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Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar, menilai upaya cleansing Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik secara kuantitas maupun keakuratannya 

sudah sangat penting dilakukan. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadinya data 

ganda, sehingga pelaksanaan program bantuan sosial khususnya yang diberikan sebagai 

stimulus untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dapat tersalur tepat sasaran. 

“Cleansing DTKS saat ini memang sangat diperlukan baik kuantitasnya dan 

keakuratannya, sehingga kita dapat mengetahui mana yang berhak dan yang tidak 

berhak mendapatkan bantuan,” kata Nasrun saat memimpin rapat koordinasi tentang 

upaya cleansing DTKS di Ruang Rapat Setda Provinsi Sumsel, Jumat (25/9). 

Terlebih dari surat edaran yang diterbitkan KPK, terdapat beberapa catatan 

terkait penyaluran bansos tersebut antara lain ditemukan penduduk yang seharusnya 

berhak, tapi tidak terdata di DTKS. Sebaliknya, penerima tidak memenuhi syarat justru 

masuk dalam DTKS. 

“Sesuai dengan surat edaran KPK, DTKS merupakan stimulan dari kebijakan 

pusat. Oleh sebab itu, kita harus melakukan cleansing data sesuai dengan data 

transparansi dan akuntabel baik pusat maupun provinsi dan seharusnya ada pusat 

layanan masyarakat agar memudahkan koordinasi,” ujarnya. 



Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

Untuk itu, dia berharap instansi terkait dapat menemukan strategi yang efisien 

untuk menjadi pegangan data provinsi, sehingga dapat menjadi acuan dalam 

menghadapi kendala terkait bansos tersebut. “Saya berharap pada kepala instansi terkait 

kiranya dapat menyambut baik apa yang ditugaskan dari Gubernur Sumsel, agar dapat 

mendapatkan strategi yang efisien dan diselesaikan dengan data yang valid, karena data 

inilah yang dapat menjadi dasar kita untuk eksekusi ke depan. Pada dasarnya, cleansing 

data ini dapat menjadikan pegangan kita dalam situasi apapun,” tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan 

mengatakan, jika pihaknya saat ini sudah membuat terobosan untuk mempermudah 

masyarakat yang ingin mengetahui apakah sudah termasuk dalam DTKS atau belum 

dengan menggunakan aplikasi yang nanti akan diresmikan secara langsung oleh 

Gubernur Sumsel. 

“Untuk kali ini, Dinas Kominfo sudah membuat aplikasi yang dapat membantu 

masyarakat dalam melakukan pengecekan data. Masyarakat dapat melihat itu di aplikasi 

Anjungan Bansos Sriwijaya dengan menggunakan Nomor Induk Keluarga (NIK) dan 

dengan syarat hanya melihat data pribadi,” katanya. 
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Catatan: 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 11 Tahun 2019: 

 Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan 

data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, 

dan akuntabilitas data dalam penggunaannya. (Pasal 1 angka 1) 
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 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara 

memadai dan wajar. (Pasal 1 angka 8) 

 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, 

mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Pasal 1 angka 

9) 

 Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi: 

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; 

b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan 

c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. (Pasal 2 ayat (2)) 

 Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 

huruf b merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan. 

(Pasal 2 ayat (3)) 

 Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga 

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik. (Pasal 2 

ayat (4)) 

 Pengelolaan data terpadu kesejahteraan diperuntukkan bagi pelaksanaan program 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Pasal 2 ayat (5)) 

 Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. (Pasal 4 ayat 

(1)) 

 Dalam Pendataan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan 

Validasi data terpadu kesejahteraan sosial. (Pasal 4 ayat (2)) 

 Pendataan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (Pasal 4 ayat 

(3)) 

 Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri. 

(Pasal 5 ayat (1)) 

 Sebelum hasil Pendataan diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi 

dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan. (Pasal 5 ayat (2)) 

 Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan 

ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data. (Pasal 5 ayat (3)) 
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 Hasil Pendataan disampaikan oleh gubernur kepada Menteri. (Pasal 5 ayat (4)) 

 Pendataan data terpadu kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

dilaksanakan oleh dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang sosial. (Pasal 6) 

 Data terpadu kesejahteraan sosial digunakan sebagai sumber data utama dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, 

terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau 

masyarakat. (Pasal 12) 

 Data terpadu kesejahteraan sosial yang digunakan oleh Pemerintah Daerah 

dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. (Pasal 

16) 

 Permohonan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Daerah 

disampaikan kepada Menteri melalui dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial. (Pasal 18) 

 

 


