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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

 Baru-baru ini negara Indonesia diterpa dengan berbagai macam persoalan 

salah satunya covid-19 yang dimana hal tersebut mempengaruhi efek ekonomi di 

negara Indonesia. Langkah konkrit dari pemerintah yang saat ini tengah ditunggu 

agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak jauh dari angka 5%. Dimana 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula dari 5,0 sampai 5,4%  menjadi 4,2 

sampai 4,6%. Dari permasalahan yang dialami negara Indonesia saat ini 

pemerintah menghimbau agar seluruh masyarakat melakukan sosial distancing 

dan meminimalisir kegiatan diluar rumah demi membantu menghambat 

penyebaran covid-19. Akan tetapi hal tersebut mempengaruhi daya beli 

masyarakat. Demi menindaklanjuti hal tersebut pemerintah mengeluarkan salah 

satu kebijakan yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa 

untuk komunitas terdampak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 

Tahun 2020, BLT Desa merupakan pemberian uang tunai pada keluarga miskin 

atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi 

dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona virus disease 2019 (covid 19). 

Menurut Harian Republika (2020), Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada 

29.300.000 masyarakat yang masuk dalam 40% rumah tangga termiskin di 

Indonesia. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin 

yang terdampak covid merupakan program pemerintah dalam menanggulangi 

krisis ekonomi serta kemiskinan yang terjadi pada periode berlangsungnya covid-
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19, dengan syarat penerimanya; kehilangan mata pencaharian, belum terdata 

(exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 

menahun/kronis.Pemerintah berharap dengan adanya program tersebut dapat 

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan diharapkan bagi 

penerima bantuan langsung tunai agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh 

mereka yang terdampak pandemic covid-19. Dalam kebijakan ini Kementerian 

Desa, Pembangunana Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 

meluncurkan dana senilai Rp22,4 triliun untuk 12.487.646 kartu keluarga miskin 

sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yaitu 31% dari total Dana Desa tahun 2020, 

Rp72 triliun.  Program BLT tahun 2020 dilakukan selama beberapa bulan kedepan 

selama masa pandemi terhitung dari bulan April tahun 2020. Besar dana yang 

diperkirakan akan diterima masyarakat miskin yang terdampak sebesar 

Rp600.000/bulan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk tiga bulan kedepan 

dan Rp300.000 untuk bulan selanjutnya.  

 Dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ende, dimana 

sebagian besar masyarakat Kabupaten Ende berprofesi sebagai wiraswasta, 

nelayan, petani, dan para buruh dimana profesi-profesi ini sangat rentan terhadap 

pandemic sekarang ini. Pemberian BLT desa semestinya berhubungan langsung 

dengan angka kemiskinan. Semakin banyak penduduk miskin, idealnya semakin 

besar pula porsi BLT desa. Untuk sementara ini jika dilihat dari angka kemiskinan 

dan data penyaluran BLT desa tahun 2020 ditunjukan bahwa Kabupaten Ende 

penyalurannya dikatakan relatif rendah dimana angka kemiskinan mencapai  

65.000 kepala keluarga sedangkan, pada penyaluran bantuan langsung tunai 
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sebesar Rp59.972.400.000 untuk 16.659 Keluarga Penerima Manfaat dengan total 

9 (Sembilan) kali pembagian dalam 1 (satu) periode tahun 2020. Adanya program 

dengan anggaran besar memberikan rasa tanggung jawab yang besar terhadap 

pemerintah sebagai pengelola kegiatan tersebut, dengan anggaran yang besar 

kemungkinan terjadinya penyelewengan juga semakin besar yang diakibatkan 

penyalahgunaan keuangan tersebut. Maka demi menghindari hal ini program 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus tepat pada sasaran dengan keterlibatan 

pemerintah serta masyarakat didalamnya.  

 Agar terlaksananya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibutuhkan 

pertanggungjawaban pemerintah akan hal tersebut. Dalam Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pentingnya akuntabilitas publik dalam 

konteks pelayanan publik, karena administrator publik dan birokrasi sebagai 

penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan efektif dan efisien. 

Akuntabilitas public merupakan suatu konsep yang memiliki ruang lingkup yang 

luas. Ia meliputi dimensi administrasi publik, politik, dan hukum. Dalam hal ini 

pemerintah sebagai penyelenggara program Bantuan Langsung Tunai untuk 

komunitas terdampak memiliki peran serta tanggungjawab yang penting. Program 

bantuan langsung tunai sudah ada sebelum terjadinya pandemi yaitu dilakukan 

pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di tahun 2013 

berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). 

Program tersebut dilaksanakan sebagai respon dari kenaikan bahan bakar minyak 
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dunia pada saat itu.  Tujuan utama dari program tersebut membantu masyarakat 

miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Haryanti (2015) dengan penelitian 

mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan 

Tanjungpinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang tahun 2012. 

Hasil penelitian menyimpulkan implikasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 

Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik hal ini 

dapat dilihat dari sosialisasi yang diberikan belum merata masih banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria 

masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut. Kemudian dalam hal pengawasan 

juga belum berjalan dengan baik, pengawasan belum efektif sedangkan untuk 

pelaksanaanya benar-benar seperti yang diharapkan akan tetapi masih ditemukan 

kendala dimana belum adanya kerja sama antar berbagai pihak sehingga data yang 

didapatkan kadang berbeda dengan yang ada di lapangan.  

 Junaidi dan Kariono (2013) melakukan penelitian tentang Implementasi 

Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008 di Kabupaten 

Aceh Timur. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini membahas dua pokok 

permasalahan yaitu pengamatan terhadap proses pelaksanaan (implementasi) 

program dan pengamatan terhadap faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat keberhasilan pelaksanaan program. Dari dua pokok permasalahan 

tersebut dengan hasil penemuan pelaksanan program berjalan dengan baik, tertib, 

lancar, dan aman. Pelaksanaan di lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi 

data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan. Sedangkan untuk 

pokok permasalahan kedua, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
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keberhasilan pelaksanaan program adalah sikap pelaksana program yang kurang 

baik, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama menimbulkan kecemburuan, 

situasi politik yang mendukung dan menolak program, keterampilan pelaksana 

program yang masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antara pelaksana program 

yang masih perlu dilegalkan.  

 Pramanik (2020) melakukan penelitian tentang Dampak Paket Sembako dan 

Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang 

Pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa 

uji paket sembako dan bantuan langsung tunai sangat berpengaruh, maka sudah 

seharusnya pemerintah kota Padalarang dalam hal ini pemerintah daerah 

kabupaten bandung barat meningkatkan bantuan paket sembako dan bantuan 

langsung tunai secara tepat, mengingat kelangsungan hidup warga Padalarang 

akibat pandemi covid-19, akibat tidak memperoleh uang untuk membiayai hidup 

mereka. 

 Penelitian serupa juga dilakukan oleh Iping (2020) tentang Perlindungan 

Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era 

Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. Hasil penelitian 

menyimpulkan Pertama, di Indonesia, pelaksanaan sistem perlindungan sosial 

telah dilakukan melalui berbagai program dan telah berjalan lama. Program-

program perlindungan sosial tersebut telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan 

orde baru. Kedua, pada masa pandemi covid-19 pemerintah memberikan bantuan 

dalam bentuk tunai yang ditujukan kepada kelompok masyarakat paling 

terdampak pandemi covid-19, meliputi masyarakat miskin, pekerja informal serta 
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pelaku usaha transportasi daring. Ketiga, secara ekonomi pemberian BLT di satu 

sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli 

dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan 

dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dari segi sosial dapat memicu 

gejolak berupa konflik serta timbulnya korupsi. 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian 

ini lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang 

telah diberikan berupa program bantuan langsung tunai hanya untuk masyarakat 

yang terdampak covid-19 dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Program-program yang diselenggarakan pemerintah sebelumnya, dimana 

impilikasi kebijakannya tidak memenuhi sasaran. Program bantuan tunai, tidak 

jauh berbeda seperti program perilndungan sosial lainnya yang rentan terhadap 

penipuan, kesalahan, korupsi, dan penyalahgunaan dana, dimana sulit dalam 

mewujudkan pencapaiannya Perron (2012). Dapat disimpulkan bahwa bantuan 

langsung tunai sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat di masa 

pandemi, sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah sangat 

diperlukan agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran. Pertanggungjawaban 

pemerintah Kabupaten Ende dengan pemerintah desa sangat diperlukan dalam 

pelaskasanaan bantuan ini dimana pada tahun 2020 Kabupaten Ende meraih Opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya.  Tentu saja hal ini 

menjadi suatu kebangaaan untuk pemerintah beserta masyarakat di seluruh 

Kabuapten Ende. Namun, dari hasil yang dicapai masih terdapat beberapa 

permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Ende salah 
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satunya ialah pengelolaan belanja tak terduga untuk kegiatan jaring pengaman 

sosial belum sepenuhnya tertib. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan 

mengharapkan pemerintah Kabupaten Ende dapat meningkatkan pengelolaan 

keuangan dimasa mendatang. Dari fenomena-fenomena yang terjadi dan didukung 

dengan permasalahan yang harus diperhatikan pemerintah kabupaten Ende maka 

peneliti memiliki motivasi untuk melakukan pelaksanaan,pengawasan, 

penatausahaan, pelaporanserta penelitian mengenai akuntabilitas kebijakan 

pemerintah dengan beberapa tahapan yang mencakup perencanaan, 

pertanggunggungjawaban pada penerapan program bantuan langsung tunai untuk 

Komunitas Terdampak Covid-19  Tahun 2020 di Kabupaten Ende.  

1.2 Rumusan masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan BLT di Kabupaten Ende ? 

2. Bagaimana akuntabilitas kebijakan pemerintah pada penerapan program 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk komunitas terdampak covid-19 di 

Kabupaten Ende? 

3. Bagaimana strategi yang efektif dan efisien dalam penerapan program BLT? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka peneliti dapat menyimpulkan 

tujuan penelititan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten 

Ende. 
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2. Untuk menganalisis dan mengkaji akuntabilitas kebijakan pemerintah pada 

penerapan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk komunitas 

terdampak covid-19 di Kabupaten Ende.  

3. Untuk mengkaji strategi yang efektif dan efisien dalam penerapan program 

BLT di Kabupaten Ende. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian inidiharapkandapatbermanfaat bagi berbagai pihakantaralain: 

1. Kontribusi Kebijakan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah 

dalam menentukan kegiatan yang diprioritaskan, serta penilaian ketepatan 

sasaran penerimaan program bantuan tersebut. Sehingga hasil dari penelitian 

iniakan membantu pemerintah daerah, pemerinta desa, serta masyarakat 

dalam menilai kinerja suatu entitas yang diberikan tanggungjawab 

2. Kontribusi Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan, 

dan dapat digunakan untuk menilai suatu entitas pemerintah, dimana dalam 

entitas pemerintah lebih mengutamakan tujuan publik tidak ada tujuan 

individu dalam sebuah entitas pemerintah. Penelitian ini juga dapat 

memberikan kontribusi untuk dijadikan sebagai referensi berikutnya.  
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1.5 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan 

peneliti untuk lebih memfokuskan pada studi yang akan diteliti agar pembahasan 

tidak meluas. Untuk membatasi permasalahan dan ruang lingkup dalam penelitian 

ini maka penelitian iniakan memfokuskan pada prinsip akuntabilitas dimiliki 

pemerintah desa melalui pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(PMD) pada penerapan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 

komunitas yang terdampak covid-19. Mengenai hal ini peneliti akan mengkaji 

informasi yang berhubungan dengan gambaran umum penerapan bantuan 

langsung tunai,  akuntabilitas penerapan BLT dilihat dari lima tahapan yang 

mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap 

pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban, serta strategi yang efektif dan efisien 

dalam penerapan bantuan langsung tunai di Kabupaten Ende tahun 2020. Dalam 

penelitian ini desa Bheramari dijadikan sebagai objek pendukung dalam 

pengambilan data terkait beberapa informasi mengenai tahap penatausahaan, dan 

tahap pelaporan. Informasi terkait permasalahan diatas didukung dengan beberapa 

sumber seperti hasil wawancara kepada informan, dokumen terkait BLT yang 

bersumber dari dinas pemberdayaan masyarakat desa, data penduduk Kabupaten 

Ende tahun 2020, dokumen penyaluran dan pelaporan di Desa Bheramari, serta 

dokumen- dokumen terkait lainnya. 


