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Itulah  pertanyaan  yang  selanjutnya 

bergulir  ketika  kita  membicarakan  salah 

satu program pengentasan kemiskinan yang 

diupayakan  oleh  pemerintah  Indonesia 

beberapa saat yang lalu. Bantuan Langsung 

Tunai  mulai  bergulir  pada  awal  2006  ini 

merupakan aksi yang dilakukan pemerintah 

menyambut  bertambahnya  angka 

kemiskinan  di  Negara  Indonesia  pasca 

kenaikan harga BBM yang mencapai 140% 

pada  bulan  oktober  2005.  Dari  Propinsi 

Yogyakarta  sendiri  dikabarkan   jumlah 

warga  miskin  di  Kabupaten  Sleman 

meningkat  hampir  50%  yang  awalnya 

hanya 11.787 orang menjadi  22.000 lebih 

yang  disinyalir  salah  satu  penyebabnay 

adalah  adanya  keinginan  mendapatkan 

BLT.

Bantuan  Langsung  Tunai  yang  lebih 

akrab  disebut  BLT  ini  menjadi  satu  hal 

yang  kontroversial  dalam  masyarakat 

Indonesia dewasa ini.  Hal  itu terlihat  dari 

banyaknya  kesalahan  sasaran  yang  terjadi 

dalam penyalurannya.  Banyak  masyarakat 

yang tergolong berhak mendapatkannya tak 

kunjung  menikmatinya,  justru  “mereka” 

yang mendapatkannya.

Demonstrasi,  protes,  tawuran  terjadi 

dimana-mana yang pada akhirnya berbuntut 

pada pengrusakan fasilitas umum. Melihat 

hal  ini,  tentulah  sebagian  dari  kita  akan 

menyalahkan  pihak-pihak  yang  terkait 

dalam  hal  pendataan  sampai  pada 

penyalurannya. Namun, sangatlah tidak adil 

jika  kita  berkesimpulan  secara  sepihak 

mengenai  hal  ini.  BPS  yang  merupakan 

badan Negara  yang tentunya berhubungan 

dengan pendataan tersebut sudah berupaya 

semaksimal  mungkin  dalam  mendata  dan 

merinci  rumah  tangga  manakah  yang 

seharusnya mendapatkan bantuan tersebut.

Tapi,  pertanyaan  yang  selanjutnya 

muncul adalah mengapa kesalahan sasaran 

tersebut bisa terjadi?

Untuk itulah kami sedikit bereksperimen 
dengan menganalisa data Survey Sosial 
Ekonomi Nasional yang diperoleh dari BPS 
provinsi Yogyakarta pada tahun 2006 untuk 
mengetahui persentase rumah tangga yang 
seharusnya mendapatkan BLT. Hal ini 
dilakukan berdasarkan nilai pendapatan 
setiap rumah tangga dengan mengambil 
standar rata-rata dari pendapatan rumah 
tangga di Propinsi Yogyakarta



KETEPATAN SASARAN PENYALURAN 
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

Dari  data  yang  diperoleh  dari 

Badan  Pusat  Statistik  Propinsi 

Yogyakarta,  diperoleh  rata-rata 

penghasilan  rumah  tangga  di  propinsi 

Yogyakarta  adalah  Rp.  960.000  yang 

diperoleh dengan jumlah rumah tangga 

1035 rumah tangga.

Dengan menggunakan rata-rata 
pendapatan tersebut sebagai standar 
kelayakan mendapatkan BLT, yang 
selanjutnya menyatakan bahwa rumah 
tangga yang pendapatannya di bawah 
rata-rata layak mendapatkan BLT dan 
yang di atas rata-rata tidak layak 
mendapatkan BLT,  hal ini dapat dilihat 
pada tabel I dan pada tampilan Pie 
Chart.



K elayakan 
M endapatkan
            BLT

Status BLT

Tabel I
Status Penerimaan BLT dan Kelayakan Mendapatkan BLT
  di Propinsi Yogyakarta (Rumah Tangga)

Layak Tidak Layak Jumlah

Dapat 184 27 211
Tidak dapat 413 411 824
Jumlah 597 438 1035

Sumber: Data SUSENAS 2006 BPS Kota Yogyakarta

Status Penerimaan BLT dan Kelayakan Mendapatkan BLT   di 
Propinsi Yogyakarta (Rumah Tangga)

2.61%

39.71%

39.90%

17.78%

layak,dapat layak, tidak dapat
tidak layak,dapat tidak layak, tidak dapat



Dari  tabel  tersebut,  kita  dapat 

menyimpulkan beberapa hal:

1. Dari  1035  rumah 

tangga,  terdapat  597 

rumah  tangga  yang 

layak  mendapatkan 

Bantuan  Langsung 

Tunai.  Namun 

kenyataannya,  hanya 

184 rumah tangga atau 

30,82% dari total yang 

layak  memperoleh 

BLT  yang  “berhasil” 

mendapatkannya, 

sedangkan  sebanyak 

413 rumah  tangga 

tidak memperolehnya.

2. Dari  1035  rumah 

tangga  yang  disurvey 

terdapat  438  rumah 

tangga  yang  tidak 

layak  mendapatkan 

BLT,  sedangkan  yang 

memperoleh  BLT 

sebanyak  27  rumah 

tangga.

3. Dari  seluruh  rumah 

tangga  yang  disurvey, 

terdapat  211  rumah 

tangga  yang 

memperoleh BLT. Jika 

dibandingkan  dengan 

jumlah  rumah  tangga 

yang  layak 

mendapatkan  BLT 

yaitu  sejumlah  597 

rumah tangga, nilai ini 

terhitung  kecil  dan 

tidak  mencapai  ½ dari 

rumah  tangga  yang 

layak mendapatkannya.

Dari ketiga hal tersebut terlihat bahwa 

Bantuan  Langsung  Tunai  yang 

dicanangkan  pemerintah  Indonesia  tidak 

menjamah  seluruh  rumah  tangga  yang 

layak  mendapatkannya.  Hal  ini  terlihat 

dari jumlah yang mendapatkan BLT tidak 

mencapai  ½  dari  jumlah  rumah  tangga 

yang  layak  mendapatkan  BLT  menurut 

standar perhitungan kami.

Dari  seluruh  populasi  Rumah tangga 

terdapat 57,68% rumah tangga yang layak 

mendapatkan  BLT/SLT  sedangkan  yang 

terjadi di lapangan, hanya 30,8% dari total 

rumah tangga tersebut yang mendapatkan 

BLT/SLT.  Dan  dari  seluruh  yang 

mendapatkan  BLT/SLT,  tedapat  12,80% 

rumah  tangga  yang  tidak  layak 

mendapatkan BLT/SLT.

Selain  itu,  kami  juga  mendapati  ada 

sebuah  rumah  tangga  yang  seharusnya 



mendapatkan  BLT/SLT  dengan  total 

penghasilan  sebesar  Rp.70.000,00- 

TIDAK  MENDAPATKAN  BLT/SLT. 

Dan juga terdapat  sebuah rumah tangga 

yang  mendapatkan  BLT  dengan  total 

penghasilan Rp. 4.000.000,00-

Jadi, berdasarikan hasil analisa diatas 
dapat disimpulkan bahwa dalam 
penyaluran BLT di propinsi Yogyakarta 
terjadi kesalahan sasaran yang 
menandakan ketidakefektifan dalam 
penyaluran dana bantuan kepada 
masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh 
beberapa factor


