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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia memiliki masyarakat yang beranekaragaman suku, kebiasaan, adat, 

kehidupan, dan agama. Kehidupan masyarakat Indonesia sebagai Negara 

berkembang rata-rata masih menengah keatas, akan tetapi sebagian masih tergolong 

masyarakat miskin. Kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan dimana 

penghasilan masyarakat masih di bawah rata-rata. 

Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu 

atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik 

maupun ekonomi. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang masih 

dihadapi oleh beberapa negara-negara didunia, termasuk negara Indonesia. 

Kemiskinan sering dihubungkan dengan keterbelakangan dan ketertinggalan. Di 

samping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius. 

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan 

yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program-

program mengenai pengetasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan 

menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Percepatan 

penanggulangan Kemiskinan yaitu bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan 

kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secar terpadu lintas pelaku 

dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan. 

 Pemerintah dituntut bekerja sama dan melakukan upaya penanggulangan 

kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui pembuatan program-program 

penanggulangan kemiskinan diantaranya: menaikkan anggaran yang berkaitan 

(langsung/tidak langsung) melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, 

mendorong APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk program terkait, tetap 
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mempertahankan program lama dan melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi 

dan aksebilitas harga. Serta melalui instrumen utama yaitu Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), pengembangan bahan bakar 

nabati, keluarga harapan serta permodalan melalui kredit-mikro. 

 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program yang bertujuan untuk 

mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program pemerintah 

yang berorientasi dalam upaya pengetasan kemiskinan dan dapat memberikan 

dampak langsung kepada masyarakat adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai 

yang selanjutnya disebut BPNT. 

 Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan 

mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 

2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra 

secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang 

disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, 

program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan 

skema nontunai atau BPNT. 

 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah untuk 

mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui 

penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM). Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat 

digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di E-Warung, sehingga Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. 

Elektronik warung gotong royong yang diselanjutnya disebut E-Warung adalah 

agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank 

Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh 

Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. 

Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan secara 

khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik 
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Warung pada Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: “Penanganan Fakir miskin adalah 

upaya yang terarah. Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas 

untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.” 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bertujuan untuk mengurangi beban 

pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai 

kebutuhan pangan. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan 

Bantuan Pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan lebih 

banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Harapan (KPM) dalam 

memenuhi kebutuahn pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). 

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000-,/KPM/bulan. Bantuan 

tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan 

telur di E-Warung. Apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan tersebut, maka nilai 

bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik Bantuan Pangan. 

Adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan dapat mampu 

memperbaiki pelayanan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin 

dengan tujuan penyaluran bantuan subsidi pangan dapat berjalan dengan lebih 

efektif dan efisien. Untuk mendukung program tersebut Dinas Sosial Kabupaten 

Bengkalis saat ini telah berupaya membangun sejumlah E-Warung pada setiap desa 

di Kabupaten Bengkalis sebagai sarana penunjang terlaksananya program BPNT. 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk 

non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya 

untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/di Elektronik Warung 

Gotong Royong (E-Warung) yang bekerjasama dengan bank. Program Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan ke beberapa kabupaten/kota terpilih di 

Indonesia yang dinilai memiliki kesiapan dari segi akses dan fasilitas untuk 

melaksanakan program tersebut. Keluarga Penerima Manfaat hanya dapat membeli 

bahan pangan di E-Warung yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara 
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(BRI, BNI, BTN, dan Mandiri), Kabupaten Bengkalis sendiri bekerja sama dengan 

Bank BNI. 

 Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang telah diverifikasi dan divalidasi 

oleh Kementrian Sosial, untuk Kabupaten Bengkalis 33.258 Kepala Keluarga (KK) 

yang termasuk kedalam Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan, pada 

tahun 2019 ini yang menjadi penerima program BPNT dari pusat baru sebanyak 

20.219 KK dengan nilai bantuan dari September sampai dengan Desember 2019 

berjumlah Rp 8.896.360.000-,. Sedangkan untuk BPNT otonom sebanyak 10.169 

KK, dengan nilai bantuan sebesar Rp 4.474.360.000-,. Untuk Kabupaten Bengkalis 

selain penyaluran Program BPNT Pusat, juga memiliki program BPNT 

Kabupaten/Otonom (cakaplah.com). 

 Di Kabupaten Bengkalis khususnya Kecamatan Bengkalis pada pelaksanaannya 

Program BPNT di masih terdapat beberapa kendala. Peneliti melakukan wawancara 

dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten 

Bengkalis. Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan BPNT ini mengalami permasalahan yaitu permasalahan pada data, 

mekanisme penyaluran dimana rendahnya SDM KPM dan keterbatasan SDM 

pemilik agen (E-Warung), dan sering terjadi masalah error pada Himpunan Bank 

Negara (HIMBARA) yaitu BNI.  

 Berdasarkan uraian mengenai permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti Pelaksanaan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan 

Bengkalis. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui 

Elektronik Warung di Kecamatan Bengkalis”. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

permasalah yaitu: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

melalui E-Warung di Kecamatan Bengkalis? 
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2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis? 

3. Apa upaya Dinas Sosial dalam penanganan masalah yang terjadi terhadap 

Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di 

Kecamatan Bengkalis? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada Pelaksanaan 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kecamatan 

Bengkalis. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) melalui E-Warung di Kabupaten Bengkalis 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Program BPNT (Bantuan 

Pangan Non-Tunai) di Kabupaten Bengkalis. 

3. Untuk mengetahui upaya menangani kendala dalam pelaksanaan Program 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kabupaten 

Bengkalis. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

penambahan keilmuan tentang Pelaksanaan kebijakan dan dapat memberi 

pengetahuan pada kajian tentang Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non 

Tunai (BNPT) melalui E-Warung. 

2. Manfaat Praktis, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan rujukan baik 

praktisi sosial, politisi maupun pemerintah yang berkaitan dengan Program 

Bantuan Pangan Non Tunai. Selain itu bisa dijadikan sebagai alternatif 
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pemecah masalah yang mungkin timbul pada permasalahan yang sejenis 

dikemudian hari. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara 

ringkas rencana isi dari bagian per bagian laporan skripsi yang disusun sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan maslah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori 

pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan 

sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan 

definisi konsep dan operasional. 

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan untuk 

menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari 

peneliti.  


