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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan 

inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“DAMPAK KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA 

MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS MASYARAKAT DI DESA KEBOAN 

ANOM KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO”.  Adapun 

penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi 

program S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jawa Timur khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Sholawat serta 

salam selalu tercurah pada qudwah khasanah kita Nabi Muhammad SAW yang selalu 
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sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang sebagaimana telah memberikan rahmat dan hidayahnya 

sehingga saya dapat bernafas dan menyelesaikan tugas akhir ini. 
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DAMPAK KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG                        

SEMENTARA MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS 

MASYARAKAT DI DESA KEBOAN ANOM                                 

KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO 

 

Oleh : 

RADITYA TRI WARDANI 

Abstraksi 

Upaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu program pemerintah 
dari masa ke masa. Melihat hal yang diambil saat ini oleh pemerintah mengenai cara 
peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat kurang tepat dikarenakan hal yang sama 
pernah dilakukan dan hasilnya pun sangat tidak memuaskan. Solusi yang seharunya 
dikeluarkan pemerintah saat ini harus yang bersifat jangka panjang yang bukan hanya 
dapat langsung dinikmati hasilnya saat itu saja oleh penduduk  miskin. Pendidikan 
dan kesehatan bisa dikatakan sebagai kunci untuk membuat solusi baru dimana dapat 
meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Mekanisme yang 
ditawarkan dalam program BLSM pun dapat dikatakan sangat tidak efektif karena 
banyak BLSM yang jatuh pada sasaran yang tepat dan bisa dikatakan pula kebijakan 
BLSM yang tidak memiliki  syarat yang kongkrit tentang bagaimana cara 
memperolehnya justru malah membuat ketergantungan bagi penduduk miskin 
dinegara kita. 

Tujuan dari Peneliti ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana mencari 
solusi untuk mengatasinya, dari hasil yang dibicarakan oleh pemerintah kita maka 
diambilah sebuah keputuan mengenai subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang 
kurang mampu yang diharapkan dapat membangun semangat untuk mendapatkan 
penghidupan yang lebih baik kedepannya. Untuk mengurangi beban masyarakat 
tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12/2005 tentang 
pemberian subsidi langsung tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin yang kemudian 
diperbaharui dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan 
Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk Rumah Tangga 
Sasaran. 

Setelah melihat hasil regresi yang didapat maka peneliti dapat mengambil 
kesimpulan bahwa untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (X1), terhadap 
Konsumsi Rumah Tangga(Y1), Produksi Rumah Tangga(Y2) tidak berpengaruh secara 
nyata (tidak signifikan). Hal ini disebabkan karena besaran BLSM yang diberikan 
sangat minim dibandingkan naiknya biaya yang harus ditanggung. Begitu harga BBM 
naik rata-rata 33,3 % (premium naik 44,4 % dan solar naik 22,3 %), ongkos 
transportasi pun naik rata-rata 20 – 35 persen. Dan juga dikarenakan dengan besaran 
Rp.300.000 per tiga bulan untuk melakukan produksi sangatlah kurang. 

 

Kata Kunci : Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, Kosumsi Rumah Tangga, 
Produksi Rumah Tangga 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan sepertinya tidak akan jauh meninggalkan bangsa kita ini, 

karena begitu banyak rakyat yang menderita kemiskinan. Ini menandakan bahwa 

rencana pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan sepertinya hanya bertahan 

sementara dan salah satu cara dengan mengadakan BLT. Secara garis besar 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah 

uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan 

untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari 

subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

atau sekarang yang sudah berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara 

Masyarakat (BLSM) merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh 

pemerintah kita untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang 

membutuhkan di Indonesia. Begitu banyak pro dan kontra yang muncul atas 

kebijakan yang diambil pemerintah dalam membantu masyarakat di Indonesia. 

Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai kebijakan yang diambil 

pemerintah ini mari kita pahami dulu bagaimana BLT/BLSM ini bisa menjadi 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita (Novyan, 2012 : 53). 

Tingkat kesejahteraan di negara kita dianggap masih sangat kuramg 

dikarenakan masih begitu banyak masyarakat yang memiliki kehidupan yang 

kurang layak yang diakibat oleh beberapa faktor seperti pengangguran, kelaparan, 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



2 

 

kemiskinan, dll. Hal tersebut menjadi hal yang paling sering dibahas didalam 

ruang DPR mengingat tentang bagaimana mencari solusi untuk mengatasinya, 

dari hasil yang dibicarakan oleh pemerintah kita maka diambilah sebuah keputuan 

mengenai subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang 

diharapkan dapat membangun semangat untuk mendapatkan penghidupan yang 

lebih baik kedepannya. (Anonim 2008). 

Upaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu program pemerintah 

dari masa ke masa. Pemberian BLT secara langsung ke masyarakat miskin pada 

awalnya ditujukan untuk mengurangi dampak dari kebijakan peningkatan harga 

bahan bakar minyak. Selain itu, bantuan pendidikan (kebijakan pembebasan biaya 

pendidikan pada tingkat tertentu, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

dan Bantuan Khusus Murid (BKM), dan biaya pengobatan gratis pada masyarakat 

miskin (Jamkeskin) merupakan salah satu bentuk investasi sumberdaya manusia. 

Investasi sumberdaya manusia merupakan seluruh kegiatan yang mempengaruhi 

pendapatan maupun konsumsi di masa yang akan datang (Anonim 2008). 

Pada tanggal 1 Oktober 2005, pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan1 

bakar minyak (BBM) di dalam negeri untuk mengurangi beban negara Kenaikan 

tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat, penurunan daya beli 

masyarakat miskin (Oktaviani dan Sahara, 2005; Hartono dan Resosudarmo, 

2006; Modjo, 2008) dan memperberat beban hidup masyarakat (Lembaga 

Penelitian Smeru, 2006). Perdebatan 2 publik dampak kenaikan BBM pada 

kemiskinan menjadi menarik disimak , selain BLT menjadi komoditi politik pada 

Pilihan Presiden 2009 lalu. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



3 

 

Untuk mengurangi beban masyarakat tersebut di atas, pemerintah 

mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12/2005 tentang pemberian subsidi langsung 

tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin yang kemudian diperbaharui dengan 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (Anonim 2008). 

Berdasarkan Inpres tersebut maka masyarakat miskin mendapat BLT 

sebesar Rp100.000 per rumah tangga per bulan. Rumah tangga miskin 

didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan 

Rp175.000 atau kurang, berdasarkan identifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) 3 

dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (proxy means testing ). 

BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 

tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga 

sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Program 

BLT-RTS ini dalam pelaksanaanya harus langsung menyentuh dan memberikan 

manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), 

mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar 

memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai 

akibat dari kenaikan harga BBM. BLT yang idealnya harus memenuhi tugas 

hakikinya yakni membantu masyarakat miskin dengan dasar hukum InPres 

No.3/2008, memiliki tujuan mulia yang digariskan secara yuridis formal di dalam 

Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran BLT untuk RTS tahun 2008 sebagai berikut: 
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1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi 

kebutuhan  dasarnya; 

2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat 

kesulitan ekonomi; 

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. 

Dengan tujuan itu, maka penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah 

Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh 

BPS. yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga 

Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir  Miskin (near poor) di seluruh wilayah 

Indonesia. Kebijakan pemberian BLT bagi 19,1  juta RTS seluruh Indonesia yang 

dilakukan karena pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga dasar 

BBM, kenaikan harga dapat  mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat 

dan bagi masyarakat miskin dapat mengakibatkan daya beli mereka semakin 

menurun. Penurunan ini dikarenakan mereka akan mengalami kesulitan untuk 

beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar. 

Dari data tersebut dapat dilihat  masyarakat miskin akan terkena dampak 

sosial yakni semakin menurun taraf kesejahteraannya atau menjadi semakin 

miskin. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin 

dalam bentuk program kompensasi (compensatory program) yang sifatnya 

khusus (crash program) atau program jaring pengaman sosial (social safety 

net), seiring dengan besarnya beban subsidi BBM semakin berat dan resiko 

terjadinya defisit yang  harus ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, akibat 

selisih harga BBM dalam negeri dibanding dengan luar negeri berakibat memberi 

peluang peningkatan upaya penyelundupan BBM ke luar negeri. Sehingga 

pemerintah memandang perlu mereviu kebijakan tentang subsidi BBM, karena 
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selama ini subsidi dinikmati juga oleh golongan masyarakat mampu yang 

kemudian dana itu dialihkan untuk golongan masyarakat miskin. Dan harus diakui 

program ini setelah dilaksanakan memang melahirkan penilaian yang pro dan 

kontra terkait keberhasilannya. 

Melihat hal yang diambil saat ini oleh pemerintah mengenai cara peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sangat kurang tepat dikarenakan hal yang sama pernah 

dilakukan dan hasilnya pun sangat tidak memuaskan. Solusi yang seharunya 

dikeluarkan pemerintah saat ini harus yang bersifat jangka panjang yang bukan 

hanya dapat langsung dinikmati hasilnya saat itu saja oleh penduduk  miskin. 

Pendidikan dan kesehatan bisa dikatakan sebagai kunci untuk membuat solusi 

baru dimana dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. 

Mekanisme yang ditawarkan dalam program BLSM pun dapat dikatakan sangat 

tidak efektif karena banyak BLSM yang jatuh pada sasaran yang tepat dan bisa 

dikatakan pula kebijakan BLSM yang tidak memiliki  syarat yang kongkrit 

tentang bagaimana cara memperolehnya justru malah membuat ketergantungan 

bagi penduduk miskin dinegara kita. 

1.2        Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan dikemukakan yaitu : 

1. Apakah dampak Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 

terhadap aktifitas masyarakat ? 

2. Apakah faktor konsumsi yang paling berperan dalam mempengaruhi 

aktifitas masyarakat ? 
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1.3        Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan kebijakan 

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)  terhadap aktifitas 

masyarakat ? 

2. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling besar pengaruhnya 

terhadap aktifitas masyarakat ? 

1.1.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah 

pengetahuan dan sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait 

khususnya 
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