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Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang tak mungkin dipungkiri dalam 

pembangunan sebuah Negara, di sadari bahwa upaya mengentaskan kemiskinan tidak mudah, 

karena persoalan kemiskinn bersifat multi dimensi. Pada saat ini pemerintah sedang menyusun 

strategi penanggulangan kemiskinan agar program-program pengentasan kemiskinan di berbagai 

bidang kehidupan dapat dilaksanakan secara efektif. Pada saat yang sama pemerintah juga 

berusaha menurunkan persentase penduduk miskin dengan cara membantu meringankan beban 

kehidupan mereka secara langsung.  

Upaya yang bereorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, 

tentu menimbulkan konsekuensi pada pembiayaan yang sangat besar pula. Oleh karena itu 

Pemerintah menempuh kebijakan dengan mengurangi subsidi BBM pada bulan Maret 2005 lalu, 

dilanjutkan pada awal Oktober 2005 berupa kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM 

berdampak secara berantai terhadap harga barang pokok sehingga terjadi penurunan daya beli 

sebagian masyarakat. Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang 

diakibatkan kenaikan harga BBM pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan 

Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin di 

seluruh Indonesia. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana lokasi penelitian berada di 

Desa Andonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Sumber data dari penelitian ini 

menggunakan sumber data primer yang informan terdiri dari pihak Desa Andonosari meliputi, 

Kepala Desa, Kepala Dusun, Petugas Pencacah Lengkap (PCL), Ketua RT, dan warga 

masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dan data sekunder terdiri dari arsip-arsip 

dari PCL maupun dari desa, dokumentasi, dan buku-buku yang relevan dengan dengan fokus 

penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Adapun responden dari penelitian tersebut berjumlah 22 orang.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai untuk 

rumah tangga miskin di Desa Andonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan berjalan dengan 

lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun di temukan berbagai kelemahan di 

lapangan misalnya, kurangnya koordinasi dan sosialisasi, pemotongan dana BLT, protes dari 

warga dan lain-lain. Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 300.000 

per tiga bulan sekali kepada masyarakat miskin terasa kurang, karena kebutuhan bahan pokok 

terus meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Tetapi sebagain masyarakat 

menyatakan bahwa pemerintah telah memperhatikan masyarakat miskin dengan cara 

memberikan bantuan tersebut. 

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pemberian bantuan langsung tunai untuk rumah tangga miskin di Desa Andonosari Kec. Tutur 

Kab. Pasuruan, terlaksana dengan baik dan lancar. Sebagai rekomendasi bagi pelaksanaan 

Bantuan Langsung Tunai tersebut maka penulis menyarankan supaya sosialisasi kepada 



masyarakat dilakukan lebih efektif dan efisien, begitu pula dengan sistem pendataan dan 

pelaksanaannya kembali ditinjau ulang. 

 


