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(Makassar/Juli 2020) Program jaring Pengaman Sosial yang di keluarkan oleh Pemerintah
Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia di tujukan kepada Keluaraga Miskin dan
Rentan Miskin yang terdampak oleh COVID-19 dan di salurkan oleh PT. POS Indonesia di
seluruh wilayah Nusantara
Berdasarkan Pemantauan yang di lakukan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai Tahap II
dan Tahap III di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yakni, Kabupaten
Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Kabupaten Maros,
Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru telah tersalurkan dengan baik dan lancar berkat
partisipasi berbagai pihak, baik dari Pemerintah Daerah Setempat, Aparat Kepolisian dan TNI,
serta beberapa relawan sosial dan TKS ikut berpartisipasi dalam penyaluran bantuan tersebut.
Untuk menghindari terjadinya penumpukan dan antrian panjang, di beberapa daerah
menerapkan pembagian Bantuan Sosial Tunai di pecah per kelurahan sehingga dapat
meminimalisir warga yang berdesakan. Dalam proses penyalurannya juga di bantu oleh aparat
keamanan sehingga dapat diatur sesuai dengan protokol Kesehatan yang telah di tetapkan.
Berdasarkan hasil interview terhadap Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Bantuan
Sosial Tunai, secara keseluruhan sangat senang dan bahagia karena dengan adanya Bantuan
ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, baik dalam penyediaan kebutuhan
makanan, pakaian, sekolah bagi anak-anaknya maupun untuk kebutuhan perbaikan rumahnya.
Jumlah bantuan yang di terima pada tahap 2 dan 3 ini senilai Rp. 600.000 per kepala keluarga,
walaupun jumlah uang yang mereka terima masih dirasa belum cukup namun mereka sangat
berterima kasih karena dengan bantuan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar
mereka.
Berdasarkan pemantauan TIM BBPPKS Makassar di lapangan, Penerima manfaat memang
bervariasi, sebagian besar adalah Keluarga miskin dan sebagian lagi merupakan keluarga yang
rentan miskin dimana yang di akibatkan karena COVID-19 banyak diantara mereka tidak dapat
berpenghasilan seperti pedgang kecil berhenti berjualan karena khawatir terpapar COVID,
karyawan / buruh yang kena PHK.
Dalam penyaluran bantuan yang di salurkan oleh PT. Pos Indonesia juga selain melaksanakan
penyaluran di kantor kantor camat dan desa / kelurahan, juga melaksanakan penyaluran
dengan metode kunjungan langsung ke rumah rumah penerima manfaat yang tidak mampu
untuk berjalan di karenakan sakit & lanjut usia. Pihak PT. POS Indonesia juga beranggapan
bahwa itu bukanlah suatu masalah, namun itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bisa
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. (By. Mustang)
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