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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kegiatan utama dari operasional 

kegiatan subsidi pangan dalam hal preparasi dan distribusi terhadap jalannya kegiatan subsidi 

pangan. Objek penelitian yang digunakan adalah penerima subsidi sebagai representasi jalannya 

kegiatan pelaksanaan subsidi pangan di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan untuk 

mengetahui permasalahan dari penerapan tersebut dilakukan survei dengan metode non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling dan observasi terstruktur di beberapa 

lokasi antara lain 3 (tiga) RPTRA, 7 (tujuh) Pasar, 1 (satu) distribution center JakGrosir dan lokasi 

distribusi Meatshop di Kantor Pusat Dharma Jaya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun sudah dilakukan penerapan non-tunai 

menggunakan teknologi, tetapi masih terdapat kekurangan dari proses preparasi dan distribusi 

yang menyebabkan tidak optimalnya kegiatan subsidi pangan, sehingga diperlukan perbaikan 

secara komprehensif yang melibatkan semua unsur baik dari sisi BUMD, SKPD, UKPD dan pihak 

pengelola penyelenggara lokasi pangan. 

 

Kata kunci: Subsidi Pangan, Pemprov DKI Jakarta, Perbankan, BPD, Bank DKI, Non 

Tunai. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan 

Pangan (DKPKP) dalam rangka penyediaan pangan dengan harga terjangkau bagi para 

masyarakat tertentu pertama kali dijalankan pada tahun 2016 sesuai dengan pergub 208/2016 

terkait Penyediaan Pangan Murah Masyarakat Tertentu. Pertimbangan dijalankannya program 

tersebut adalah dalam rangka meningkatkan daya beli dan memperbaiki gizi masyarakat tertentu 

serta menjaga kestabilan harga pangan, dengan penyediaan pangan yang bermutu dengan harga 

terjangkau. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta menggandeng BUMD DKI Jakarta melalui PD 

Dharma Jaya dan PT Foodstation Tjipinang Jaya sebagai penyedia komoditi pangan dan 

bekerjasama dengan Pasar Jaya dan Bank DKI. Dalam perkembangannya, pelaksanaan kegiatan 

subsidi pangan menjadi semakin kompleks dan meluas yang terbagi sebagai berikut: 

a. Penambahan Komoditi 

Awal pelaksanaan komoditi pangan yang ditransaksikan hanyalah telur, beras, daging sapi 

dan daging ayam sampai kemudian jumlah komoditi tersebut terus disempurnakan untuk 

mendukung penambahan gizi masyarakat dengan berbagai parameter dan mekanisme 

transaksi.  

b. Penerima Subsidi Pangan 

Sasaran utama program subsidi pangan saat awal pelaksanaan juga hanya diperuntukan bagi 

anak sekolah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pekerja Penyedia Jasa Lainnya 

Perorangan (PJLP), penghuni rusun, penyandang kartu disabilitas dan lansia, pekerja/buruh, 

kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Guru Non PNS serta Tenaga 

Kependidikan Non PNS sesuai dengan aturan yang berlaku.  

c. Lokasi 

Sebaran lokasi semakin meluas dari yang semula hanya terbatas di lokasi/wilayah tertentu 

menjadi berlangsung di seluruh wilayah DKI Jakarta bahkan sampai ke wilayah kepulauan 

Seribu.  

Batasan Penelitian 

Banyak faktor yang mempengaruhi optimalnya pelaksanaan kegiatan subsidi pangan, akan 

tetapi pada penelitian ini dibatasi pada evaluasi dari kegiatan pelaksanaan subsidi pangan yang 

berjalan melalui keterwakilan di beberapa lokasi antara lain 3 (tiga) Ruang Publik Terpadu 

Ramah Anak (RPTRA), 7 (tujuh) Pasar Tradisional milik BUMD PD Pasar Jaya, 1 (satu) 

distribution center JakGrosir milik BUMD PD Pasar Jaya dan lokasi distribusi Meatshop di Kantor 

Pusat BUMD PT Dharma Jaya. 

Rumusan Masalah 

Apakah penerima subsidi pangan, petugas, sistem dan infrastruktur, barang & pengiriman, lokasi, 

kebijakan, flow, pengambilan barang dan pengembalian barang mempengaruhi jalannya kegiatan 

subsidi pangan? 

Tujuan Penelitian 
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Menganalisis pengaruh penerima subsidi, petugas, system & infrastruktur, barang & pengiriman, 

lokasi penyaluran, kebijakan, flow, pengambilan, pengembalian barang  terhadap jalannya 

kegiatan subsidi pangan. 

Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Secara Teoritis; hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi 

serta memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai penerapan ketahanan pangan 

dan kontribusi dunia perbankan. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

1) Bagi Manajemen Bank Daerah; penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen 

bank dalam pengambilan keputusan dan penerapan sistem yang optimal terutama sebagai 

bank daerah yang menerapkan fungsi agent of development. 

2) Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

evaluasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyempurnaan kegiatan dan 

kebijakan yang diambil terhadap jalannya kegiatan subsidi pangan.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi Bank 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.  Bank juga secara khusus 

memiliki fungsi sebagai; Agent of Trust, Agent of Development, Agent of Service. Sedangkan dari 

segi kepemilikan, bank dibagi menjadi beberapa bagian yaitu; Bank Milik Swasta Nasional, Bank 

Milik Koperasi, Bank Milik Asing, Bank Pemerintah, Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD), 

Secara garis besar, untuk BPD harus mensinergikan antara pendapatan dan menyelaraskan visi 

dan misi serta program dari pemerintah regional sehingga taraf hidup masyarakat dapat 

terpenuhi. 

Bank DKI 

Bank DKI memegang peranan penting sebagai agent of development yaitu: (1) turut 

mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan; (2) meningkatkan 

aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat; (3) memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat 

memperluas usahanya; (4) meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui keuangan; 

serta; (5) menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi. (Suyatno, 1995).  

Untuk menjalankan fungsi sebagai agent of development, Bank DKI yang ditunjuk oleh 

pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 

diberikan penugasan untuk menjalankan pelayanan dalam kegiatan transaksi keuangan di 

program pemerintah secara non tunai. Hal tersebut sejalan dengan program Gerakan Nasional 

Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014.  
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Program Subsidi Pemerintah DKI Jakarta 

Program subsidi pangan yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat dan mampu 

menjadi barometer kontrol harga pangan secara menyeluruh merupakan salah satu dari beberapa 

program subsidi unggulan yang dijalankan oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tanpa adanya 

sinergi antara pemerintah daerah dengan BUMD setempat, implementasi program subsidi tidak 

akan berjalan dengan maksimal. Menurut Van Metter et al (2006), faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi adalah; sumber daya, sikap/ kecenderungan (disposition) para 

pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. 

Selain pengaruh dari implementasi juga perlu adanya manajemen operasional yang mumpuni 

sehingga jalannya kegiatan subsdi juga berlangsung dengan baik, menurut Amirullah dan 

Budiyono (2004) terdapat 4 (empat) hal yang perlu dipahami terkait dengan jalannya manajemen 

operasional antara lain; fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), 

fungsi pengarahan (actuating), fungsi pengendalian (controlling). 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tidak secara spesifik membahas mengenai jalannya peristiwa 

kegiatan program subsidi pemerintah sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi faktor pembeda hasil penelitian.  Peristiwa yang 

diungkap pada penelitian sebelumnya terbatas dijelaskan secara deskriptif dalam bidang politik 

sosial dan ekonomi, dan tidak mengeksplorasi secara nyata proses penyaluran dan operasional 

kegiatan subsidi yang berlangsung di lapangan. 

Menurut Dharmakarja (2017), secara umum penyaluran bantuan dari negara kepada 

penerima bantuan menyisakan beberapa masalah misalnya dalam hal penetapan penerima 

bantuan, kesulitan menigidentifikasi penerima bantuan yaitu warga negara miskin dan tidak 

mampu dengan kondisi penerima bantuan yang tidak menetap dan tidak dilengkapi kartu 

identitas yang jelas merupakan suatu tantangan tersendiri. 

Menurut Saparudin (2016), dengan studi kasus dana hibah dan bansos di daerah 

kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara, bahwa implementasi kebijakan program bantuan 

sosial berjalan cukup lancar dari sisi pengusulan sampai dengan pengelolan dana bantuan 

tersebut. Akan tetapi terdapat faktor penghambat dalam imlementasi kebijakan program hibah 

dan bansos yaitu komunikasi dan struktur birokrasi, sedangkan faktor pendukung dari 

implementasi adalah disposisi/sikap perilaku implementor, sarana dan prasarana serta 

sumberdaya.  

Menurut Musawa (2009) dengan studi kasus pemberian Raskin di wilayah Gajah Mungkur 

daerah Semarang yang berkesimpulan bahwa pendistribusian masih belum tepat sasaran, belum 

tepat jumlah, dan belum tepat waktu sehingga masih belum bermanfaat bagi penerima 

dikarenakan tidak valid dan transparannya database penerima Kartu. Kualitas beras yang 

didistribusikan pun masih belum sempurna karena ditemukan beberapa kasus dengan kualitas 

sangat rendah, sehingga perlu adanya tanggung jawab dari Bulog sebagai penyuplai komoditas.  
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METODE PENELITIAN 

Objek/Subjek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 360 orang penerima 

subsidi pangan yang berada di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Pasar Tradisional, 

Distribution Center Jakgrosir, dan Meatshop Dharma Jaya. Periode pengamatan pada penelitian 

ini dimulai dari tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.  

Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability 

sampling, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2003). Sedangkan jenis teknik sampling 

dari nonprobability sampling yang dipilih yaitu purposive sampling, sampel dipilih karena 

memiliki kriteria/peritmbangan tertentu yang dibutuhkan dan ingin diteliti. 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif melalui sumber primer, 

data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa 

informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 

2009). Selain itu juga digunakan data sekunder untuk menunjang hasil analisis data primer 

melalui load transaksi dari masing-masing lokasi sehingga terdapat komparasi yang 

menghasilkan kesimpulan secara deskriptif dan faktual. 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini yaitu Kuesioner dan Observasi 

terstruktur. Observasi dengan menggunakan check list atas peristiwa yang akan muncul pada 

objek penelitian yang diamati.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum 

Perkembangan program subsidi pangan secara garis besar dibagi dalam 3 tahap periode 

sebagai berikut: 

Tabel 1 Periode I – Penerapan Tunai 

LOKASI 
CARA 

BERTRANSAKSI 
KOMODITI VERIFIKASI 

PENERIMA 

PANGAN 

Kecamatan 
Tunai ditukar 

kupon 

Daging Ayam 

Daging Sapi 

Manual berdasarkan 

jenis kartu KJP dan 

database pihak Disdik 

KJP 

Tabel 2 Periode II – Penerapan Non Tunai 

LOKASI 
CARA 

BERTRANSAKSI 
KOMODITI VERIFIKASI 

PENERIM

A PANGAN 

Kecamatan Non Tunai 

Daging Ayam 

Daging Sapi 

Beras 

Telur 

Tersistem dan Manual 

berdasarkan SPK untuk 

PJLP dan kartu Rusun 

KJP 

PHL/PPSU 

RUSUN 
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Tabel 3 Periode III – Penerapan Non-Tunai Secara Komprehensif 

LOKASI 
CARA 

BERTRANSAKSI 
KOMODITI VERIFIKASI 

PENERIMA 

PANGAN 

RPTRA 

PASAR 

Dharma 

Jaya 

RUSUN 

Kep. Seribu 

Non Tunai 

Daging Ayam 

Daging Sapi 

Daging Kerbau 

Beras 

Telur 

Ikan 

Susu 

Tersistem 

Whitelist 

KJP 

Rusun 

PJLP setara 1.1x UMP 

Pekerja setara 1.1x 

UMP 

Disabilitas & Lansia 

Pegawai PKK 

Guru Honorer 

Beberapa langkah perubahan dan hasil perubahannya dibagi menjadi beberapa aspek yaitu 

penambahan komoditi, pemasok komoditi, lokasi distribusi, pengembangan sistem Jakarta One, 

dan pengembangan acquiring system untuk kemudahan bertransaksi. 

a. Penambahan Komoditi 

b. Pemasok Komoditi; PD Dharma Jaya untuk komoditi komoditi daging sapi, ayam dan kerbau 

kemudian Foodstation untuk komoditi beras, telur, ikan, dan susu. 

c. Lokasi Distribusi; outlet/pasar milik Pasar Jaya, Meatshop Dharma Jaya, event-event RPTRA 

dan Rusun di 5 wilayah DKI Jakarta dan kepulauan seribu yang terjadwal tiap bulannya.  

d. Pengembangan Sistem Jakarta One; transaksi dengan menggunakan 1 (katu) kartu debit Bank 

DKI secara cashless yang terintegrasi melalui penerapan Jakarta One.  

e. Pengembangan Acquiring System EDC 

1) Penerima pangan parameterized secara whitelist mengunakan aplikasi web based Bank DKI 

berdasarkan kategori, sehingga pemegang kartu diluar dari kategori penerima pangan tidak 

dapat bertransaksi. Kategori penerima pangan tersebut yaitu: 

a. Pemilik Kartu Jakarta Pintar d. Bekerja/Pekerja setara 1.1 UMP g. Guru Honorer 

b.Penghuni Rusun e. Disabilitas & Lansia  

c. PJLP setara 1.1x UMP f. Kader PKK  

2) Penerima subsidi hanya berhak bertransaksi 1 jenis komoditi dalam sebulan. 

3) Komoditi tidak bersifat akumulatif 

4) Penerima subsidi dapat bertransaksi secara sekaligus sesuai dengan parameter jenis 

komoditinya. 

5) Khusus komoditi susu hanya diperuntukan bagi KJP. 

6) Khusus Daging Kerbau/Sapi hanya boleh dipilih salah satu komoditi. 

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terjadi lonjakan transaksi yang signifikan dari 

penjualan masing-masing komoditi. Untuk lokasi RPTRA terjadi peningkatan ±333% frekuensi 

transaksi dari sebelumnya 1,208,379 transaksi menjadi 5,235,801 dan lokasi Pasar terjadi 

peningkatan ±183% frekuensi transaksi dari sebelumnya 4,220,972 transaksi ke 11,955,694 

transaksi   
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Gambar 1 Statistik Subsidi Pangan Lokasi Pasar & RPTRA 

Hasil Penelitian 

Dari hasil survei kepuasan (skala 1-10) membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat merasa 

puas terhadap kualitas barang yang disediakan oleh pihak Dharma Jaya dan Foodstation dengan 

hasil skor 9,04. Kemudian untuk hasil survei terendah pada poin antrian transaksi membuktikan 

bahwa masyarakat menaruh kekhawatiran lebih pada proses antrian transaksi dengan skor 6,85. 

Berikut hasil survei kepuasan pada pelaksanaan subsidi pangan: 

 

Gambar 2 Hasil kepuasan survey 

Dari proses antrian transaksi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis antrian dikarenakan 

proses antrian transaksi yang beraneka ragam di tiap lokasinya, baik itu untuk Jakgrosir, 

Pasar/Jakmart/Gerai/Dharma Jaya, dan lokasi RPTRA/Rusun. Flow transaksi dapat dilihat pada 

flow dibawah ini: 
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Gambar 3 Alur Pembagian Subsidi Pangan Berdasarkan Lokasi 

Isu Utama pada proses antrian transaksi di masing-masing lokasi adalah:  

1) Jakgrosir;Lupa Jatah, PJLP Belum Terverifikasi. 

2) PD Pasar Jaya/JakMart/Gerai/Dharma Jaya;PJLP Belum Terverifikasi,  Lupa Saldo. 

3) RPTRA/Rusun; PJLP Belum Terverifikasi, Lupa Jatah, Antrian menumpuk, Sarana prasana 

tidak seragam, Layout pengambilan menyebar. 

Untuk memperkuat analisa, dilakukan juga olah data untuk data transaksi di titik distribusi 

subsidi pangan, dapat diketahui bahwa load transaksi terbanyak terdapat di lokasi RPTRA 

dengan rasio 167 transaksi perjam. Hal tersebut membuktikan bahwa sebaran penerima subsdi 

pangan untuk bertransaksi masih terfokus di RPTRA karena beberapa kondisi yaitu; komoditi 

lebih lengkap, jarak dengan tempat tinggal yang lebih dekat, dan faktor kedekatan personal 

dengan petugas RPTRA (petugas RPTRA masih selaku masyarakat sekitar). Sedangkan untuk 

lokasi di Jakgrosir, Jakmart, dan Gerai masih dalam kondisi ideal pada jam sibuk.  

  

Gambar 4 Data Distribusi Transaksi Lokasi Pasar & RPTRA 

Petugas RPTRA menangani 167 

transaksi per EDC per Jam pada jam 

sibuk dikarenakan pelaksanaan 

kegiatan di RPTRA bersifat event, 

komoditi lengkap, dan langsung di 

kantong penerima sehingga membuat 

masyarakat berbondong-bondong di 

satu lokasi dalam satu waktu. 
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Gambar 5 Data Distribusi Transaksi Lokasi Gerai, Jakmart, & Jakgrosir. 

Dari hasil sampling yang sudah tim Bank DKI laksanakan, terdapat permasalahan dalam 

pelaksanaan subsidi pangan yang terbagi menjadi 2 kategori preparasi dan distribusi antara lain: 

1. Preparasi 

Preparasi merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan sebelum kegiatan progam pangan 

berlangsung, dari proses preparasi yang matang diharapkan saat kegiatan berlangsung akan lebih 

terstruktur dan berjalan lancar sampai dengan selesainya kegiatan. 

a) Penerima Subsidi 

1) Penerima Subsidi Belum Terverifikasi 

Dari hasil observasi di 12 lokasi subsidi pangan ditemukan bahwa terdapat penerima 

subsidi pangan yang belum terverifikasi sebanyak 85 kejadian atau merepresentasikan 

32,6% dari permasalahan dilapangan. Banyak penerima subsidi dari kategori PHL/PPSU 

yang tidak mengetahui proses maupun mekanisme verifikasi yang harus dijalankan 

sebelum bisa bertransaksi program pangan. 

2) Penerima Lupa PIN 

Dari hasil observasi di 12 lokasi subsidi pangan ditemukan bahwa terdapat penerima 

subsidi pangan yang lupa pin sebanyak 25 kejadian atau merepresentasikan 9,6% dari 

permasalahan dilapangan. Penerima bantuan program pangan yang disalurkan secara 

cashless belum memiliki pengetahuan perbankan yang baik. 

3) Penerima Tidak Mengetahui Limit dan Saldo 

Dari hasil observasi di 12 lokasi subsidi pangan ditemukan bahwa terdapat penerima 

subsidi pangan yang lupa limit dan saldo dari rekeningnya sebanyak 45 kejadian atau 

merepresentasikan 17,2% dari permasalahan dilapangan. Para penerima program pangan 

tidak mengetahui mekanisme atau parameter subsidi. 

b) Petugas 

1) Pada Beberapa Lokasi Jumlah Petugas Tidak Cukup 

Untuk lokasi Gerai, Jakgrosir, dan Jakmart masih 

dalam kondisi yang ideal. 
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Melonjaknya warga yang bertransaksi tidak dibarengi dengan jumlah petugas yang siap 

melayani transaksi melalui mesin EDC maupun petugas penjaga ketertiban. 

2) Petugas Belum Berpengalaman Mengoperasikan EDC 

Status petugas pengelola RPTRA yang bersifat swadaya/kontrak membuat turnover petugas 

tidak bisa diprediksi, sehingga jalannya kegiatan pangan acapkali perlu adanya 

pendampingan pengoperasian EDC oleh tim Bank DKI. 

c) Sistem & Infrastruktur 

1) Kartu Rusak 

Dari hasil observasi di 12 lokasi subsidi pangan ditemukan bahwa terdapat penerima 

subsidi pangan yang memiliki kartu debit dalam kondisi rusak sebanyak 24 kejadian atau 

merepresentasikan 9,2% dari permasalahan dilapangan. Kartu milik penerima pangan 

murah dalam kondisi rusak.   

2) Jaringan (provider) EDC Malfungsi dan Transaksi EDC Error 

Dari hasil observasi di 12 lokasi subsidi pangan ditemukan gangguan disebabkan oleh 

jaringan provider sebanyak 23 kejadian atau merepresentasikan 8,8% dari permasalahan 

dilapangan. Sedangkan yang diakibatkan oleh transaksi error adalah sebanyak 12 kejadian 

dengan representasi sebanyak 4.6%. 

Apabila terdapat malfungsi jaringan pada provide, maka EDC tidak akan dapat 

mengirimkan respon transaksi ke sistem Bank DKI dan transaksi tidak dapat dijalankan. 

d) Barang & Pengiriman 

1) Kualitas Komoditi Tidak Layak 

Komoditi yang diterima penerima subsidi pangan sudah dalam kondisi busuk terutama 

komoditi mentah seperti ikan, ayam, daging sapi.  

2) Belum Dilakukan Stock Opname  

Pada saat barang diterima oleh pihak pengelola tidak terdapat penghitungan secara fisik 

terlebih dahulu. 

3) Pengiriman Komoditi Mengalami Keterlambatan 

Masih terdapat kendala keterlambatan pengiriman komoditi dikarenakan lokasi 

penyelenggaraan kegiatan pangan yang tidak steril  

e) Lokasi Penyaluran 

1) Pasar/Jakmart/Jakgrosir/Meatshop 

 Proses distribusi terkendala oleh sarana dan prasana yang tidak memadai seperti kursi 

tunggu, line antrian, perbedaan no antrian untuk penerima Lansia/Ibu hamil-

menyusui/PHL/PPSU yang harus segera bekerja kembali setelah bertransaksi pangan. 

2) RPTRA dan Rusun 

Proses distribusi terkendala oleh sarana dan prasana yang tidak memadai seperti kursi 

tunggu, line antrian, perbedaan no antrian untuk penerima Lansia/Ibu hamil-

menyusui/PHL/PPSU yang harus segera bekerja kembali setelah bertransaksi pangan. 
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f) Kebijakan 

1) Belum Ada Mekanisme Retur Barang 

Masyarakat tidak mengetahui jenis dan kategori untuk barang yang dapat diretur atau 

tidak diretur. 

2) Penggunaan Kartu Debit oleh Orang Lain (Titip Transaksi) 

Banyak penerima pangan dikarenakan tidak mengetahui cara bertransaki dengan 

menggunakan kartu debit pada akhirnya titip kartu debit dengan disertai kode pin-nya ke 

tetangga ataupun saudara untuk ditransaksikan. 

2. Distribusi 

Distribusi merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada saat program pangan sedang 

berlangsung, dari proses distribusi yang matang diharapkan penerima program pangan dapat 

bertansaksi tanpa ada kendala, mengambil barang dengan cepat, dan mengetahui prosedur 

pengembalian barang. 

1) Flow Distribusi; beberapa lokasi tidak menggunakan nomor antrian sehingga antrian terjadi 

bottleneck. 

2) Pengambilan Barang; titik penempatan dan penyimpanan komoditi yang kurang teratur 

sehingga menyulitkan penerima pangan ketika proses pengambilan barang. 

3) Pengembalian Barang; penerima subsidi tidak mengetahui kualitas dari barang yang 

didistribusikan sehingga mereka menerima apa adanya barang setelah bertransaksi. 

Pembahasan 

Dari beberapa hasil kuesioner yang telah dilaksanakan, perlu adanya perbaikan yang dibagi 

dalam 2 kategori yaitu proses preparasi dan distribusi pangan yang meliputi beberapa aspek 

sebagai berikut: 

1. Preparasi 

 Penerima Subsidi; edukasi mengenai ketentuan penerima subsidi, edukasi untuk 

melakukan pengceckan saldo di Mesin ATM/JakOne Mobile. 

 Petugas; standarisasi kebutuhan jumlah pertugas, pelatihan petugas pendistribusian 

subsidi, pelatihan penggunaan Mesin EDC. 

 Sistem & Infrastruktur; edukasi tatacara penggunaan kartu bersubsidi, melakukan 

maintenance terhadap EDC secara berkala. 

 Barang & Pengiriman; QC Standar kualitas barang subsudi, stock opname, pengiriman 

Komoditi dilakukan lebih awal. 

 Lokasi Penyaluran Pasar/Jakmart/Jakgrosir/Meatshop; standarisasi sarana dan prasarana 

distribusi subsidi di lokasi. 

 Kebijakan; prosedur untuk mekanisme retur barang, edukasi tatacara penggunaan kartu 

bersubsidi.Preparasi. 
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2. Distribusi 

 Flow distribusi: standar penggunaan nomor antrian di lokasi distribusi subsidi 

 Pengambilan Barang; standar penempatan dan penyimpanan barang subsidi 

 Pengembalian Barang; edukasi kepada penerima subsidi mengenai kualitas barang 

distribusi yang layak untuk diterima 

Tim Bank DKI juga melakukan observasi saat proses transaksi berlangsung di lokasi 3 (tiga) 

RPTRA, 7 (tujuh) Pasar, 1 (satu) distribution center JakGrosir, dan Meatshop Dharma Jaya dengan 

hasil observasi sebagai berikut: 

 

Gambar 6 Hasil Observasi Subsidi Pangan 

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan persentase terbesar adalah Human Error; yang terdiri 

dari Lupa Saldo (18%), Lupa Jatah (17%), Lupa PIN (10%), dan Kartu Rusak (9%).  Hasil tersebut 

merefleksikan bahwa masih banyak penerima subsidi pangan yang belum paham terkait dengan 

proses verifikasi yang melibatkan pihak verifikator dari dinas terkait penerima pangan ataupun 

proses verifikasi seperti apa yang harus dijalankan, kemudian juga terkait penggunaan kartu 

debit dalam kegiatan perbankan (pengetahuan saldo kartu dan pin) bagi para penerima pangan.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari beberapa hasil observasi dan kuesioner yang telah dilaksanakan, perlu adanya 

perbaikan yang dibagi dalam 2 kategori yaitu proses preparasi dan distribusi pangan yang 

meliputi beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Preparasi 

a) Penerima Subsidi 

1) Edukasi Mengenai Ketentuan Penerima Subsidi 

Pengenalan ketentuan penerima subsidi pangan dapat dilaksanakan melalui sosialisasi dan 

media marketing collateral berupa spanduk atau flyer di tiap lokasi penyelenggaraan pangan 

bahkan kantor instansi perangkat daerah. 



 13 

2) Edukasi Pengecekan Saldo di JakOne Mobile dan Mesin ATM. 

Himbauan aktivasi JakOne Mobile penerima pangan untuk melakukan pengecekan saldo 

melalui JakOne Mobile. 

b) Petugas 

1) Standarisasi Kebutuhan Jumlah Petugas 

Jumlah petugas di tiap lokasi penyelenggara pangan harus terstandarisasi sehingga dapat 

melayani seluruh penerima pangan yang terus bertambah sehingga tidak terjadi bottleneck 

antrian dikarenakan kekurangan jumlah tenaga layanan yang mengoperasikan EDC.  

2) Pelatihan Penggunaan Mesin EDC 

Pelatihan secara berkala kepada petugas di lokasi penyelenggara pangan terkait penggunaan 

EDC, baik EDC existing maupun setelah terdapat enchanment aplikasi di EDC.  

c) Sistem & Infrastruktur 

1) Edukasi Tatacara Penggunaan Kartu Debit 

Sosialisasi mengenai cara-cara penyimpanan kartu atm yang baik seperti kartu debit harus 

dalam kondisi yang baik yaitu kartu tidak terdapat coret-coretan, tidak terdapat banyak 

goresan, kartu disimpan dalam posisi yang tidak terhimpit/terlalu ditekan, perangkat chip. 

2) Melakukan Maintenance Terhadap EDC Secara Berkala 

EDC dilakukan pengecekan baik dari segi hardware maupun software sebelum dilakukan 

deployment ke pihak penyelenggara. 

d) Barang & Pengiriman 

1) QC Standar Kualitas Barang Subsidi 

Penerapan QC dari barang subsidi saat proses packaging sampai dengan proses pemberian 

kepada penerima pangan, sehingga tidak terdapat barang yang retur karena kondisi tidak 

layak. Hal tersebut seharusnya wajib dilaksanakan karena sudah tertuang dalam pergub no 6 

tahun 2018 bab III pasal 5 yang menyebutkan bahwa PD Dharma Jaya dan PT Foodstation 

wajib melakukan pengendalian mutu sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh Kepala DKPKP 

bertanggung jawab atas pengendalian mutu tersebut. 

2) Dilakukan Prosedur Stock Opname 

Stock opname secara menyeluruh dan terdokumentasi dengan baik mulai dari proses 

pengiriman maupun serahterima barang dengan pihak pengelola pangan, sehingga tidak 

terdapat selisih saat proses transaksi dengan penerima pangan. 

3) Pengiriman Komoditi Lebih Awal 

Menetapkan SLA waktu pengiriman barang dan mapping lokasi tujuan beberapa hari 

sebelumnya dengan jam pengiriman yang disesuaikan dengan kondisi lalulintas maupun 

kondisi lokasi penyelenggara pangan, sehingga pengiriman sampai ditujuan tepat waktu 

bahkan lebih awal sebelum proses transaksi dimulai. 

e) Lokasi Penyaluran 

1) Pasar/Jakmart/Jakgrosir/Meatshop: 

 Standarisasi sarana dan prasarana seperti meja dan kursi bagi petugas penyalur barang dan 

line antrian serta kursi tunggu bagi masyarakat penerima pangan. 
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2) RPTRA dan Rusun: 

Standarisasi sarana dan prasarana seperti meja, kursi, dan tenda bagi petugas penyalur 

barang dan line antrian serta kursi tunggu masyarakat penerima pangan. Penugasan petugas 

parkir/satpol PP yang membantu jalannya ketertiban dilokasi sehingga steril dari masyarakat 

yang tidak berkepentingan. 

f) Kebijakan 

1) Prosedur untuk mekanisme retur barang 

Terdapat SOP flow dan mekanisme pengembalian barang yang terdiri dari; batas waktu 

pengembalian barang, kondisi barang yang dapat diretur, titik-titik lokasi retur barang, 

petugas yang bertanggung jawab mengenai proses retur barang 

2) Edukasi tatacara penggunaan kartu debit 

Sosialisasi mengenai syarat dan ketentuan pada saat pembukaan rekening yang menyebutkan 

bahwa pemegang kartu wajib menjaga kerahasiaan PIN serta tidak boleh menyimpan PIN 

dan Kartu di dalam satu tempat yang sama. 

2. Distribusi 

a) Flow Distribusi 

Standar penggunaan nomor antrian di lokasi penerimaan distribusi pangan dan line antrian 

sehingga tidak terjadi bottleneck atau antrian berdesak-desakan. 

b) Pengambilan Barang 

Standarisasi/SOP tata cara penyimpanan/penempatan komoditi yang teratur dan tempat 

penyimpanan yang diakomodir oleh pihak penyelenggara disesuaikan dengan karakteristik 

masing-masing komoditi seperti tidak tertumpuk, tidak dibawah sinar matahari langsung, atau 

tidak diletakan tanpa alas/diatas tanah.  

c) Pengembalian Barang 

Edukasi kepada penerima subsidi melalui program sosialisasi yang bersifat rutin di masing-

masing wilayah penyaluran distribusi pangan mengenai jenis, mutu, dan gizi dari masing-

masing komoditi dengan menggandeng para distributor komoditi maupun dinas terkait yang 

kompeten. 

Saran 

 Perlu adanya perbaikan secara komprehensif, holitisik dan menyeluruh yang melibatkan 

semua unsur baik dari sisi BUMD, SKPD, UKPD dan pihak pengelola penyelenggara lokasi 

pangan.  

 Perlu dibuat sebuah data warehouse yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja yang berisi semua 

data pekerja PHL/PPSU, sehingga untuk proses koordinasi whitelist penerima pangan cukup 

melalui 1 (satu) pintu. 

 Perlu adanya ukuran berupa indeks kepuasan baik berupa kuesioner yang bersifat reguler, 

dan lebih tersebar di semua lokasi penyelenggara program pangan sehingga hasilnya lebih 

terukur dan dapat menjadi evaluasi bagi keberlangsungan program tersebut. 

 SOP pelaksanaan pangan yang melibatkan semua komponen penyelenggara pangan sehingga 

kegiatannya dapat berjalan lancar dan terstandarisasi tidak hanya dilaksanakan berdasarkan 

kegiatan rutinitas yang menjadi kebiasaan operasional lapangan tanpa ada dasar aturan. 
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Keterbatasan Penelitian 

Perlu dilakukan penelitian dengan titik lokasi yang lebih luas baik dari RPTRA, Pasar, 

Rusun, bahkan di kepulauan seribu, kemudian representasi dari masing-masing penerima 

komoditi yang tersegmentasi baik dari segi umur, tempat tinggal, asal pekerjaan (dinas), 

pendapataan, dan seberapa lama penerima subsidi pangan sudah merasakan manfaat program 

tersebut. 
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