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1. Judul   :  Menko PMK: Banyak Penduduk Yang Miskin 

Kagetan Akibat Covid-19 

Sumber : Kompas.com 

Publikasi : 08 Mei 2020  

 “ Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut banyak masyarakat jatuh 

miskin karena pandemi virus corona atau Covid-19. 

 Sebab, banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian setelah sejumlah 

pemerintah daerah menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

 "Mereka adalah penduduk kita yang sebelumnya tidak miskin, namun 

sekarang jatuh miskin. Atau yang saya sebut miskin kagetan akibat dampak dari 

Covid-19," kata Muhadjir dalam video conference dari Istana Kepresidenan, 

Jakarta, Jumat (8/5/2020). 

 Oleh karena itu, Muhadjir menegaskan, bahwa saat ini pemerintah 

tak hanya membantu masyarakat yang sejak awal sudah tercatat sebagai warga tak 

mampu. Namun, pemerintah juga harus fokus membantu masyarakat yang jatuh 

miskin setelah kehilangan mata pencaharian. 

 Muhadjir pun memaparkan sejumlah bantuan yang telah 

digelontorkan pemerintah seperti bantuan paket sembako, bantuan langsung tunai, 

hingga penurunan tarif dasar listrik. 

 Namun ia mengakui perlu pemutakhiran data terlebih dahulu untuk 

menyasar kelompok yang baru jatuh miskin ini. Sebab, kelompok ini belum tercatat 

dalam data Kementerian Sosial. 

 "Ini perlu ada pencarian data dan verifikasi data kemudian baru 

dipastikan mereka perlu dapat bantuan. Sesuai arahan Presiden diperhatikan betul 

kelompok masyarakat yang mendadak menjadi miskin ini," kata Muhadjir. 

 Sebelumnya diberitakan, Centre of Reform on Economics (Core) 

Indonesia memproyeksi bakal ada lonjakan jumlah penduduk yang hidup di bawah 

garis kemiskinan. Pasalnya, pandemi virus corona (Covid-19) telah mematikan 
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banyak kegiatan usaha dan mengakibatkan lapangan kerja hilang dalam jumlah 

besar. 

 Bahkan Core memproyeksi, untuk skenario sangat berat, risiko 

pertambahan penduduk miskin bisa mencapai 12,2 juta orang, dengan asumsi 

penyebaran Covid-19 tak lagi terbendung dan kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) diberlakukan secara masif baik di Jawa dan Luar Jawa 

dengan standar sangat ketat. 

 

2. Judul  : Menko PMK Sebut Bakal Banyak Orang Miskin Kagetan 

Sumber : Detik.com 

Publikasi : 08 Mei 2020 

 ” Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bakal ada banyak jatuh miskin 

gara-gara Corona merajalela. Dia menyebutnya dengan istilah masyarakat yang 

miskin kagetan. 

 Awalnya, Muhadjir bicara mengenai masyarakat yang akan 

menerima bantuan sosial. Selama ini sudah ada masyarakat yang masuk Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mereka sudah rutin menerima bansos. 

 Namun, banyak pihak yang belum masuk DTKS, orang-orang ini lah 

yang disebut Muhadjir sebagai orang miskin kagetan. 

 "Yang tidak kalah penting adalah banyak yang belum masuk DTKS, 

mereka ini adalah masyarakat yang semula dikategorikan mampu tapi sekarang jadi 

jatuh miskin akibat COVID-19 atau saya sebut miskin kagetan, semula tidak miskin 

jadi miskin. Ini perlu verifikasi data baru untuk memastikan mereka dapat bantuan," 

ungkap Muhadjir dalam siaran pers video, Jumat (8/5/2020). 

 Dia mengatakan kini pemerintah sedang fokus untuk menggalakkan 

jaring pengamanan sosial. Pasalnya dengan adanya pengetatan yang dilakukan di 

beberapa daerah, bantuan sosial dinilai menjadi hal yang penting diberikan oleh 

pemerintah. 

 "Perhatian Kemenko PMK sekarang lebih banyak ke jaring 

pengaman sosial. Karena begitu ada pengetatan PSBB terutama di DKI dan 

sekitarnya, tidak mungkin tidak segera disusul dengan memberikan bansos bagi 

orang yang sangat membutuhkan," jelas Muhadjir. 
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 Muhadjir juga menjelaskan berbagai upaya jaring pengamanan 

sosial yang dibuat pemerintah. Dia menyebutkan ada program Kartu Pra Kerja. 

Kemudian ada juga program sembako rutin Kemensos dan Program Keluarga 

Harapan yang penerimanya ditambah. 

 "Pertama Kartu Pra Kerja, ini domain Kemenko Ekonomi. Ke dua ini 

program rutin Kemensos, ada program sembako yang semula dari 15,2 juta jadi 20 

juta, kemudian Program Keluarga Harapan alias PKH semula 9,2 juta dinaikan jadi 

10 juta," jelas Muhadjir. 

 Dia menjabarkan ada program bantuan diskon biaya listrik. Lalu 

yang terbaru ada bantuan langsung tunai dari Dana Desa, akan diberikan ke 12,3 

juta KK penerima manfaat, per keluarga akan mendapatkan Rp 600 ribu per bulan 

hingga bulan Juni. 

 "Kemudian ada bantuan listrik. Lalu yang baru lagi ada bantuan 

langsung tunai desa ada 12,3 juta KK penerima manfaat, Rp 600 ribu per bulan. 

Mulai April sampai Juni," jelas Muhadjir. 

 Ada dua bantuan Presiden yang dikomandoi Kemensos, pertama 

untuk 9 juta orang dalam DTKS dibagikan Rp 600 ribu per bulan. Lalu, ada bantuan 

sembako untuk 1,3 juta orang di Jabodetabek, dengan nilai Rp 600 ribu per bulan. 

 "Kemudian ada bantuan sosial tunai ini diambil dari bantuan 

Presiden untuk 9 juta keluarga di dalam DTKS Rp 600 ribu perbulan," papar 

Muhadjir. 

 "Lalu bantuan Presiden berupa sembako di wilayah Jabodetabek, ini 

akan diberikan ke 1,3 juta keluarga. Nilainya Rp 600 ribu per bulan, dibagikan 

sebulan dua kali," lanjutnya.” 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 

 

3. Judul  : Yang Paling Terdampak Covid-19: Masyarakat Miskin, 

Rentan Miskin, Pekerja Informal 

Sumber : Kompas.com 

Publikasi : 04 Juni 2020 

 

 “ Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan laporan hasil survei sosial 

demografi dampak Covid-19 pada Senin (1/6/2020).  

 Penyajian hasil survei ini bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada para pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan dalam menghadapi 

pandemi ini.  

 Dalam laporan itu disebutkan bahwa kelompok masyarakat yang 

paling terdampak selama pandemi Covid-19 adalah: Masyarakat miskin Rentan 

miskin Pekerja informal.  

 Diketahui, sebanyak 70,53 persen responden dalam kelompok 

berpendapatan rendah (kurang dari Rp 1,8 juta) mengaku mengalami penurunan 

pendapatan.  

 Sementara itu, 46,77 persen masyarakat dengan penghasilan Rp 1,8 

juta sampai Rp 3 juta juga mengalami nasib yang sama. Sekitar 37,19 persen 

kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp 3 juta sampai Rp 4,8 juta dan 31,67 

persen kelompok berpenghasilan Rp 4,8 juta sampai Rp 7,2 juta menyebutkan, 

pendapatan mereka menurun. 

  Untuk kelompok berpenghasilan tinggi, yaitu lebih dari Rp 7 juta, 

hanya 30 persen dari mereka atau 3 dari 10 responden mengalami penurunan 

pendapatan. 

 Metode yang digunakan dalam survei ini adalah rancangan Non-

Probability Sampling yang merupakan kombinasi dari Convenience, Voluntary, dan 

Snowball Sampling untuk mendapatkan responden dalam kurun waktu satu minggu.  

 Dengan metode ini, survei memiliki sejumlah keterbatasan, seperti 

adanya bias dibandingkan dengan metode wawancara langsung dan analisis yang 

dihasilkan merupakan gambaran individu yang tidak mewakili seluruh kondisi 

masyarakat Indonesia. 
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 Ekonom senior Institute for Development of Economics ( Indef) Nawir 

Messi mengatakan, hasil survei BPS mengonfirmasi sekaligus menegaskan bahwa 

situasinya memang seperti yang digambarkan dari hasil survei BPS.  

 Menurut dia, apa yang disampaikan oleh BPS itu sudah diketahui 

secara umum dan terjadi di mana-mana.  

 "Jadi apa yang disampaikan oleh BPS itu sudah diketahui secara 

umum. Sudah terjadi di mana-mana. Jadi pekerjaan BPS itu mengonfirmasi fakta 

dalam bentuk angka," kata Nawir saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/6/2020). 

  "Mereka ini kan pekerja-pekerja informal, termasuk pedagang kaki 

lima, buruh bangunan, ojek, dan lain-lain. Ketika PSBB berlangsung, maka praktis 

mereka tidak ada aktivitas," lanjut dia. 

  Ia menyebutkan, survei tersebut bisa dijadikan pedoman untuk 

pemerintah agar memberikan fokus bantuan kepada kelompok itu.  

 Menurut Nawir, pendapatan para pekerja informal itu tidak hanya 

berkurang, tetapi juga hilang seiring berlakunya PSBB.  

 "Dengan survei ini, kita lihat bagaimana pemerintah seharusnya 

fokus pada kelas ekonomi paling bawah dan memberi bantuan kepada mereka," jelas 

dia.  

 Sejauh ini, kata Nawir, pemerintah sudah berfokus pada kelompok-

kelompok itu dengan berbagai program sosial yang dikeluarkan. “ 

 Hanya saja, data di tingkat desa tidak sesuai dengan realita 

sebenarnya. Ketidaksesuaian data itu membuat sejumlah warga yang seharusnya 

berhak menerima justru terabaikan.  

 "Agar mereka benar-benar tercakup dalam program maka harus ada 

perbaikan data, sehingga betul-betul menunjkkan realitas dan tidak menjadi 

terabaikan karena persoalan data," kata dia. “ 
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4. Judul  : Penghasilan orang Miskin atau Kaya yang Paling Terdampak 

Corona? 

Sumber : Detik.com 

Publikasi : 22 Juni 2020 

 

 “ Pandemi virus Corona atau wabah COVID-19 telah membuat 

ekonomi berantakan. Tapi ternyata dampaknya paling parah dirasakan hanya 

masyarakat berpenghasilan rendah ketimbang masyarakat kelas atas. 

 Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, wabah 

COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar dan menurunkan 

pendapatan masyarakat. 

 "Survei BPS, pendapatan turun hampir di semua lapisan masyarakat, 

dari bawah sampai atas," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI yang membahas 

Asumsi dasar Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 

(KEM PPKF) RAPBN tahun anggaran 2021 di gedung DPR, Jakarta, Senin 

(22/6/2020). 

 Meski berdampak terhadap pendapatan seluruh lapisan masyarakat, 

namun dampak terdalam dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Survei 

BPS menunjukkan 7 dari 10 orang masyarakat berpenghasilan rendah 

pendapatannya menurun. 

 Sementara untuk masyarakat kelas atas dampaknya hanya kecil. 

Pendapatan masyarakat kelas atas yang mengalami penurunan hanya 3 dari 10 

orang.  

 "Artinya dampak COVID-19 ke pendapatan lebih dalam ke 

masyarakat berpendapatan rendah," tutupnya. ” 
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5. Judul  : Gawat! Corona Bikin Masyarakat Miskin Makin Miskin 

Sumber : Detik.com 

Publikasi : 09 Juli 2020 

  

 “ Pandemi Corona membuat masyarakat miskin makin miskin. 

Pasalnya, berdasarkan survei sosial demografi Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan pendapatan kelompok masyarakat miskin, rentan miskin, dan pekerja 

informal mengalami penurunan. 

 Dari hasil survei itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

mengatakan sebanyak 70,53% masyarakat berpendapatan sampai Rp 1,8 juta per 

bulan mengalami penurunan. 

 "Survei ini menggambarkan semakin rendah pendapatan masyarakat, 

dampak penurunan pendapatan akibat COVID jauh lebih besar," kata Sri Mulyani 

di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Kamis (9/7/2020). 

 Sri Mulyani menjelaskan, salah satu penyebab penurunan 

pendapatan adalah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada 

penerapan itu, aktivitas ekonomi level bawah khususnya pekerja informal sangat 

terdampak. 

 "Hasil survei demografi COVID-19 yang dilakukan BPS, dampak 

COVID berpengaruh pada level akar rumput," ujarnya. 

 Survei BPS diikuti oleh 87.379 responden. Di mana, sekitar 56,40% 

dalam posisi bekerja, 22,74% tidak bekerja, 18,34% bekerja (dirumahkan 

sementara), 2,52% terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari total responden, 

sebanyak 35,78% responden mengaku pendapatannya menurun akibat COVID-19, 

diantaranya yang berpendapatan sampai Rp 1,8 juta. 

 Selain itu, sebanyak 46,77% masyarakat yang berpendapatan Rp 1,8 

juta sampai Rp 3 juta mengalami penurunan. Sedangkan masyarakat yang 

berpendapatan Rp 3 juta sampai Rp 4,8 juta mengalami penurunan ada sebanyak 

37,19%. 

 Selanjutnya, masyarakat yang berpendapatan Rp 4,8 juta sampai Rp 

7,2 juta ada sebanyak 31,67% yang mengalami penurunan, lalu masyarakat yang 

berpendapatan di atas Rp 7,2 juta ada 30,34% yang mengalami penurunan. 
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 Untuk mengatasi hal tersebut, Mantan Direktur Pelaksana Bank 

Dunia ini mengaku bisa menekan dampak tersebut melalui program pemulihan 

ekonomi nasional (PEN). Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 695,2 triliun untuk 

enam klaster yang isinya berupa insentif perpajakan, perlindungan sosial (bansos), 

dukungan UMKM dan korporasi, hingga pemerintah daerah. 

 "Semua tujuannya untuk mendukung dan memberi bantuan kepada 

masyarakat yang terdampak penurunan pendapatan akibat COVID," ungkap dia. “ 

 

6. Judul  : Sri Mulyani: Corona Sebabkan Jumlah Penduduk Miskin Per 

Maret 2020 Naik 1,23 Juta 

Sumber : Kompas.com 

Publikasi : 16 Juli 2020 

 

 “ Badan Pusat Statistik ( BPS) menyatakan, pada Maret 2020 terjadi 

peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan 

periode September 2019.  

 Dengan demikian, jumlah penduduk miskin RI saat ini tercatat 

sebanyak 26,42 juta orang.  

 Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, peningkatan jumlah penduduk 

miskin disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk 

mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).  

 Pasalnya, aktivitas perekonomian menjadi terganggu dan 

memengaruhi pendapatan penduduk.  

 "Penduduk miskin naik 1,63 juta terhadap September 2019," ujar 

Suhariyanto dalam paparannya, Rabu (15/7/2020). 

 Secara persentase, penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat 

sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 poin persentase terhadap September 2019 dan 

meningkat 0,37 poin persentase terhadap Maret 2019.  

 Suhariyanto pun menjelaskan, kondisi pandemi ini memengaruhi 

seluruh lapisan masyarakat.  

 Namun demikian, dampak yang lebih dalam paling dirasakan oleh 

masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survei sosial demografi BPS, 
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kelompok masyarakat lapisan bawah atau berpendapatan rendah, 70 persen 

mengaku mengalami penurunan pendapatan.  

 Sementara untuk masyarakat berpendapatan tinggi, yakni di atas Rp 

7,2 juta, sebanyak 30 persen mengaku pendapatannya berkurang selama pandemi. 

"Pandemi Covid-19 ini menghantam seluruh lapisan masyarakat dan dampaknya 

terasa lebih dalam ke masyarakat lapisan bawah," kata Suhariyanto. 

 Suhariyanto pun memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan angka kemiskinan pada periode September 2019 hingga 

Maret 2020.  

 Dia mengatakan, terjadi perlambatan pertumbuhan pengeluaran 

konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I 2020 . 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84 persen dibandingkan 

periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02 persen.  

 Selain itu, terjadi penurunan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia 

Maret 2020 yang mencapai 64,11 persen dibandingkan Maret 2019. 

  "Meskipun pemerintah secara resmi mengumumkan kasus Covid-19 

pada Maret 2020, namun sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai 

terdampak sejak bulan Februari 2020," jelas Suhariyanto.  

 Selain itu, pada periode September 2019–Maret 2020, secara 

nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan, antara lain 

beras (1,78 persen), daging ayam ras (5,53 persen), minyak goreng (7,06 persen), 

gula pasir (13,35 persen), dan telur ayam ras (11,10 persen).  

 Meski rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil 1 periode 

September 2019–Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen namun 

peningkatannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan yang 

sebesar 3,20 persen.  

 Selain itu, pada Maret 2019, Susenas BPS menunjukkan penduduk 

hampir miskin yang bekerja di sektor informal mencapai 12,15 juta orang  

 "Kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap 

kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19," ujar 

Suhariyanto. 
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 Peningkatan angka kemiskinan pada periode September 2019 hngga 

Maret 2020 ini pun sudah melampaui batas bawah skenario berat kenaikan 

penduduk miskin versi pemerintah. 

  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sempat 

mengatakan angka kemiskinan, menurut dia akan meningkat hingga 1,1 juta orang 

untuk skenario berat. Sementara untuk skenario yang lebih berat, tambahan angka 

kemiskinan akan sebanyak 3,78 juta orang. 

 Ketika ditemui usai melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran 

(Banggar) DPR RI, Bendahara Negara itu mengatakan pihaknya akan menambah 

bantuan sosial baik yang berupa bansos tunai maupun non tunai.  

 "Untuk PKH (Program Keluarga Harapan) ditambahkan beras, 

untuk UMKM bansos produktif," jelas dia, Rabu (16/7/2020). Sri Mulyani 

menjelaskan, untuk pelaku UMKM yang belum tersentuh oleh perbankan akan 

diberi bantuan dalam bentuk bansos serupa kredit namun tidak dibebani kewajiban 

untuk mengembalikan dana yang diberikan. 

  "Sehingga yang di level betul-betul di bawah memiliki daya tahan, 

seperti ultra mikro, mekaar, kredit pegadaian, koperasi, semuanya masuk target 

kita," ujar Sri Mulyani. "Dengan Kemensos, KemenkopUMKM, sedang kita 

identifikasi," tukas dia. “ 

 

 

 

 


