai yang
menurutnya paling tahu tentang data penerima bansos.
Sambil menunggu data disiapkan, saya pun mulai bertanya kepada Kepala Dinsos Gorut, Bapak Marzuki

Pulumoduyo, tentang sejauh mana implementasi penyelenggaraan bansos di daerah bapak. Dimulai
dengan bansos apa saja yang didistribusikan, jenisnya apa dan sasaran penerimanya siapa.
“Untuk Kabupaten Gorut, kami tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Gorontalo No. 10 Tahun 2020
yaitu berupa Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD), yang diberikan kepada Keluarga Penerima
Manfaat (KPM). Ada juga namanya Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan yang diberikan berupa uang
tunai yang langsung di transfer ke rekening masyarakat. Uangnya itu dibelanjakan sembako di warungwarung yang telah ditentukan, dan kami selaku pemerintah memonitoring untuk memastikan apakah
uang itu betul dibelanjakan sembako sesuai dengan yang telah ditentukan,” ujarnya.

“Jumlah penerima bansos di Kab Gorontalo Utara sebanyak 2.622 KK, dengan jenis bansos yang diterima
berupa sembako yaitu beras, telur, minyak goreng, gula semut, ada juga ikan. Untuk sasarannya adalah
seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19,” imbuhnya lagi.
Sementara, ada masyarakat yang mengeluhkan tentang bansos yang diterimanya. “Bansos yang saya
terima hanya BLT Dana Desa, bansos lainnya tidak ada, sementara ada tetangga saya yang dapat
sampai 3 jenis bansos, Sembako, BLT Dana Desa dan BST”, ujar Sartin Mantulangi (68 Tahun), warga
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Desa Titudu, Kecamatan Kwandang, Gorut, yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual kue.
Belum lagi seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), Kunino Potale (68 Tahun), yang hanya mendapatkan
bansos sembako berupa beras 10 Kg. “Saya hanya dapat bantuan beras 10 Kg”, imbuhnya.
Selain di Gorut, ternyata di Kota Gorontalo juga terjadi kesimpangsiuran informasi terkait jenis bansos
yang didistribusikan. Seperti yang dialami Hauria Lamato (67 Tahun), warga jalan Membramo, Kecamatan
Sipatana. “Bantuan yang saya terima ada sembako, BLT Dana Desa, dan Listrik Gratis. Sembakonya ada
Beras 3 kg, Gula pasir 1 kg, Minyak Kelapa 1 botol, telur ayam 10 butir, susu 1 kaleng, bawang merah dan
putih 1 kg, ikan 1 kg. Untuk BLT saya terima Rp. 300.000 selama 3 bulan”. ujar ibu Hauria.
“Saya mendapatkan bansos sembako, berupa beras 10 Kg, Gula pasir 1 kg, Minyak Goreng 1 liter, dan
telur ayam 1 Rak,” imbuh Poulimo (45 Tahun) warga Desa Kayumerah, Kab Gorontalo.
Selain informasi yang simpangsiur dari masyarakat penerima bansos, informasi dari Dinas Sosial baik
Kabupaten, Kota maupun Provinsi Gorontalo, juga tidak jelas dan beragam. Termasuk terkait pelaksana
bansos Covid-19, ada yang mengatakan Dinas Sosial dan Dinas Pangan yang bertanggung jawab
terhadap distribusi bansos, ada juga yang mengatakan Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi, Dinas
Koperasi, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan
Fakir Miskin, sebagai penanggungjawab bansos selama Covid-19.

ACEH
Proyek Wastafel di Aceh Belum Optimal
Irma Sari
BANDA ACEH, KEMITRAAN – Proyek pembangunan wastafel yang dicanangkan Dinas Pendidikan
Provinsi Aceh belum berfungsi optimal. Wastafel tersebut tidak mengeluarkan air dan kerannya rusak.
Padahal, publik membutuhkan sarana cuci tangan untuk mencegah penularan Covid-19.
Sejumlah wastafel yang tidak bisa digunakan dengan maksimal antara lain berada di Kota Banda Aceh dan
Kabupaten Bireun. Proyek tersebut bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) Aceh tahun anggaran
2020 dengan total Rp.44.000.958.000,00. Program wastafel itu terbagi atas 390 paket pengerjaan yang
tersebar di berbagai sekolah.

Pengamatan penulis, wastafel di sekolah menegah atas (SMA) 1 dan SMA 3 Banda Aceh, Rabu

(14/12/2021), banyak wastafel rusak dan airnya tidak mengalir. Bahkan, ada wastafel yang digunakan
sebagai wadah bunga. Pihak sekolah pun belum bisa memanfaatkannya. Sekolah bahkan harus
mengeluarkan biaya sendiri untuk membangun tempat cuci tangan.
“Wastafel yang di bangun dinas pendidikan ada di bagian depan dan bagian dalam sekolah, tetapi tidak
bisa dipakai lagi. Airnya tidak keluar, banyak wastafel yang rusak. Kran-krannya juga pada rusak. Jadi,
anak-anak sekolah memakai wastafel portabel yang dibangun sekolah,” sebut seorang guru di salah
satu sekolah di kota Banda Aceh yang tidak mau disebutkan namanya
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Kondisi serupa ditemukan di SMA 1 kabupaten Bireun. Wastafel tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan
dengan baik, “Di sekolah kami wastafelnya dibangun seperti asal-asalan. Tidak semua wastafel bisa
dimanfaatkan dengan baik. Hanya beberapa wastafel yang bisa digunakan untuk mencuci tangan” sebut
guru SMA tersebut.
Di lokasi lain, SMA 1 kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun, wastafel seperti hanya hiasan saja, tidak

dipakai untuk mencuci tangan. “Di SMA 1 Peusangan, tahun 2020 dibangun wastafel untuk cuci tangan,
tetapi siswa kami tidak menggunakannya karena anak-anak disini tidak paham tentang Covid-19. Mereka
acuh. Jadi alat cuci tangan memang tidak terpakai,” ujar guru di SMA 1 Peusangan.

Padahal, wastafel merupakan salah satu sarana mencuci tangan untuk menerapkan protokol kesehatan
di tengah pandemi. Dengan begitu, penularan Covid-19 dapat dicegah atau dikurangi.
Dalam pertemuan dengan Dinas pendidikan Aceh, dalam hal ini diwakili oleh bapak T. Fariyal. S.Sos
Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi (UPTD Tekkomdik) Dinas
Pendidikan Aceh. pada tanggal 8 Desember 2021, beliau mengatakan bahwa “proyek pembangunan
tempat cuci tangan Westafel untuk sekolah-sekolah SMA di kabupaten/kota sudah melalui perencanaan
yang baik, tetapi soal proyek yang dibuat asal-asalan dan westafel tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan
dengan baik itu bukan wewenang saya untuk menjawab karena saya bukan Kuasa Pemegang Anggaran
(KPA) di dinas pendidikan”
Gerak Aceh, salah satu organisasi masyarakat sipil yang fokus untuk isu anti korupsi di Aceh, menemukan
banyak wastafel sekolah yang dibangun oleh Dinas pendidikan Aceh tidak dapat digunakan karena

dibangun tidak sesuai dengan standar. Temuan BPK-RI atas LHP No: 23.A/LHP/XVIII.BAC/05/2021
tertanggal 3 Mei 2021 tentang Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Aceh tahun
anggaran 2020, juga patut diperhatikan. Proyek wastafel oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)
Dinas Pendidikan Aceh tidak terlepas dari perubahan kebijakan pemerintah atas Perpres pengadaan
barang dan jasa. Akibatnya, dari audit secara forensik maka ditemukan kerugian keuangan negara
sebesar Rp.6.000.000,00 per proyek, kemudian dikalikan dengan 390 paket pekerjaan maka ditemukan
sebesar Rp.2.340.000.000,00 uang negara yang harus dikembalikan ke kas negara. Kerugian tersebut
berakibat tidak berfungsinya seluruh tempat cuci tangan di sejumlah sekolah di Provinsi Aceh.

Perempuan Kepala Keluarga di Banda Aceh Sulit
Mengakses Bansos Covid-19
Irma Sari
BANDA ACEH, KEMITRAAN – Sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga, perempuan kepala
keluarga di Kota Banda Aceh sangat terdampak pandemi Covid-19. Namun, mereka kesulitan mengakses
bantuan sosial Covid-19 yang merupakan program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi
di tengah pandemi.
“Saya perempuan kepala keluarga yang tidak mendapatkan akses bantuan sosial dari pemerintah.
Bahkan, anak-anak kami yang yatim tidak mendapatkan bantuan juga,” sebut Rosdiana, warga Desa
Batoh, Kota Banda Aceh, awal januari 2022. Rosdiana adalah seorang perempuan kepala keluarga yang
bekerja sebagai pedagang online. Pendapatannya tidak bisa diprediksi tiap bulannya sehingga Rosdiana
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harus meminta bantuan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, tiga anaknya
masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan sekolah dasar.
Nova, perempuan kepala keluarga di Desa Punge, Kota Banda Aceh, mengatakan, di daerahnya hanya

orang-orang dekat kepala desa yang mendapatkan bansos. “Saya mempertanyakan tentang bantuan
sosial kepada keuchik (kepala desa), kenapa saya yang seorang janda tidak mendapatkan bansos
apa pun dari pemerintah. Padahal, saya tidak memiliki pekerjaan tetap dan mempunyai 2 orang anak,”
sebutnya.
Nova yang juga pemimpin Aliansi Inong Aceh, organisasi yang fokus pada perempuan, juga melakukan
advokasi langsung terkait hal itu. Akhirnya, Nova bisa mendapatkan Bantuan langsung tunai (BLT) dari
pemerintah desa yang langsung di transfer ke rekeningnya sejumlah Rp.300.000 mulai Januari sampai
desember 2021.
Perempuan kepala keluarga lainnya di Desa Ateuk Pahlawan kota Banda Aceh, Maya Sari, juga merasa
berat menghadapi pandemi Covid-19. Maya tiap bulan mendapatkan uang pensiun dari almarhum
suaminya yang seorang pegawai negeri sipil (PNS) sejumlah Rp.1.000.000. Namun, dana itu belum cukup
memenuhi kebutuhan satu orang anak perempuannya yang sekolah di sekolah Tahfiz di kota banda Aceh.
“Saya sangat terdampak langsung dengan pendemi Covid-19 ini, akan tetapi saya tidak mendapatkan
bantuan sosial (bansos) Covid dan bantuan-bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Padahal, saat

Pandemi Covid-19 saya harus ekstra menjaga kesehatan sehingga kebutuhan saya meningkat. Saya
harus membeli hand sanitizer, masker dan vitamin,” ujar Maya yang sudah 13 tahun menjadi kepala
keluarga.

Di Desa Ateuk Pahlawan, Banda Aceh, data penerima bansos Covid-19 berasal dari pemerintah pusat.
Bansos dibagi menjadi dua, yakni dari Kementerian Sosial dan bansos yang dialokasikan dari dana
gampong (dana Desa).
“Bansos dari Kementerian (Sosial) sudah ada datanya, kita tidak bisa otak-atik lagi. Sedangkan bansos
dari dana desa diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita tidak melihat apakah
kepala keluarga itu laki-laki atau perempuan” ujar Kepala Urusan Pelayanan di Kantor Keuchik Ateuk
pahlawan Banda Aceh, Fitri.
Dalam wawancara singkat dengan Bapak Devi Riansyah, A.KS.M.Si, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi
Aceh, pada tanggal 10 Januari 2022 di Banda Aceh, Ia menjelaskan bahwa bantuan sosial disalurkan
merata kepada seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19. Masyarakat yang sudah mendapatkan
bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program keluarga Harapan (PKH), tidak
akan mendapatkan bantuan sosial Covid-19 lagi. Ini dilakukan agar bantuan merata kepada seluruh
masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun, perempuan kepala keluarga belum ada kekhususan
sebagai penerima bansos.
Terkait dengan tidak meratanya bantuan sosial Covid-19 ini, Pemerintah seharusnya turun langsung ke
lapangan untuk mengecek penyaluran bansos, terutama untuk warga terdampak, seperti perempuan
kepala keluarga. “Bansos Covid-19 seharusnya bukan diberikan kepada orang yang dekat dengan
aparatur desa. Pemerintah juga harus memprioritaskan perempuan kepala keluarga. Mereka rentan
terdampak kemiskinan, apalagi saat pandemi,” tutur Nova.
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CERITA PEMBELAJARAN
Irma Sari

Lika-Liku Proyek Wastafel di Aceh
Hujan pagi itu, Kamis (9/12/2021), nyaris membuat rencana peringatan Hari Anti Korupsi Internasional

di Kota Banda Aceh batal. Hujan membuat jalan basah dan licin. Bahkan, bisa memicu banjir dan
menghambat aktivitas warga. Bisa-bisa, tidak ada yang datang ke acara kami. Sebagai panitia, bukan ini
yang kami harapkan.

Beruntung, pukul 10.00 hujan mereda. Kami bernapas lega. Peserta mulai berdatangan ke kegiatan kami
yang digelar di sebuah kafe. Acara itu diinisiasi oleh Gerak Aceh, sebuah organisasi anti korupsi. Diskusi
berjudul “Demokrasi Tanpa Korupsi” itu menghadirkan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat sipil
di Kota Banda Aceh.
Saya dinobatkan menjadi fasilitator karena dianggap menguasai isu anti korupsi, khususnya korupsi
Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ). PBJ merupakan sektor korupsi terbesar di Aceh. Pengetahuan
tentang isu ini saya dapatan ketika menjadi anggota Komite Pemantauan PBJ Aceh sejak Mei 2021.
Dalam forum itu, saya memaparkan pengadaan barang dan jasa, khususnya proyek wastafel yang
telah merugikan negara pada masa sulit pandemi covid -19. Berita tentang temuan kami bisa dibaca
di sejumlah media, seperti di https://www.kompas.id/baca/desk/2021/12/09/keterlibatan-milenial-acehdalam-isu-antikorupsi-butuh-dukungan/.
Namun, melalui tulisan ini, saya ingin menjabarkan lika-liku pemantauan yang kami lakukan sejak Agustus
2021. Awalnya, kami menelusuri beberapa kanal-kanal pemerintah untuk mendapatkan informasi awal
pengadaan barang dan jasa. Kami juga mengunjungi kanal Layanan Pengadaan Secara Electronik
(LPSE), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
(SiRUP LKPP), Sistem Informasi Penyedia Kinerja Penyedia (SIKaP-LKPP), Kanal Organisasi Masyarakat
Sipil, seperti Internasional Corruption Watch (ICW) juga tidak luput dari pencarian kami.

Kami mengecek nama pembeli (SKPD), judul Proyek, nilai kontrak, pagu anggaran, kategori pekerjaaan,
lokasi pelaksanaan, jenis prosedur pemilihan, jumlah penawaran, tanggal pemberian kontrak, kode
tender, kode Rencana Umum Pengadaaan (RUP), juga waktu pemilihan dan sumber dana. Setelah itu,
kami mendalami perusahaan pemenang proyek.
Kami mencoba mengorek rekam jejak perusahaan dalam mengerjakan proyek sebelumnya, alamat
perusahaan, pemilik perusahaan, dan jabatannya. Pencarian ini penting untuk mengetahui ada tidaknya
dugaan pelanggaran atau persekongkolan vertikal dan horizontal, monopoli, konflik kepentingan, serta
koneksi politik perusahaan dengan pemangku kebijakan.
Akhirnya, kami mendapatkan informasi proyek wastafel ini menelan anggaran Rp.44.000.958.000. Proyek
ini dibangun di 390 titik sekolah dengan metode pengadaan langsung di Provinsi Aceh. Setiap sekolah
mendapatkan 11 unit wastafel dan satu unit tempat penampungan air. Proyek ini merupakan salah satu
perwujudan disiplin protokol kesehatan seiring kembalinya siswa ke sekolah.
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Pembangunan wastafel dengan anggaran fantastis ini mendorong saya untuk mendalami, apakah

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh melalui satuan kerja perangkat daerah Aceh (SKPA)
Dinas pendidikan Aceh ini sudah tepat sasaran? Lalu, bisakah proyek ini memutus mata rantai penularan
Covid-19?
Setelah kami turun ke lapangan, hasilnya sangat mengejutkan. Terdapat sejumlah ketidaksesuaian
dalam pelaksaaan proyek. Pembangunan wastafel dikerjakan asal-asalan, keran-keran air rusak, air tidak
mengalir, dan pipa sambungan tidak sepenuhnya terpasang dengan wastafel. Bahkan, ada wastafel yang
rusak total, tidak bisa digunakan. Observasi langsung saya lakukan di Sekolah menengah atas (SMA) 1
dan SMA 3 di Banda Aceh, serta SMA 1 dan SMA Peusangan Selatan di Kabupaten Bireun.
Temuan lainnya, tidak sedikit siswa sekolah yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam masa

Pandemi Covid-19. Mereka tidak memakai masker, tak menjaga jarak, dan tidak mencuci tangan ketika
masuk ke ruangan kelas.
“Siswa-siswi di sekolah kami agak acuh (tak acuh) mencuci tangan. Di sini sekolah pun seperti biasa,
tidak ada belajar dari rumah. Kami sekolah tiap hari, seperti tidak ada Covid-19” ujar seorang guru SMA 1
Peusangan Selatan Kabupaten Bireun yang enggan disebutkan namanya. Bireun merupakan salah satu
kabupaten di Aceh yang tidak menerapkan pembelajaran jarak jauh meski pandemi.
Artinya, proyek wastafel belum menjamin penegakan protokol kesehatan di sekolah. Di sisi lain, proyek
Dinas Pendidikan Aceh dengan anggaran Rp.122.674.000 per paket dengan total 390 paket dinilai tidak
wajar. Apalagi, jika berbicara kualitas proyek pembangunan yang tidak sempurna, dan tidak dapat
dimanfaatkan. Bahkan, sekolah harus membangun wastafel portabel yang lebih bagus dan efesien.
Proyek ini juga kurang transparan karena terindikasi tidak ada partisipasi publik. Papan pengumuman
proyek di sekolah-sekolah yang saya kunjungi, misalnya, tidak tampak. Padahal, prinsip pengadaan

yang dipraktikkan secara internasional harus mengutamakan efisiensi, efektifitas, persaingan sehat,
keterbukaan, transpraransi, tidak diskriminastif, dan akuntabel.
Berbagai temuan ini mengantarkan saya melakukan konfirmasi ke dinas pendidikan setempat terkait
pembangunan proyek westafel yang dianggarkan oleh Dinas pendidikan, apakah proyek tersebut
dilakukan pengawasan setelah proyek dinyatakan selesai. Saya dipertemukan dengan T. Fariyal, S.Sos,
Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi (UPTD Tekkomdik) Dinas
Pendidikan Aceh.
“Proyek pembangunan tempat cuci tangan wastafel untuk SMA di kabupaten/kota sudah melalui
perencanaan yang baik. Tetapi, soal proyek yang dibuat asal-asalan dan wastafel tidak bisa digunakan
dan dimanfaatkan dengan baik itu bukan wewenang saya untuk menjawab. Saya bukan kuasa pemegang
anggaran (KPA) di dinas pendidikan,” ujarnya.
Inilah tantangan terbesar saya dalam mencari informasi proyek wastafel. Tidak semua orang yang
saya wawancarai berani bicara dan terbuka tentang proyek ini. Saya menduga, ketakutan mereka
karena proyek ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LHP No: 23.A/LHP/XVIII.
BAC/05/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah
Aceh tahun anggaran 2020. Kasus wastafel ini bahkan sudah ditangani Kepolisian Daerah Aceh.
Pandemi covid-19 telah menghacurkan tatanan kehidupan manusia, dari segi kesehatan, sosial, ekonomi
dan pendidikan. Pandemi covid-19 masa-masa sulit bagi semua penduduk dunia, tak terkecuali anakanak yang harus terus menuntut ilmu di berbagai sekolah di kota banda Aceh dan kabupaten Bireun
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Provinsi Aceh. Harapannya semua proyek yang dianggarkan dengan uang rakyat harus sesuai kebutuhan
masyarakat di lapangan, ada perencanaan dan pengawasan yang baik dari pemerintah dan masyarakat.
Proyek wastafel harusnya tidak hanya membersihkan tangan siswa, tetapi juga membersihkan Aceh dari
korupsi.

DKI JAKARTA
Omicron Mengancam, Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia
Masih Rendah
Rivani
JAKARTA, KEMITRAAN – Di tengah rencana pemerintah memberikan booster, cakupan vaksinasi untuk
warga lanjut usia di Indonesia masih rendah. Padahal, lansia merupakan kelompok rentan terpapar
Covid-19, termasuk ancaman varian baru Omicron. Pendataan, distribusi, hingga akses vaksin bagi
lansia masih menjadi kendala.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Kamis (06/01/2022), cakupan vaksinasi kelompok
lansia hanya 42,96 persen dari 21.553.118 lansia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO,
rendahnya capaian vaksinasi lansia disebabkan oleh aksesibilitas, distribussi vaksin yang tidak merata,
serta kurangnya edukasi kepada masyarakat.
Di Tasikmalaya, Jawa Barat, misalnya, sebanyak 12.563 lansia telah mendapatkan vaksin dosis pertama
dan 9.615 dosis kedua. Jumlah capaian itu masih jauh dari target vaksinasi lansia di Tasikmalaya, yakni
58.522 lansia. Hal serupa terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Dinas kesehatan setempat menyebutkan,
cakupan vaksin baru 15,76 persen dari 89.156 lansia.
Dalam laporan yang diterima Laporcovid19 terdapat 308 laporan warga selama Agustus hingga 13
Desember 2021 terkait kendala vaksinasi program pemerintah. Laporan tersebut, seperti sulitnya
mendapatkan vaksin karena minimnya informasi, pendataan, tata laksana vaksinasi yang tidak sesuai
protokol kesehatan, dan sulitnya mendapatkan vaksin dosis kedua dengan merek yang sama dengan
dosis pertama. Penyebabnya, distribusi yang tidak merata dan kehabisan stok vaksin.
Hal serupa juga sesuai catatan CISDI, PUSKAPA, 2021 bahwa pemerintah masih kesulitan menjangkau
lansia. Kapasitas distribusi dan layanan vaksinasi yang terbatas dan timpang antara perkotaan dengan
pedesaan juga terjadi. Perbedaan akses di pulau Jawa dengan luar Jawa membuat Indonesia sering
menghadapi risiko ketimpangan vaksinasi. Situasi ini semakin dipersulit dengan minimnya transparansi
informasi mengenai distribusi dosis vaksin pertama dan kedua.
Padahal, lansia merupakan kelompok rentan terpapar Covid-19. Apalagi, varian baru Omicron yang
tingkat penularannya lebih tinggi sudah ditemukan di Indonesia. Bahkan, varian yang teridentifikasi
pertama di Afrika itu diduga telah masuk Indonesia sejak November. Setidaknya 46 kasus ditemukan di
negeri ini.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi booster atau dosis ketiga. Vaksin
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booster kepada kelompok lansia yang berstatus peserta PBI BPJS Kesehatan yakni mereka yang
dikatakan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Hal tersebut
dilaksanakan melalui skema tidak berbayar pada Januari 2022. Sementara itu, untuk masyarakat umum
akan disediakan mekanisme berbayar.

Dari pernyataan ini apakah booster diperlukan? Sementara kelompok lansia belum semuanya
mendapatkan dosis penuh. Juga apakah adil jika booster diberikan berbayar kepada masyarakat umum?
Tutur Firdaus Ferdiansyah dari Laporcovid19.
Dalam jurnal CISDI yang berjudul Masukan Kebijakan Untuk Memastikan Terjaminnya Akses Kelompok
Rentan pada Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dijelaskan, pemberian dosis ketiga sangat penting. Namun,
pemberian dosis tersebut harus dilandasi bukti ilmiah terkait penurunan kekebalan dan perlindungan
klinis, dan berkurangnya efektivitas vaksin. Vaksinasi juga ditargetkan untuk kelompok populasi yang
paling membutuhkan, yakni lansia di atas 65 tahun dan pasien dengan gangguan imunitas.
Dalam keadaan seperti sekarang ini kebijakan vaksin lansia menjadi priotitas utama. Kebijakan ini juga
sangat bertentangan dengan UU Kesehatan no. 26/2009 yang mengamanatkan bahwa setiap orang
mempunyai hak sama untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
Artinya, semua warga negara Indonesia, tanpa memandang status ekonomi dan finansial, wajib
mendapatkan akses vaksin ketiga secara gratis di tengah kondisi krisis pandemi Covid-19. Untuk
mencegah terjadinya pelanggaran undang-undang ini pemerintah perlu melakukam percepatan dan
perluasan cakupan dosis 1 dan 2 bagi lansia.
Dalam siaran pers yang diadakan oleh koalisi masyarakat sipil CISDI, PUSKAPA, Lapor COVID-19,

dan Transparency International Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sehat pada
(17/12) mengajukan rekomendasi: Pemerintah seharusnya meniadakan kebijakan booster berbayar
serta memperjelas rencana cakupan 70-80% vaksin dosis satu dan dua. Pemerintah juga didesak
mempercepat jangkauan vaksinasi pada masyarakat rentan, menjamin ketersediaan pasokan dan
kapasitas layanan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga bagi lansia 65 tahun ke atas, dan menyiapkan tata
kelola untuk menyediakan dosis ketiga secara gratis bagi seluruh masyarakat. Pemerintah juga perlu
memperkuat jangkauan vaksinasi pada seluruh masyarakat, terutama bagi warga yang paling rentan
dengan memobilisasi pelayanan kesehatan primer.

CERITA PEMBELAJARAN
Rivani

Ekspedisi Tanpa Tepi
Sebuah kapal dinahkodai oleh sekelompok orang dengan keresahan, keraguan dan ketidakpercayaan
terhadap pemerintah. Kala itu tepatnya Maret 2020 kapal bernama Laporcovid-19 memulai ekspedisinya.
Kapal ini memiliki tujuan berbagi informasi mengenai kejadian terkait COVID-19 yang ditemukan oleh
warga namun tidak dijangkau oleh pemerintah. Informasi yang dibagikan diperoleh dari pendekatan

crowdsourcing yang melibatkan partisipasi warga untuk turut terlibat dalam pencatatan angka COVID-19
dan pelaporan isu seputar COVID-19 di sekitarnya, menjadi jembatan pencatatan angka kejadian
COVID-19 di tanah air. Tentunya ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan dan langkah
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penanganan COVID-19 yang berdasarkan data di lapangan. Sungguh ekspedisi yang humanis dan
menyenangkan.
Salah satu nahkoda bernama Irma Hidayana, perempuan hebat seorang konsultan kesehatan independen
masyarakat. Berkat keberaniannya, kapal ini berlayar berkoalisi dengan banyak awak. Ia merangkul
tak hanya awak yang fokus dengan kesehatan masyarakat. Ia merangkul mereka yang fokus dengan
jurnalisme, hukum, transparansi data publik, tenaga medis, musisi, pengawas kebijakan dan keuangan
hingga mereka yang fokus di perteknologian. Hingga akhirnya awak ini melibatkan banyak anak muda
inklusif. Semuanya tidaklah mudah, melakukan ekspedisi dengan orang baru. Namun para nahkoda dan
awak ini membawa kami, anak muda ini berproses secara setara dan humanis. Tidak ada senioritas,
tidak ada diskriminasi segalanya berjalan sebagai proses belajar bersama.
Saya, Rivani seorang mahasiswa bergabung dalam ekspedisi kemanusian ini. Melihat kala itu laut begitu
sunyi dan semuanya seolah berhenti. Tak satupun kapal berlayar, ombak hanya sesekali menyapa pantai
dan matahari pun seolah manyun. Menjalani dua bulan dengan hari yang sama akhirnya saya ditawari
tiket gratis berlayar bersama kapal Laporcovid-19. Seorang musisi kesayangan, Danang mengajak saya
untuk bergabung. Mungkin di hari pertama berlayar sangat membingungkan, menjadi relawan lapor data
dan advokasi di Laporcovid-19. Semuanya bukan hal praktis, tapi segalanya tentang proses. Tak ada
istilah paling hebat dan paling bodoh. Di kapal ini semua belajar dan saling mengajarkan. Perjumpaan di
kapal ini terus berlanjut dengan tidak hanya berulang menginput data. Banyak sekali pengetahuan baru
yang didapatkan dengan bonus berjumpa dengan orang baru.
Cerita berbeda datang dari penumpang kapal lainnya. Kita mulai dari seorang bernama Yemiko.
Seorang gembala yang akan berdiri melayani jemaat dengan antusiasmenya bergabung. Dengan
bekal keahliannya dalam meriset, ia bergabung di divisi laporan warga. Ia menyebutkan ini merupakan
perjumpaan yang menyenangkan. Tidak hanya bicara tentang apa yang bisa dilakukan tapi kebersamaan
belajar dalam kesetaraan mengakses banyak hal dan terpenting menjalin kehangatan bersama.
Seorang penumpang kapal ini mengaku keluarganya menjadi “korban” dari narasi pemerintah yang kacau.
Juga ketidaktahuannya mengenai virus covid-19 mengetuk pintu hatinya untuk harus ikut berkontribusi
berlayar bersama. Ia menuturkan kala itu tidak banyak organisasi yang membuka kesempatan untuk
saling berbagi informasi dan kesempatan menjadi relawan. Ia adalah Amanda Tan lulusan luar negeri.
Ia menetapkan navigasi untuk belajar bagaimana mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai
dengan HAM. Ia merasa ekspedisi ini terasa ringan karena dukungan relawan laporcovid yang luar biasa.
Ia menambahkan ekspedisi ini merupakan organisasi terbuka untuk mengundang banyak orang untuk
berlayar bersama dengan pandangan-pandangan baru. Ia sangat terkesan dengan laporcovid yang
terus berjejaring dengan orang dan lembaga yang willingnya untuk memperkuat advokasi kapal ini. Juga
dengan kehangatan dan keramahan di kapal ini membuatnya masih bertahan hingga sekarang.
Ekspedisi tidak hanya dijalankan oleh mereka tadi. Seorang peneliti di sebuah media menangkap
ajakan sang seniornya. Di akhir April 2020 ia resmi ikut berlayar. Ia menyebutkan bergabungnya ia
adalah karena isu pandemi akan menjadi salah satu bagian besar sejarah manusia di abad ke 20 dan
21. Oleh karena itu ini adalah momen yang tepat untuk kita memberikan manfaat untuk masyarakat. Ia
juga menyebutkan ekspedisi Laporcovid akan membesar nantinya karena dedikasi kita untuk ekspedisi
ini benar-benar ikhlas. Kemudian dibangun oleh orang yang sudah mumpuni dalam bidangnya dan
sudah memiliki modal pengetahuan yang sangat banyak namun mereka mau doing something untuk
masyarakat. Secara singkatnya ini memiliki positioning dan sevisi dengannya. Begitu seorang Yosep
mendefinisikan ekspedisinya di kapal ini.
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Menurutnya hal paling menyenangkan di Laporcovid adalah keinginan dari Laporcovid yang mau
berkembang dan berproses. Artinya memang diawal kita reaktif dikarenakan isunya sangat cepat dan
dibutuhkan segera. Tapi kita selalu menghargai proses, seperti divisi laporan warga yang dulunya hanya

dipegang sedikit orang dan belum terspesifikasi sekarang terjadi perubahan yang signifikan dengan
banyak personil dan perkembangan hingga kita sudah tahap penindaklanjutan laporan. Hal terpenting di
kapal ini adalah keterbukaan untuk berdiskusi, tidak ada gap usia dan kasta sehingga tidak ada batasan
untuk belajar. Itu sangat cukup untuk bertahan disini.

Cerita terakhir datang dari Hana. Hana mengaku bergabung dalam ekspedisi ini kala itu bertukar informasi
melalui instagram Laporcovid19. Ia memberikan spreadsheet mengenai nomor telepon rumah sakit,
kemudian ditawarkan untuk menjadi penumpang di ekspedisi ini. Selain baru lulus, belum mendapatkan
pekerjaan dan ingin berkontribusi mengenai Covid karena resah, ia memutuskan untuk bergabung divisi
laporan warga. Ia menuturkan awalnya bingung dengan ekspedisi ini, mulai dari menerima laporan,
menghubungi pelapor dan menindaklanjuti laporan tersebut. Ia juga merasa sangat kesulitan kala kasus
covid di bulan Juli-Juni. Hal ini dikarenakan laporan yang datang bertubi-tubi. Seiring berjalan waktu itu
tidak menjadi masalah, mulai terselesaikan. Dengan belajar bersama, rajin bertanya jika kesulitan dan
saling berbagi sesama relawan yang lain. Singkatnya ekspedisi ini menjadi keluarga baru baginya.
Hari ini saya menyadari ekspedisi tanpa tepi ini memberikan banyak hal. Tidak hanya mengenai bertemu
orang baru, namun mengajarkan yang sebelumnya saya anggap tidak penting. Mulai dari belajar
membuat konten bersama laporan warga hingga memahami data yang kadang baru saya kenal. Hampir
sama dengan mereka, saya menemukan keluarga baru yang setara dan inklusif. Terimakasih Laporcovid,
kalian luar biasa mari kita selalu belajar.

SURABAYA
Tidak Terima Bansos, Pasien Covid Stress lalu
Meninggal setelah Melahirkan
Ulfatur Rosyidah
Surabaya, KEMITRAAN. Ibu Muji, seorang korban Covid-19 meninggal dunia setelah menjalani proses
persalinan di rumah sakit pada bulan Juli 2021.

Menurut Ibu Fajri, salah satu tetangga bu Muji; ibu empat orang anak yang berprofesi sebagai karyawan/
tukang pijat di sebuah spa ini divonis covid ketika menjelang proses persalinan.
“Bu Muji stress menjelang persalinan sebab harus melahirkan melalui operasi caesar. Sedangkan bu
Muji tidak menyiapkan biaya untuk operasi yang dirasa cukup besar bagi bu Muji. Ditambah lagi, dia tidak
mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah. Sehingga dia harus menanggung sendiri seluruh
biaya persalinannya”.
Tak hanya itu, keluarga bu Muji yang tinggal di kelurahan Kendangsari, kecamatan Tenggilis Mejoyo
Surabaya ini juga terpaksa menunggak uang sewa kosan 2 bulan demi menutup seluruh biaya persalinan
dan pemakaman bu Muji.
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Setali tiga uang dengan bu Muji, ibu A yang berdomisili di Sidoarjo juga mengalami hal serupa. Divonis
Covid menjelang melahirkan, lalu meninggal.
Bu Umi, mertua ibu A menyampaikan pada Kemitraan bahwa anak menantunya stress menjelang
persalinan caesar karena divonis Covid dan juga karena beratnya beban biaya persalinan yang harus
ditanggung.
“Anak saya itu masih menikah secara agama karena ibu A masih dalam proses perceraian dengan
suaminya yang lama. Anak saya juga hanya seorang sopir ojek online, bagaimana bisa menanggung
biaya caesar sebesar itu, mbak. Sedangkan dia tidak memiliki BPJS ataupun KIS”.
Ketika dikonfirmasi oleh pihak Kemitraan perihal warganya yang meninggal saat melahirkan di rumah
sakit, Bapak R Ketua RT 04 RW 03 kelurahan Kendangsari kecamatan Tenggilis Mejoyo mengakui
kejadian tersebut. Termasuk mengakui bahwa bu Muji tidak terdaftar sebagai penerima bansos di
kampungnya.
“Kami hanya bisa mendata warga kami yang sudah ber-KTP Surabaya. Sedangkan yang KK nonSurabaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa mbak. Itu hanya bisa diperjuangkan di kampung halaman bu
Muji” ujar pak RT yang dikenal ramah ini.

Data Penerima BLT Bermasalah, Ibu Siti Tidak Terima
Subsidi Gaji maupun Bansos Lainnya
Ulfatur Rosyidah
Surabaya, Kemitraan. Ibu Siti (52th), seorang buruh salah satu pabrik yang berlokasi di kawasan industri
SIER (Surabaya Industri Estate Rungkut) mengeluh tidak mendapatkan subsidi gaji satu kalipun selama
masa pandemi. Padahal beliau juga tidak mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk lainnya. Bu Siti
mengaku keanggotaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga masih aktif. Buktinya, setiap
bulan gajinya selalu dipotong untuk iuran BPJS.
Bu Siti adalah ibu dua anak yang sudah bekerja lebih dari 25 tahun di pabrik A. Pada masa pandemi,
bu Siti dirumahkan selama 4 bulan karena kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah buruh yang
bekerja. Selama dirumahkan, bu Siti mengalami penurunan pendapatan karena banyak item tujangan
dan bonus yang dihilangkan pihak perusahaan. Hal ini tentu saja menyulitkan Bu Siti dalam pemenuhan
kehidupan sehari-harinya.
“Anak saya sudah besar, yang pertama sudah kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya.
Dia butuh biaya besar. Sedangkan saya selama pandemi tidak bekerja (karena dirumahkan, red), gaji
dipotong (tidak mendapat gaji penuh), subsidi gaji tidak dapat, sembako tidak dapat, PHK juga tidak
dapat. Saya harus cari tambahan uang kemana? Saya sudah tua, sudah susah nyari kerja” ujar bu Siti
pada Kemitraan saat ditemui di rumah kosnya di Kendangsari, Surabaya.

Sebagaimana dilansir oleh Tirto.id pada tanggal 27 Agustus 2021, sebanyak 71.931 buruh gagal
menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji tahap III. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi
menjelaskan, alasan ribuan buruh tidak terima BSU lantaran mereka telah mendapat bantuan sosial
lainnya.
Semula, BPJS Ketenagakerjaan memberikan 1,5 juta data calon penerima BLT gaji kepada Kementrian
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Ketenagakerjaan. Namun jumlah yang direalisasikan hanya 1.428.069 orang buruh.
Aturan terkait BLT gaji tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 16 tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji atau Upah bagi Pekerja atau Buruh dalam
Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam aturan itu, disebutkan bahwa penerima BLT gaji bukan merupakan penerima bansos lain dari
pemerintah. Kemudian warga negara Indonesia (WNI), dan bekerja di wilayah yang menerapkan kebijakan
PPKM level 3 dan level 4. Lalu penerima harus merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya tidak tahu masalahnya dimana, kenapa saya tidak mendapatkan subsidi gaji. Padahal banyak
juga teman kerja saya yang satu pabrik bisa mendapatkan transferan 1 juta meskipun mereka juga
mendapatkan bantuan beras dan sembako lainnya di kampung” keluh bu Siti.

CERITA PEMBELAJARAN
Ulfatur Rosyidah

Pendataan Bansos Carut Marut, Hak Rakyat Dirampas
“Nak, yang penting awakmu iku teko disek delok en, diadepi bareng-bareng. Ben ibu karo bapak gak
bingung. Sing kuoso pasti ngasih dalan keluar. Pikiranmu dikuatno disek, nek keluargane bojomu nemoni
awakmu, dijawab opo onoke…..” nasehat Bu Umi pada Denny, anaknya di seberang telepon.

Denny, adalah seorang sopir angkutan umum antar kota. Istrinya divonis covid ketika hendak menjalani
proses persalinan melalui operasi caesar. Bayinya selamat, namun istrinya meninggal dunia tidak lama
setelah melahirkan.
Saat kejadian, Denny sedang dalam perjalanan menuju ke Surabaya. Dan bu Umi tidak berani
menjelaskan panjang lebar mengenai keadaan istri Denny, karena kuatir anak sulungnya ini kepikiran
sehingga tidak bisa fokus bekerja yang tentu saja itu akan berresiko tinggi.
Salah satu faktor yang membuat anaknya tidak berani menemui keluarga istrinya, karena status
pernikahannya yang masih belum disahkan secara hukum negara.
“Anak saya menikah sirih secara agama karena istrinya masih dalam proses perceraian dengan suaminya
yang lama. Anak saya juga hanya seorang sopir, bagaimana bisa menanggung biaya caesar sebesar itu,
mbak. Sedangkan dia tidak memiliki BPJS ataupun KIS”.
“Anak mantu saya ini langsung stress ketika hasil tes swab menunjukkan bahwa dia positif Covid. Dan
lebih stress lagi ketika dokter meminta dia harus melahirkan melalui operasi Caesar karena tensinya
selalu tinggi selama di rumah sakit. Gimana nggak tinggi tensinya, wong dia stress terus menerus” papar
bu Umi.
“Saya masih ingat wa dia setelah hasil tes swab keluar. Mati saya, bu.. mati saya ini. Hasil swab saya
positif Covid. Wes pasti mati aku iki, bu…” kata istri Denny panik setelah menerima hasil SWAB.
“Titip bayi saya ya, bu.. tolong dijaga kalau saya nanti meninggal. Wes kena covid, disuruh Caesar, dapat
duit dari mana saya bu? Gak duwe BPJS kok dikongkon Caesar. Piye iki aku? Mati aku iki, bu..” lanjut bu
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Umi sambil berkaca-kaca mengenang anak menantunya.
Kisah tragis yang dialami istri Denny ini hanyalah salah satu contoh dampak dari buruknya pendataan
penerima bantuan sosial dan tidak meratanya pendistribusian bantuan sosial tersebut.
Selain kisah tragis istri Denny, penulis juga mendapatkan temuan adanya buruh yang mendapatkan
bantuan subsidi upah meskipun buruh tersebut sudah mendapatkan bantuan sosial berupa sembako. Di
lain pihak, tidak sedikit pula buruh yang tidak mendapatkan kedua jenis bantuan sosial tersebut maupun
jenis bantuan sosial lainnya.
Persoalan carut marutnya data penerima bansos bukanlah sebatas persoalan teknis
administratif belaka. Persoalan ini juga menyangkut perkara keadilan bagi rakyat. Ada hak rakyat yang
dirampas, sebagai akibat dari kesalahan administratif tersebut.

MEDAN
Sosiolog Universitas Negeri Medan: Bansos Covid-19
tak Cukup, Butuh Pemberdayaan
Sri Lestari
KEMITRAAN, MEDAN – Pandemi Covid-19 membuat sebagian besar rumah tangga mengalami
guncangan ekonomi yang signifikan dua tahun terakhir. Pemerintah pun telah menggulirkan sejumlah

bantuan sosial. Namun, bantuan tersebut tidak cukup. Selain penyaluran yang belum sepenuhnya tepat
sasaran, bansos juga belum mampu memberdayakan warga.
“Bansos hanya seremonial bagi orang miskin. Bantuan tidak membantu masyarakat keluar dari ruang
kemiskinan. Bantuan hanya membuat masyarakat menikmati kemiskinan,” ujar sosiolog dari Universitas
Negeri Medan (Unimed), Bakhrul Khair Amal, Rabu (2/2/2022), di Medan.
Menurut dia, pemerintah seharusnya fokus pada pemberdayaan masyarakat, tidak hanya memberikan
bansos. Masyarakat, lanjutnya, membutuhkan pekerjaan dan keahlian di tengah kondisi ketidakpastian
akibat pandemi Covid-19. Apalagi, tidak sedikit warga yang kehilangan pekerjaan.
Pada saat yang sama, katanya, bansos rentan disalahgunakan. Bakhrul mengatakan, ketepatan sasaran,
data dan fakta, validitas data, proses data penerima bansos tersebut harus dilakukan dari hulu ke hilir.
“Bansos Covid-19 yang tidak transparan berpeluang pada nepotisme. Siapa penerima bansos, apakah
tepat sasaran? Jangan jadikan bantuan sebagai proyek,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu mengevaluasi program bansos untuk melihat efektifitasnya.
“Negara harus hadir untuk menyelesaikan problematika pemetaan bantuan. Perlu keterbukaan informasi
publik tentang penerima bantuan dari tingkat pusat hingga daerah. Contohnya, di kantor desa proses
pendataan dan validasi penerima bantuan harus transparan” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui setiap pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan
pemerintahan desa. Informasi tersebut menyangkut penggunaan anggaran, ketepatan sasarannya,
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dan pertanggungjawabannya. “Izinkan warga negara mengkoreksi guna evaluasi anggaran bantuan,”
pungkasnya.

CERITA PEMBELAJARAN
Sri Lestari

Mengetuk Pintu Bantuan Saat Pandemi
“Saat itu ramai sekali. Banyak orang yang mengantre. Semuanya bawa berkas. Antrean dijaga satpam.
Lalu, satu per satu masuk ke dalam ruangan dan duduk bergantian. Ya, capek-capek ngurus dan antre
panas-panasan tapi enggak dapat bantuan juga,” ungkap Martha beberapa waktu lalu.
Martha adalah salah satu pendaftar bantuan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Medan,
Sumatera Utara. Ia membuka kedai yang menjual sembako dan jajanan. Kali pertama mendapatkan

kabar bantuan usaha, ia bergegas menyiapkan berkas yang menjadi syarat pendaftaran. Surat-surat
sudah ia lengkapi. Di antaranya fotocopi KTP (kartu tanda penduduk), fotokopi KK (kartu keluarga), foto
lokasi usaha dan produk, serta surat pengantar dari kepala desa.

Kala itu panas terik. Ia menaiki sepeda motor menuju Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Di sana,
semua persyaratan telah dipenuhi dan diterima oleh petugas. Ia menunggu sebulan, dua bulan, dan tiga
bulan. Namun, ternyata bantuan tersebut tak berpihak padanya.
Ia tak bisa menuntun apa-apa. Dia hanya mengelus dada, bertanya-tanya kenapa tak mendapat bantuan
tersebut. Tak ada tempat mengadu, ia melanjutkan kehidupan sebagaimana adanya. Mengetahui Program
Prakerja dari tetangga, ibu dua anak ini segera mendaftar. Dengan keterbatasan pengetahuan mengenai
e-mail dan proses pendaftaran, ia tetap mencoba peruntungan. Martha telah berusaha beergabung dari
Prakerja Gelombang 1 hingga pada akhirnya pada percobaan gelombang ke-15 ia berhasil.
Bersama suaminya yang juga saat itu belum bekerja, Martha menyelesaikan tugas dan akhirnya menerima
dana bantuan. Syukur, suaminya kini telah bekerja sedangkan Martha tetap membantu perekonomian
keluarga dengan warungnya.
Martha adalah potret masyarakat yang tak henti mengetuk pintu bantuan saat pandemi Covid-19. Ketika
pintu satu tertutup, ia mencoba mengetuk pintu lain. Meski tak tahu kapan pintu bantuan itu terbuka. Ia
terus berharap. Bantuan bukan seperti hujan yang merata, membasahi ketika turun.

Dari cerita Martha, dapat dipetik makna bahwa masyarakat telah terbiasa dengan sulitnya informasi
bantuan, termasuk tempat pengaduan. Bagi yang punya daya juang, ia akan terus berusaha memperoleh
bantuan. Tak lain dan tak bukan karena kebutuhan.
Pemerintah kiranya memperhatikan transparansi dan ketepatan sasaran bantuan. Berikan alasan kenapa
seseorang tidak layak mendapatkan bantuan ketika ia sudah mencoba mendaftar berulang kali. Jangan
biarkan tanda tanya masyarakat menggunung. Hal tersebut akan membuat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah menurun.
Memperoleh bantuan saat pandemi ini bagaikan mendapat durian runtuh. Di sisi lain utk memperoleh

bantuan bagaikan menapaki gunung terjal. Tak bisa dipungkiri, mendapatkan bantuan juga bagaikan
pungguk merindukan bulan.
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Peluang dan Tantangan
Jurnalisme Warga
Capaian dan Peluang Pengembangan
Hampir semua peserta yang mendapat fellowship jurnalisme warga ini adalah aktivis di daerah masingmasing, selain juga jurnalis lokal. Sebagian besar peserta juga sudah memiliki perhatian terhadap praktik
penyelewengan dana pemulihan Covid-19 yang menjadi tema jurnalisme warga kali ini. Latar belakang
dan jaringan yang dimiliki peserta diharapkan juga memudahkan mereka untuk mengakses data dan
informasi di lapangan.
Dari karya peserta terlihat mayoritas telah mengangkat sejumlah persoalan mendasar, namun disertai
dengan contoh nyata di sekitar mereka. Misalnya, peserta dari Surabaya menulis tentang perempuan
korban Covid-19 yang meninggal dunia saat hendak melahirkan. Korban meninggal dunia dalam proses
persalinan dengan meninggalkan utang sewa kontrakan. Ironisnya, korban tidak mendapat bantuan
sosial karena kekacauan dalam pendataan. Tulisan peserta ini menggambarkan realitas sehari-hari yang
luput dari pemberitaan media arus utama.
Sedangkan peserta di Gorontalo mengangkat tentang pemotongan dana bansos di kalangan rentan,
dalam hal ini kelompok lanjut usia. Peliputan yang dilakukan merupakan bagian dari aktivitasnya sebagai
anggota tim pelaksana Aplikasi Sipkumham menuju Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), dengan tujuan

mengumpulkan data terkait implementasi penyelenggaraan bansos di masa pandemi Covid-19 se-kab/
kota Provinsi Gorontalo. Selain menemukan adanya pemotongan bansos hingga 50 persen, sebagian
lansia bahkan tidak mendapat bantuan sama sekali. Terlihat bahwa peserta berhasil mengangkat
persoalan mengenai kelompok rentan, yang selama ini masih minim diberitakan media arus utama.
Tak hanya itu, selain berhasil melakukan wawancara, peserta juga melakukan observasi dan kemudian
menuliskannya dalam bentuk berita, sesuai kaidah jurnalistik.

Peserta di Kendari, yang berlatar belakang jurnalis, mengangkat masalah ketimpangan bantuan untuk
masyarakat kecil, dalam hal ini kelompok pemulung sampah plastik di Teluk Kendari. Pelatihan jurnalisme
warga, terutama terkait materi tentang interseksionalitas, membuatnya memilih topik yang selama ini
jarang diberitakan media arus utama. Tulisan yang dibuatnya kemudian juga dikirim ke media tempatnya
bekerja.
Sementara itu, sebagian peserta yang lain juga mengangkat persoalan dengan skala lebih luas. Misalnya,
peserta dari Aceh yang menulis tentang proyek pengadaan wastafel dan perangkat cuci tangan di sekolah
oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bermasalah. Selain melakukan wawancara, peserta juga melakukan
observasi di sejumlah sekolah, sehingga bisa menghasilkan tulisan yang cukup menarik. Selama
pengumpulan data, peserta memilih tidak mengatasnamakan aktivis antikorupsi, namun sebagai pribadi
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peserta pelatihan jurnalisme warga, dan ternyata itu memudahkannya mengakses data dan informasi
dari masyarakat biasa. Namun sebaliknya, aparat desa selalu menghindar dan ketakutan, sebab ternyata
di kampung tersebut ada kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Peserta, bersama lembaga sipil

antikorupsi di Aceh, kemudian menyampaikan temuan penyimpangan pengadaan wastafel di lapangan
ke media arus utama sehingga kasusnya mendapat perhatian. Dugaan penyimpangan dalam proyek
pengadaan wastafel ini kemudian terus bergulir dan mulai diberitakan di media arus utama dan sekarang
dalam proses penyidikan aparat kepolisian.1

Peserta dari Aceh ini menyampaikan bahwa jurnalisme warga bisa menjadi bagian dari upaya pemantauan
warga terhadap berbagai persoalan yang ada. Disebutkan, di Aceh beberapa organisasi sipil yang
bergerak di bidang antikorupsi sedang melatih warga untuk melakukan jurnalisme warga. Selama ini,
masyarakat lebih sering menulis di platform media sosial seperti Facebook (FB) atau Instagram yang
dianggap bisa memberikan perubahan dibandingkan melalui pengaduan resmi. Dicontohkan, di kampung
temannya, bertahun-tahun air PDAM hanya mengalir di pagi hari selama beberapa jam saja. Segala
usaha pengaduan sudah dilakukan, tetapi tidak ada yang ditanggapi hingga suatu saat dia menuliskan
keluhannya di FB dengan menautkannya kepada akun PDAM dan Walikota. Di hari itu juga petugas
PDAM datang dan memperbaiki saluran air. Dia melihat bahwa media sosial bisa sangat luar biasa
pengaruhnya dan dinilai akan lebih efektif lagi jika pelaporan itu ditulis dengan teknik jurnalisme warga,
dengan didukung data-data dan fakta yang kuat.

Tantangan Jurnalisme Warga
Sebagian peserta memang menunjukkan kemajuan dengan menyelesaikan penulisan berita maupun
cerita pembelajaran. Namun demikian, sebagian peserta tidak menyelesaikan tulisan. Dari 19 peserta
fellowship, sebanyak 9 orang atau 50 persen di antaranya yang tidak menyelesaikan tulisannya, baik
dalam bentuk berita ataupun cerita pembelajaran.
Dalam wawancara mendalam dan diskusi terfokus yang dilakukan pada Sabtu (19/2) terungkap, para
peserta rata-rata menyadari pentingnya warga mendokumentasikan peristiwa yang terjadi terkait
penanganan Covid-19 di daerah. Hal ini karena banyak informasi penting yang tidak diberitakan media
arus utama.
Namun demikian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi peserta. Alasan yang mengemuka kebanyakan
bersifat teknis, terutama dalam pencarian data dan informasi. Salah seorang peserta dari Sulawesi Utara
mengaku kesulitan untuk menemui nara sumber dari kalangan pemerintahan. Apalagi, nara sumber
tersebut dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian setempat. Keberadaan peserta dari kalangan NGO
ternyata juga menjadi alasan penolakan. Nara sumber dari kalangan pemerintah cenderung khawatir dan
menghindari mereka.
Kesulitan mengakses nara sumber juga disampaikan oleh peserta dari Bengkulu. Menurutnya, warga
desa yang hendak diwawancarai menolak karena selama ini banyak orang yang wawancara dan
memanfaatkan mereka. Hal ini membuat warga tidak percaya pada pihak lain yang hendak mewawancarai
mereka.
KEMITRAAN sebenarnya telah menawarkan untuk memberikan surat pengantar kepada peserta sebagai
pegangan peserta saat di lapangan. Namun demikian, hanya sedikit peserta yang memanfaatkannya,
1
Lihat: https://regional.kompas.com/read/2022/03/08/183019278/dugaan-korupsi-pengadaan-wastafel-di-acehsenilai-rp-44-miliar-17-orang?page=all
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seperti dilakukan peserta dari Aceh. Berbekal surat ini, peserta ini ke lapangan untuk mewawancarai
warga maupun para pihak terkait, termasuk dari kalangan pemerintahan. Jadi, pada akhirnya tergantung
pada passion atau keseriusan dari para peserta, selain juga keterbukaan informasi dari para narasumber.
Sebagaimana disampaikan peserta dari Sulawesi Utara dan Sumatera Utara, yang tidak menyelesaikan
penulisan, tantangan teknis yang bersifat personal merupakan kendala utamanya. Peserta di Sulawesi
Utara ini misalnya menyampaikan, selama pelaksanaan fellowship mengalami masalah personal
berupa banyaknya orang terdekat dan sakit dan meninggal dunia. Hal ini membuatnya tidak fokus untuk
menyelesaikan penulisan. Sementara itu, peserta dari Sumatera Utara menyampaikan, pelaksanaan
fellowship yang berdekatan dengan Natal dan Tahun Baru, membuatnya tidak memiliki waktu untuk
menyelesaikan penulisan.
Sekalipun tidak menyelesaikan tulisan, namun keduanya mengaku telah mendapatkan pengetahuan
tentang penulisan jurnalistik dan berencana untuk mengembangkan lebih lanjut. Bahkan, peserta dari
Sumatera Utara telah mengikuti kembali program jurnalisme warga yang digagas oleh LSM lain untuk
isu Covid-19.

Risiko UU ITE
Selama pelatihan, sebagian besar peserta diliputi tanda-tanya terkait perlindungan mereka selama
menjalankan tugas sebagai jurnalis warga. Berbeda dengan jurnalis arus utama yang dilindungi UU Pers
40/1999 selama menjalankan tugas jurnalistik, jurnalisme warga tidak mendapat kemewahan ini. Dengan
UU Pers, Dewan Pers dapat menangani sengketa atas karya jurnalistik wartawan. Pihak yang keberatan
tidak mesti melapor ke polisi sedangkan jurnalis warga bisa diproses hukum sesuai dengan UU ITE.
Kasus pertama tentang proses hukum sebagai implikasi dari UU ITE dialami Prita Mulyasari, seorang
warga pada tahun 2008. Prita akhirnya harus mendekam di balik jeruji besi karena mengirim surat
elektronik yang dianggap mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit. Ia dituding melanggar Pasal 310
KUHP dan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE.

Hingga kini, pasal karet di UU ITE masih terus mengancam kebebasan warga menyampaikan informasi.
Misalnya, Saiful Mahdi, dosen yang mengkritik rekruitmen dosen di kampusnya alam grup percakapan
internal dosen akhirnya dituntut pidana. Belakangan, aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilaporkan
polisi saat menyiarkan dialog tentang dugaan keterlibatan pejabat dalam konflik dan penambangan di
Papua di saluran YouTube mereka.
Berdasarkan data SafeNet, terdapat 376 kasus hukum terkait dengan UU ITE selama 2008 hingga 2020.
Lebih dari 30 persen dari terlapor kasus itu berprofesi sebagai buruh, aktivis, mahasiswa, bahkan jurnalis.
Di luar UU ITE, warga juga bisa dikriminalisasi karena laporannya. Teranyar, Nurhayati yang merupakan
mantan bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sempat ditetapkan sebagai tersangka
setelah melaporkan mantan kepala desanya atas dugaan kasus korupsi.
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Sedikitnya ada tiga pasal yang mengancam jurnalis warga, seperti di bawah ini:

Pasal
Pasal 310 ayat (1)
dan ayat (2) KUHP
Pasal 27 ayat (3)
UU No. 19 Tahun
2016 tentang
Perubahan UU ITE
2008
Pasal 28 UU No. 19
Tahun 2016 tentang
Perubahan UU ITE
2008

Ancaman
Pencemaran nama baik secara langsung atau tertulis
terancam penjara sembilan bulan sampai setahun empat
bulan

Barang siapa yang sengaja, dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman penjara
maksimal 4 tahun dan denda Rp 750 juta
Penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, dan
mengandung SARA diancam hukuman maksimal 6 tahun
dan denda Rp 1 miliar

Akan tetapi, warga sejatinya dapat menjadi bagian dalam jurnalisme. Sejumlah aturan di bawah ini
diharapkan bisa menjadi landasan jurnalisme warga.



Deskripsi
Pasal 28E ayat (3)
UUD RI 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Pasal 310 ayat (3)
KUHP

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis,
jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum
atau karena terpaksa untuk membela diri.
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UU No. 39 Tahun
1999 Tentang Hak
Asasi Manusia
SKB Pedoman
Implementasi
Penanganan
UU ITE yang
ditandatangani
Kapolri, Jaksa
Agung, dan Menteri
Komunikasi dan
Informatika pada 23
Juni 2021.

Menyampaikan pendapat dan atau informasi merupakan
hak dasar manusia

SKB itu antara lain mengatur bahwa pasal pencemaran
nama baik hanya dapat diterapkan selama korban sebagai
pelapor adalah perseorangan, bukan institusi atau
korporasi.

Selain perlindungan hukum, pewarta warga juga belum terikat kode etik jurnalistik. Padahal, kode etik

memastikan pewarta agar tetap akurat, memverifikasi informasi, hingga cover both side atau memberi
ruang kepada kedua pihak dalam berita.
Dalam menulis artikel di media, posisi warga juga masih rentan. Media yang memuat tulisan warga,
misalnya, mengklaim tidak bertanggungjawab atas artikel itu. Penulislah yang bertanggungjawab. Jika
ada yang menggugat artikel itu, warga bisa terjerat hukum.
Kini, pewarta warga juga rentan menjadi subordinat dari kepentingan tertentu. Mereka dapat dimanfaatkan
sebagai buzzer. Dengan media sosial, jurnalis warga berpotensi menyebar hoaks. Ini dimungkinkan
karena audiens memilih membaca apa yang diinginkan, meskti bukan fakta.
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Pembelajaran Jurnalisme
Warga
Aspek Hukum
Perlindungan

hukum

menjadi

tantangan

serius

bagi

kontributor

warga

di

tengah

berkembangnya praktik jurnalisme warga. Pada 29 Juni 2019, pegiat media warga nirlaba
menuntut adanya pengakuan dan perlindungan hukum bagi mereka. Pegiat media warga ini
berasal dari BaleBengong, Tatkala, Nusa Penida Media, Warta Desa, Marsinah FM,
Speaker Kampung, dan sejumlah organisasi pers mahasiswa. Mereka mendiskusikan
intimidasi yang didapat kontributor warga dalam menyampaikan informasi. Bentuk-bentuk
intimidasi yang mereka dapatkan berupa ancaman melalui pesan singkat, media sosial, telepon, hingga

kekerasan fisik dari para pihak yang “terganggu” atas informasi yang diwartakan. Mereka meminta secara
khusus kepada Dewan Pers agar membuat mekanisme menjaga kualitas bagi kontributor warga dan
media warga, mengadvokasi keberadaan mereka, membangun jaringan perlindungan hukum, sekaligus
menyiapkan rancangan aturannya. Mereka menekankan bahwa aktivitas warga dalam menyampaikan
informasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi (AJI Surabaya, 2019).

Namun demikian, hingga saat ini belum ada progres berarti dalam hal perlindungan bagi jurnalisme
warga. Keberadaan UU ITE masih menjadi momok terbesar bagi jurnalis warga dan korban terus terjadi.
Di sisi lain, media sosial memang telah dimanfaatkan juga oleh kepentingan berbagai pihak guna

membiaskan informasi. Ini misalnya terjadi dengan maraknya praktik influencer dan buzzer yang bisa
membiaskan informasi. Maka, revisi UU ITE yang lebih memberi ruang bagi kebebasan warga untuk
menjalankan jurnalisme warga, sekaligus menghindarkan terjadinya noise dalam sosial media perlu
mendapat prioritas ke depan. Perlu ada aturan yang spesifik untuk jurnalisme non-arus utama ini.

Aspek Teknis
Sembari menunggu pembenahan aturan hukum ini, praktik jurnalisme warga juga harus terus dibenahi.

Jurnalis warga harus menerapkan kaidah-kaidah dasar dalam jurnalisme, misalnya setia pada fakta, tidak
menyebarkan kabar bohong, membela kepentingan publik, tidak melakukan pemerasan atau mengambil
keuntungan pribadi dari berita yang ditulisnya, dan bebeberapa kaidah dasar lain.

Guna mengindari agar jurnalis warga tidak jatuh ke ranah hukum, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi.
Pertama, jangan menghina, memfitnah, menuduh, dan mengeluarkan pernyataan yang belum terbukti
kebenarannya. Ingat, apa yang Anda tulis di media sosial bisa diakses publik luas.
Contohnya: Bantuan beras dari Polda X tidak jelas sumbernya. Jangan-jangan uangnya dari pengusaha
yang koruptor. Pernyataan ini bisa diganti dengan “meminjam mulut” orang lain. Misalnya, aktivis Y
mempertanyakan sumber dana bantuan beras di Polda X.
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Kedua, hindari informasi yang masih sumir. Contohnya: kepala dinas pertanian X korupsi pupuk subsidi.

Padahal, belum ada bukti kasus itu. Gunakan pernyataan dengan menyertakan sumber. Misalnya,
menurut laporan media Y, kepala dinas pertanian X diduga korupsi. Ingat, praduga tak bersalah dengan
menyertakan kata “diduga”.
Ketiga, jangan menyebar kabar bohong, konten yang mengandung sentimen SARA (suku, agama,
ras, dan antargolongan), serta yang berbau pornografi. Caranya, verifikasi informasi itu dan tanyakan
berulang kali kepada diri sendiri: untuk apa saya mengunggah konten ini?
Keempat, hindari beropini dan menulislah sesuai fakta. Contohnya: Kata dokter ABC, istri saya harus

melahirkan secara caesar demi keselamatan si bayi. Saya kemudian mencari pendapat dokter lainnya.
Pernyataan ini sesuai fakta, tidak dibuat-buat.
Contoh opini: Kata dokter ABC, istri saya harus melahirkan secara caesar. Dokter ini kayaknya ingin
meraup untung karena operasi caesar harganya mahal. Dasar, dokter sekarang pikirannya duit melulu.
Apakah ini sesuai fakta? Tentu saja tidak. Penulisnya pun bisa dipidana.
Kelima,

dalam

menulis

kasus

penyimpangan,

jurnalis

warga

sebaiknya

fokus

pada

pola

penyelewengannya, bukan terhadap aktornya. Apalagi, jika kasus itu belum sepenuhnya benar.
Misalnya, untuk mendapatkan bansos, warga harus membayar sekian rupiah kepada aparat desa.

Pewarta warga tidak perlu menuliskan identitas pelaku dugaan korupsi tersebut. Jangankan jurnalis
warga, sejumlah media arus utama saja masih menggunakan inisial terhadap tersangka korupsi. Tanpa
penyebutan identitas, penulis mengurangi risiko gugatan.

Terakhir, jurnalis warga sebaiknya berjejaring dengan organisasi yang bisa membantu, seperti SAFEnet,
Paguyuban Korban UU ITE, dan lainnya. Ingat, media sosial seperti hutan rimba yang berbahaya. Perlu
rambu-rambu agar pewarta warga terhindar berbagai ancaman. Bagaimana pun peran jurnalis warga

dibutuhkan kini dan nanti. Apalagi, tidak semua kepentingan publik mendapatkan tempat di media arus
utama. Seperti pegangan OhmyNews, portal jurnalisme warga di Korea Selatan: every citizen is a reporter
(setiap warga adalah reporter).

Pembelajaran ke Depan
Dari pelaksanaan program jurnalisme warga, terdapat sejumlah capaian dan pembelajaran. Salah
satunya, praktik jurnalisme warga bisa diintegrasikan dengan kegiatan pemantauan para aktivis sipil
di daerah. Selain menyampaikan kajian dan laporan ke para pihak berwenang maupun ke media arus
utama agar menjadi perhatian publik, para aktivis ini juga bisa membuat sendiri informasi dan data
yang ditemukan di lapangan dalam bentuk berita. Namun demikian, dibutuhkan intervensi ke berbagai
komunitas di daerah untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya jurnalisme warga dalam
mendukung kegiatan mereka. Jurnalisme warga berpeluang untuk membangkitkan semangat warga
untuk mengawal isu-isu penting yang ada di sekitar mereka, yang selama ini luput dari perhatian media
arus utama. Semua peserta yang berhasil menyelesaikan tugas penulisan dalam program ini aktif di
komunitas dan menyadari pentingnya penulisan berdasarkan kaidah jurnalistik.
Berbagai platform media sosial memberi ruang kepada siapa saja untuk menyampaikan informasi
secara lebih luas. Sedangkan penulisan yang memenuhi kaidah jurnalistik, seperti berdasarkan fakta,
tidak mencampurkan dengan opini, dan berusaha mencari konfirmasi para pihak terkait, akan membantu
jurnalis warga menghindari bias informasi dan juga risiko terjerat kasus hukum, terutama UU ITE.
Sekalipun demikian, risiko tetap ada karena jurnalis warga belum mendapat perlindungan UU Pers
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sebagaimana jurnalis arus utama selama dia tidak menulis di media arus utama yang diakui Dewan Pers.
Untuk keberlanjutan program, diperlukan adanya penguatan jaringan antar peserta di berbagai daerah,
salah satunya dengan membangun platform bersama yang bisa menampung tulisan mereka. Ini bisa

memanfaatkan platform media sosial yang ada, namun akan lebih baik jika membentuk rintisan media
daring sebagaimana dipraktikkan oleh komunitas jurnalis warga di Bali yang membentuk balebengong.id.
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Epilog : Kala Media Dibungkam,
Pewarta Warga Bersuara
Agustus 2021, Irma Sari dan kawan-kawannya di Komite Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa Aceh

menelusuri berbagai kanal pemerintah. Mulai dari Layanan Pengadaan Secara Electronik (LPSE) hingga
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP
LKPP). Mereka ingin mengecek berbagai proyek pemerintah.

Irma, sapaannya, tercengang ketika mendapati proyek wastafel untuk penegakan protokol kesehatan
Covid-19 di sekolah dengan total anggaran Rp 44.000.958.000! Angka itu setara 3.666 ton beras di
Aceh. Proyek ini dibangun di 390 titik sekolah dengan metode pengadaan langsung. Setiap sekolah
mendapatkan 11 unit wastafel dan satu unit tempat penampungan air.
Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh melalui dinas pendidikan ini sudah tepat
sasaran? Lalu, bisakah proyek ini memutus mata rantai penularan Covid-19? Setidaknya, inilah sederet
pertanyaan di benak Irma. Setelah terjun ke lapangan, ia menemukan ada wastafel dikerjakan asalasalan, keran-keran air rusak, pipa tak terpasangan, bahkan tidak bisa digunakan.
Tidak berhenti di situ, Irma dan rekannya juga membagi temuannya kepada sejumlah jurnalis. Proyek
wastafel itu pun terbit di media setempat hingga nasional. Dalam pelatihan jurnalisme warga yang digelar
Kemitraan dengan Australia Indonesia Partnership for Justice-2 (AIPJ2), Irma juga memaparkan soal
proyek tersebut di dua tulisannya, termasuk behind the scene.
Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Aceh turun tangan dan menemukan dugaan kerugian

negara Rp 2,3 miliar, seperti yang diberitakan media. Polisi turut mendalami proyek itu. Bahkan, awal
Maret 2022, Kepolisian Daerah Aceh mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel telah
masuk ke tahap penyidikan, meski belum ada penetapan tersangka.

Langkah Irma dan kawan-kawannya menelusuri kasus wastafel, mengolah informasinya, menuliskannya,
lalu menyebarkannya dapat dikategorikan sebagai jurnalisme warga. Irma tidak perlu perintah dari
pimpinan redaksi atau editor. Terlepas dari teknis penulisan dan sebagainya, mereka telah menjawab
kepentingan publik terkait penggunaan anggaran untuk wastafel.
Inilah gambaran pentingnya jurnalisme warga. Ketika banyak media “dibungkam” pewarta warga
bersuara. Apalagi, publik paham, sejumlah media tidak lagi independen karena terafiliasi dengan partai
politik atau konglomerat tertentu. Seungahn Nah dan Deborah S. Chung (2020) menyebut jurnalisme
warga sebagai demokrasi, yakni jurnalisme dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Perkembangan teknologi informasi juga telah menghapus barikade produsen berita hanya media, pers.
Bermodalkan telepon pintar dan jaringan internet, Anda bisa mengabarkan apa saja, di mana saja, dan
kapan pun. Tak perlu lagi komputer. Seperti pegangan OhmyNews, portal jurnalisme warga di Korea
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Selatan: every citizen is a reporter (setiap warga adalah reporter).
Pewarta warga acap kali lebih dulu mendapatkan informasi dibandingkan media atau pemerintah.
Sebab, mereka berada langsung di lokasi atau real time. Memang, informasi itu belum utuh. Namun,
seperti ungkapan guru besar Graduate School of Journalism Columbia University Sreenath Sreenivasan,
informasi sedikit lebih baik dibandingkan tidak ada informasi sama sekali.
Selanjutnya, para jurnalis media arus utama yang akan memverifikasi informasi dari pewarta warga
sekaligus membuatnya lebih komprehensif. Tanpa verifikasi, jurnalis tersebut tak ubahnya serupa dengan
warga yang mengabarkan sesuatu. Sebaliknya, warga yang mengecek informasi, bahkan mengonfirmasi
kepada pihak terkait boleh dibilang mengerjakan kerja jurnalistik.
Dengan pola seperti itu, plus memegang kode etik jurnalistik – seperti menyajikan informasi akurat
dan cover both side – pewarta warga bisa terhindar dari hoaks, ujaran, kebencian, dan dimanfaatkan
kepentingan tertentu. Tanpa disadari, pewarta warga rentan menjelma buzzer. Apalagi, di era post truth
yang menginginkan informasi sesuai keinginan, bukan kebenaran.
Cara kerja jurnalistik oleh pewarta warga juga bakal menghindari jeratan hukum, seperti tudingan
pencemaran nama baik hingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebab, UU Pers
40/1999 belum melindungi pewarta warga. Akan tetapi, regulasi terkait kebebasan berpendapat bisa jadi
tameng, sepanjang tidak menghina, menuduh, dan lainnya.
Bagaimana pun, suka atau tidak, masa jurnalisme warga sudah terjadi dan bakal terus berlangsung.
Pewarta warga turut terlibat dalam banjir informasi. Dengan edukasi, kode etik, dan kolaborasi, jurnalis
warga dapat berperan membangun perahu agar publik tidak tenggelam dalam tsunami informasi. Tanpa
itu, mereka ikut mempercepat kematian demokrasi dan nalar publik.
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