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Pengantar
Seiring dengan meningkatnya jumlah warga posi-
tif COVID-19 serta kasus kematian yang masih leb-
ih tinggi daripada jumlah individu yang sembuh, LBH 
Bandung menilai penting untuk mengetahui gambaran 
yang lebih lengkap atas dampak pandemi COVID-19 
diantara berbagai golongan sosial-ekonomi.

Pada hari Kamis 26 Maret 2020, LBH Bandung 
menyebar kuesioner secara daring untuk memetakan 
dampak pandemi COVID-19 terhadap mata-penca-
harian, akses atas pangan, dan kesehatan keluarga di 
provinsi Jawa Barat. Kuesioner pertama kali didistri-
busikan melalui jaringan kelompok masyarakat sipil 
dan telah menjaring sebanyak 1253 orang per 1 April 
2020. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada 
warga Jawa Barat atas partisipasinya dalam survei ini.

Berikut ini kami paparkan laporan rinci hasil survei.



Profil Responden

Berdasarkan data Profil Responden, dapat disimpul-
kan bahwa informasi yang disampaikan melalui sur-
vei ini merupakan representasi dari penduduk dengan 
kedudukan sebagai para pencari nafkah utama dengan 
rerata jumlah anggota rumah tangga 3-4 orang ser-
ta sebagian besar bermukim di kawasan metropolitan 
Bandung (kota Bandung, kab. Bandung, kab. Bandung 
Barat, dan kota Cimahi). 

Perbandingan antara data pekerjaan dan pendapatan 
responden menunjukkan bahwa responden sebagian 
besar merupakan buruh/karyawan/pegawai dan pelaku 
usaha kecil mandiri yang berpendapatan menengah ke 
bawah, yakni di bawah 5 juta rupiah per bulan

A. Responden Berdasarkan Gender

Laki-laki: 66,3%   
Perempuan: 33,3%  
Lainnya: 0,4%



B. Responden Kedudukan di dalam Rumah Tangga

D. Jumlah Anggota Keluarga



D. Sebaran Domisili Responden

(1). Kota Bandung: 38,9%  
(2). Kab. Bandung:  22,7% 
(3) Kab. Bandung Barat:6,9%
(4). Kota Cimahi: 4% 
(5). Kab. Karawang: 3,6%



Dampak Pandemi
COVID-19 
Terhadap Mata
Pencaharian Penduduk

Sebagian besar responden bekerja sebagai buruh/kar-
yawan/pegawai (51,1%) serta berusaha sendiri (27,3%). 
Sebagian besar responden bekerja/berusaha dengan 
pendapatan di bawah Rp. 2.500.000 (44,8%) dan 
Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000 per bulan (34,5%). 
Perbandingan antara data pekerjaan dan pendapatan 
menunjukkan bahwa responden sebagian besar meru-
pakan buruh/karyawan/pegawai yang berpendapatan 
menengah ke bawah, yakni di bawah 5 juta rupiah per 
bulan. 

Hampir separuhnya, yakni 45,9% responden tidak lagi 
bekerja, sementara separo lainnya 54,1% masih bekerja 
semenjak pandemi COVID-19 meluas. Dampak pan-
demi atas pekerjaan/usaha responden tersebut terkon-
firmasi dengan besarnya pilihan jawaban responden  
bahwa pandemi telah mengurangi pendapatan/omset 
dari pekerjaan/usaha (42%), berhenti/diberhentikan 
sementara dari pekerjaan/usaha (27,5%), dan sebagian 
kecil mengalami pemutusan hubungan kerja atau ke-



hilangan usaha (5,7%). Bagi sebagian yang lain, 
pandemi relatif tidak berpengaruh pada peker-
jaan/usaha dan pendepatan (23,9%) dan hanya 
sedikit saja yang mengalami peningkatan pen-
dapatan dari pekerjaan/usahanya (1%).  

Sebagian besar responden juga telah menerap-
kan anjuran untuk berada di rumah saja dan ha-
nya keluar untuk kepentingan mendesak (50%). 
Sedangkan sisanya terbagi, antara masih tetap 
pergi ke lokasi kerja seperti sedia kala (21,5%), 
bekerja dari rumah namun tetap bepergian untuk 
berbagai keperluan (12,7%), dan tetap pergi kerja 
dengan sistem shift (15,8%).

A. Pekerjaan Responden

Buruh/karyawan/pegawai:
51,1%
Berusaha sendiri:
27,3%
Berusaha sendiri dibantu 
buruh tidak tetap: 
8,7%
Pekerja bebas pada usaha 
non-pertanian: 
8,2%
Berusaha sendiri dibantu 
buruh tetap: 
3,4%
Pekerja bebas pada usaha 
pertanian:
1,4%



B. Pendapatan Per Bulan

Di bawah Rp. 2.500.000                    : 44,8%
Rp 2.500.000 - Rp. 5.000.000 : 34,5%
Rp. 5.000.000 - Rp. 7.500.000 : 9,3%
Rp. 7.500.000 - Rp. 10.000.000 : 5,7%
Di atas Rp. 10.000.000                 :5,7%

D. Apakah pandemi COVID-19 berdampak terhadap 
pekerjaan/usaha yang digeluti



D. Situasi Pekerjaan/usaha Saat Ini (probing per-
tanyaan huruf d)

• Mengurangi pendapatan/omset dari pekerjaan/usaha saya: 42%
• Berhenti/diberhentikan sementara dari pekerjaan/usaha saya: 27,5%
• Relatif tidak berpengaruh pada pekerjaan/usaha dan pendapatan 
saya, atau tetap berjalan seperti sebelumnya: 23,9%
• Membuat saya mengalami pemutusan hubungan kerja atau kehilan-
gan usaha saya: 5,7%
• Meningkatkan pendapatan/omset dari pekerjaan/usaha saya: 1%



E. Pengaruh Pandemi Terhadap Mobilitas Spasial 
(tingkat bepergian)

• Bekerja dari rumah dan hanya keluar rumah untuk keperluan mendesak: 
50%
• Tetap pergi ke lokasi kerja seperti sebelumnya: 21,5%
• Bekerja di/dari rumah tapi tetap bepergian untuk berbagai keperluan: 
12,7%
• Tetap pergi ke lokasi kerja dengan penggiliran waktu kerja (sistem shift): 
15,8%



Dampak Pandemi-
Terhadap Akses 
Atas Pangan

Kelompok masyarakat buruh dan pelaku usa-
ha kecil memenuhi kebutuhan pangan mere-
ka setiap kali dalam jangka waktu kurang dari 1 
minggu alias harian (54,5%). Sebagian lainnya 
membeli bahan pangan sekali dalam seminggu 
atau mingguan (32,6%). Hanya sebagian kec-
il responden yang mampu membeli stok pan-
gan untuk satu bulan ke depan (6,3%). Hal ini 
menunjukkan bahwa kelompok dengan tingkat 
pendapatan yang rendah tidak memungkin-
kan untuk memiliki stok pangan dalam jangka 
waktu per bulan. Informasi ini sinkron den-
gan informasi selanjutnya yang menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden bergantung 
pada warung sayur-mayur  (36,3%) dan pasar 
tradisional (33,7%) dalam memenuhi kebu-
tuhan pangan mereka. Hanya sebagian kec-
il yang memilih pasar swalayan (supermarket, 
minimarket) (16,8%), pedagang sayur keliling 
(11,6%), dan online shopping (1,7%) sebagai 
tempat membeli kebutuhan pangan mereka. 
Kelompok masyarakat ini juga merasakan bah-
wa harga bahan pangan semakin mahal dan ter-



dapat kesulitan untuk mengakses beberapa jenis ko-
moditi pokok (51,9%).

Berdasarkan informasi ini dapat diketahui bahwa 
memang benar pandemi COVID-19 menyebabkan 
naiknya bahan pangan dan meningkatkan kesulitan ak-
ses atas beberapa komoditi pokok bagi golongan buruh 
dan pelaku usaha kecil. Dengan tingkat pendapatan 
yang rendah dan kebergantungan pada pemenuhan 
bahan pangan yang sifatnya harian dan mingguan, 
maka golongan ini merupakan golongan yang rent-
an terhadap dampak sosial ekonomi pandemi, terlebih 
dengan dialaminya pengurangan pendapatan dan ber-
henti sementara dari pekerjaan atau usahanya.

A. Frekuensi Pembelian Bahan Pangan Semenjak Pan-
demi

• Membeli kebutuhan pangan setiap kali dalam jangka waktu kurang dari 1 minggu : 
54,5%
• Membeli bahan pangan setiap 1 kali dalam seminggu : 32,6%
• Menerima kiriman bahan pangan atau mengirim kebutuhan pangan kepada anggota 
keluarga berbeda tempat tinggal : 6,6%
• Sudah membeli kebutuhan pangan untuk jangka waktu 1 bulan ke depan : 6,3%



B. Tempat Membeli Bahan Pangan

• warung sayur mayur : 36,3%
• pasar tradisional : 33,7%
• pasar swalayan (supermarket, minimarket) : 16,8%
• pedagang sayur keliling : 11,6%
• online shopping : 1,7%

C. Pengaruh Pandemi Terhadap Akses Atas Ba-
han Pangan



D. Bahan Pangan Paling Sulit Diperoleh

E. Kebutuhan Dasar Paling Mendesak

Bahan Pangan yang dimaksud meliputi:

1. Sembilan bahan pokok
2. Ketersediaan makanan, suplemen, dan obat bayi-balita
3. Ketersedian perlengkapan bayi-balita

Bantuan Finansial yang  dimaksud meliputi:

1. Untuk pelunasan kredit mikro dan kredit online



2. Untuk pelunasan kredit kendaraan
3. Untuk pelunasan kredit rumah/kontrakan
4. Sebab berkurangnya pendapatan
5. Sebab kehilangan mata pencaharian (PHK)

Akses Terhadap Layanan, Alat Kesehatan dan Obat-obatan yang  
dimaksud meliputi:

1. Masker
2. Handsanitizer
3. APD
4. Cairan disinfektan
5. Cairan anti-septik
6. Obat-obatan
7. Suplemen vitaman
8. Layanan kesehatan
9. Sanitasi lingkungan (pembuangan sampah dan penyemprotan 
cairan disinfektan)
10. Layanan imunisasi dan kesehatan ibu hamil



Kondisi Kesehatan 
Keluarga

Meskipun rentan secara sosial-ekonomi, na-
mun informasi tentang kondisi kesehatan kel-
uarga menunjukkan bahwa anggota keluarga 
sebagian besar responden sehat tanpa ada ri-
wayat atau potensi penyakit rentan COV-
ID-19. Sebagian kecil memiliki anggota yang 
punya penyakit rentan terhadap COVID-19 
(24,6%). Hanya terdapat beberapa responden 
yang memiliki anggota keluarga berstatus 
Orang Dalam Pengawasan dan positif COV-
ID-19 serta tidak ada yang memiliki anggota 
keluarga yang telah meninggal karena COV-
ID-19. 

Informasi ini menunjukkan bahwa penyebaran 
COVID-19 pada golongan buruh dan pela-
ku usaha kecil tidak signifikan. Akan tetapi 
perlu digarisbawahi bahwa informasi terse-
but hanya didasarkan pada pengamatan re-
sponden semata, bukan hasil dari rapid test. 
Survei ini juga mencatat bahwa cukup besar 
jumlah responden yang tidak memiliki asuran-
si kesehatan sama sekali, baik BPJS maupun 
asuransi (34%), meskipun sebagian besar re-
sponden (56,9%) telah memiliki BPJS Kes-
ehatan. Untuk itu, menimbang bahwa secara 



sosial-ekonomi pandemi memiliki dampak 
yang signifikan bagi kelompok buruh dan 
pelaku usaha kecil, maka kelompok ini 
perlu diprioritaskan dalam usaha identi-
fikasi status COVID-19 melalui rapid test 
oleh pemerintah dan diberi jaminan dalam 
pemenuhan layanan kesehatan.

A. Kesehatan Anggota Keluarga dan Potensi 
Rentan Terhadap COVID-19

• Semua anggota keluarga sehat tanpa ada riwayat/potensi penyakit rentan terh-
adap Covid-19* : 74,1%
• Semua anggota keluarga sehat namun ada yang memiliki riwayat/potensi penyakit 
rentan terhadap Covid-19 : 24,6%
• Terdapat anggota keluarga yang berstatus Orang Dalam Pengawasan : 1,3%
• Terdapat anggota keluarga yang berstatus positif Covid-19 dan sedang dalam masa 
perawatan/karantina : 0,07%
• Terdapat anggota keluarga berstatus positif Covid-19 yang telah meninggal : 0

*penyakit rentan terhadap COVID-19: diabetes, hipertensi, sirosis, parkinson, pen-
yakit pernafasan, disfungsi hati dan ginjal



B. Jaminan Sosial Kesehatan

• Hanya memiliki BPJS Kesehatan : 56,9%
• Tidak memiliki jaminan sosial atau asuransi kesehatan : 34%
• BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya : 9,1%



Poin Pokok Hasil
Survei

• Buruh dan pelaku usaha kecil mandiri meru-
pakan kelompok rentan terhadap dampak pan-
demi COVID-19. 

• Pandemi COVID-19 telah berdampak signi-
fikan bagi kelompok sosial buruh dan pelaku usa-
ha kecil mandiri dengan pendapatan di bawah Rp. 
5.000.000 per bulan. Dampak tersebut adalah 
hampir separo responden mengalami penguran-
gan pendapatan dan berhenti/diberhentikan se-
mentara dari pekerjaan atau usahanya.

• Survei ini mengkonfirmasi bahwa pandemi 
COVID-19 telah menyebabkan naiknya bahan 
pangan dan meningkatkan kesulitan akses atas 
beberapa komoditi pokok bagi golongan buruh 
dan pelaku usaha kecil. 

Rekomendasi
• Pemerintah pusat dan daerah harus menja-
min akses dan prioritas pemenuhan bahan pan-
gan dan kesehatan bagi kelompok buruh dan 
pelaku usaha kecil mandiri.



• Pengorganisasian distribusi pangan harus mempri-
oritaskan kelompok rentan (buruh, pelaku usaha kecil 
mandiri, difabel, ibu hamil, bayi dan balita, kelompok 
masyarakat miskin)

• Perlu dilakukan pendataan dan mekanisme pelapo-
ran warga yang cepat dan efisien dalam mendata warga 
kelompok rentan yang membutuhkan bantuan.

• Jaminan akses atas pangan dan kesehatan bagi 
kelompok rentan dapat diberikan ke dalam beberapa 
skema:

1) Bantuan bahan pangan pokok dan makanan/asupan 
bayi-balita gratis
2) Bantuan alat penunjang kesehatan gratis
3) Layanan bantuan finansial bagi warga yang terbelit 
beban kredit 

• Distribusi pangan gratis bisa diberikan melalui unit-
unit distribusi yang relevan dengan kelompok rentan, 
yakni pelaku usaha warung sayur-mayur dan pasar, 
maupun dengan membentuk unit distribusi lain. Ker-
jasama perlu dibangun oleh pemerintah dan jaringan 
masyarakat sipil yang dapat berbagi peran sesuai ranah 
masing-masing namun saling terhubung dalam pengor-
ganisasian distribusi pangan.



Cuplikan Beberapa 
Jawaban Tertulis 
Responden Dengan 
Pendapatan Paling 
Rendah

“Biasanya hasil usaha saya hari ini, saya pakai 
buat kebutuhan besok.sekarang saya gak bisa us-
aha”

“Uang sebab semenjak adanya covid-19 men-
jadikan saya kehilangan pekerjaan pokok sebagai 
asisten rumah tangga”

“Sya butuh apd dan sumbangsih buat keluarga 
slnya sy udah ga ada penhghasilan”

“Semua kebutuhan mendesak bagi saya smuan-
ya karena suami saya hanya seorang tukang ojek 
online bukan seorang pns yg tiap bulan dpt gaji 
dan tunjangan, penghasilan ojol ga seberapa ka-
rena skrg lagi sepi dan pemasukanpun sedikit.. 
kami hanya bisa belanja harian tidak bisa nyetok 
makanan buat sminggu atau bakan sbulan”



Yang Jelas Kebutuhan Ekonomi yaitu Uang, saya bek-
erja sebagai honorer guru yang digaji tiap 3bulan sekali, 
gaji perbulan 350.000. Selain itu sampingan saya yai-
tu pemain bola tarkam, sepakbola dihentikan dan tidak 
ada pendapatan untuk anak - anak dan istri saya.

yg paling mendesak ya uang+ sembako.. saya dan sua-
mi tidak bisa berjualan lagi. kami tidak memiliki sumber 
penghasilan lagi.”

“keuangan semakin sulit. kebutuhan hidup tidak bisa 
terpenuhi. angsuran bank harus tetap di bayar.”

“Beras, Karena Untuk kebutuhan sehari hari. Dalam 
keluarga ada 5-6org. Pendapatan sehari hari tidak ada. 
Dikarenakan usaha saya tutup.”

“Sembako dan uang karna keluarga kami tak memili-
ki bantuan apa2 dri pemerintah sementara saya han-
ya pedagang kecil dan sementara suami hanya tukang 
ojek yg penghasilan dari kami berdua tdk mencapai 1jt 
paling2 hanya beberapa ratus satu bln”

“Untuk makan sehari hari mungkin masih bisa berta-
han tapi karena punya cicilan kredit ke bank itu yang 
membuat beban jadi berat.”

“Yg paling mendesak adalah kebutuhan untuk biaya 
hidup sehari hari saya sebagai pedagang kaki lima yg 
jualan dipinggir mersa sekarang omset sepi yg beli pun 
berkurang”



“Masker karna di toko apotek sudah tidak ada , 
handsenitizer sudah melonjak mahal , mau nye-
tok makanan uang tidak terkendali karna dagan-
gan saya sepi , sedangkan saya punya suami yg 
masih bekerja di lapangan disaat situasi seperti ini 
dan rawan sekali karna suami saya berkomunikasi 
dengan banyak orang”

“Berkurangnya pendapatan finansial dikarena-
kan kurangnya daya beli(uang) karena bidang yg 
sy jalani saat ini untuk menghidupi keluarga saya 
berjualan kopi seduh di pasar tradisional den-
gan kebutuhan yg semakin banyak apalgi dengan 
adanya musibah covid19 sangat berdampak sekali 
dlm kehidupan ekonomi keluarga saya”

“Kalau sy tida keluar kerja keluarga sy mu makan 
dari mana”

“Tentunya kebutuhan pokok kami sehari hari yg 
harus sy penuhi untuk makan,untuk mandi,cu-
ci cuci,listrik pdam,blm cicilan bank, serta kuota 
buat pembelajaran sangat sulit sy penuhi karna sy 
biasa jualan dikantin sekolah, penghasilan harian 
sedangkan sy keadaan sudah tidak punya sua-
mi+orangtua,sy menanggung sendiri kebutuhan 
adik+anak²sya,mohon bantuan nya”

“Saat ini saya sangat kekurangan pendapatan, 
jadinya dana semakin menipis untuk membe-
li kebutuhan, saya mengandalkan pinjam sa-



na-sini untuk kebutuhan dana, yg paling saya bingung 
bagaimana saya membayar hutang ke bank, sedangkan 
mereka tidak mau mengikuti anjuran presiden”

“Bantuan dana cash karena di PHK dan tidak dpt pe-
sangon”

“Karna gaji tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan 
bulanan, dengan kondisi saya di berhentikan kerja wa-
laupun sementara sampai dengan batas waktu yang 
belum ditentukan jadi saya tidak menerima gaji den-
gan otomatis saya tidak dapat memenuhi kebutuhan 
bulanan ( mskan keluarga ), belum cicilan. Kondisi ini 
saya memberatkan untuk karyawan dengan gaji minim 
dan bergantung pada gaji bulanan.”




