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Studi mengenai kebijakan pemerintah tentang PKPS-BBM untuk keluarga miskin, 

merupakan studi yang berusaha menelusuri fenomena yang terjadi dimasyarakat terkait 
dengan kebijakan pemerintah menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan September 
2005. Disamping menaikan harga bahan minyak pemerintah juga memberikan subsidi 
berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 15,5 juta keluarga miskin diseluruh 
Indonesia. Dalam program tersebut pemerintah menganggarkan dana ± 4,63 triliun yang 
diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana lokasi penelitian 

berada di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Sumber data dalam penelitian ini 
menggunakan sumber data primer yang informan terdiri dari pihak Kecamatan meliputi 
camat, sekretaris camat dan seksi kesejahteraan sosial. Selanjutnya pihak desa meliputi 
seluruh kepala desa sekecamatan Watulimo.kemudian Badan Pusat Statistik atau 
Koordinator Satistik Kecamatan dan yang terakhir perwakilan warga masyarakat penerima 
Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dan data sekunder yang terdiri dari dokumentasi, arsip-
arsip yang ada dikantor kecamatan, desa maupun BPS dan buku-buku ilmiah yang relevan 
dengan fokus penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, 
wawancara atau interview dan dokumentasi. Sedangkan analisa datanya menggunakan 
teknik analisa data kualitatif. Adapun informan dalam penelitian tersebut berjumlah 21 
orang. Kemudian prosedur penentuan informan dilakukan dengan cara acak melalui undian 
kecuali pihak camat, kepala desa dan koordinator statistik kecamatan yang sudah 
ditentukan oleh peneliti terlebih dahulu karena mereka instansi yang berhubungan dengan 
program kebijakan tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang PKPS-
BBM untuk keluarga miskin di kecamatan Watulimo berjalan sesuai prosedur yang berlaku, 
meskipun ditemukan berbagai kelemahan-kelemahan dilapangan misalnya, pendataan salah 
sasaran, kurang koordinasi, protes dari warga dan lain-lain. sedangkan dampak PKPS-BBM 
terhadap upaya mengentaskan kemiskinan di pedesaan kurang mengena artinya Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) yang di berikan oleh pemerintah berjumlah Rp. 300. 000 pertiga 

bulan sekali, hanya dapat dirasakan paling lama 10 hari, 20 berikutnya mereka harus 
berjuang keras mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga ditengah-tengah kondisi ekonomi 
yang memprihatinkan akibat dampak kebijakan pemerintah yang menaikan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) yang kemudian berimbas pada naiknya bahan pokok yang lainnya. 
Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
kebijakan pemerintah tentang PKPS-BBM untuk keluarga miskin di Kecamatan Watulimo 
Kabupaten Trenggalek. Terlaksana dengan baik namun kurang efektif karena dampak dari 
kebijakan tersebut tidak memberi manfaat jangka panjang, maka di perlukan evaluasi dan 
format kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penciptaan 
lapangan kerja. Adapun program yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu mendatangkan 
para investor baik lokal maupun asing untuk mengembangkan sejumlah proyek-proyek 
pembangunan atau memperbanyak pabrik-pabrik industri dengan tujuan mampu menyerap 
sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal, dengan jalan tersebut manfaat yang dihasilkan 
benar-benar terasa khususnya bagi keluarga miskin. 


