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Penerima PKH dan BPNT di Prabumulih Akan Terima Bantuan Tambahan 

 

 

 

Sumber gambar: kompas.com 

 

Para penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan penerima bantuan 

Program Keluarga Harapan (PKH) akan mendapat tambahan bantuan dari pemerintah. 

Penerima bantuan PKH bakal mendapatkan tambahan bantuan beras 10 kilogram dan 

penerima BPNT yang selama ini hanya dapat bantuan pangan bakal mendapatkan 

tambahan uang tunai Rp500 ribu. 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah kota Prabumulih, Heriyanto 

mengatakan bantuan akan diberikan pemerintah kepada penerima diperkirakan pada 

September mendatang. Heri menjelaskan jika saat ini tercatat lebih dari 9 ribu Keluarga 

Penerima Manfaat bantuan sosial dari kementerian sosial, termasuk penerima bantuan 

PKH sebanyak 7.100 penerima. “Sisa sekitar hampir 2000 itu penerima BPNT non 

PKH,” jelasnya. 

Sebelumnya pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat 

terdampak covid-19 sebanyak dua kali berupa sembako. “Kita anggarkan dulu untuk 

dua bulan, kalau nantinya memang dibutuhkan dan perlu, akan diajukan. Tapi tetap kita 

lihat dulu ketersediaan anggaran,” tambahnya. 
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Sumber Berita: 

1. Palembang.tribunnews.com, Penerima PKH dan BPNT di Prabumulih Akan Terima 

Bantuan Tambahan, Senin, 17 Agustus 2020. 

2. Myedisi.com, Terima Uang Tunai, Selasa, 18 Agustus 2020. 

 

Catatan: 

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

Harapan: 

 Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program 

pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin 

dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, 

diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan 

sebagai keluarga penerima manfaat PKH. (Pasal 1 angka 1) 

 Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga 

dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. 

(Pasal 1 angka 3) 

 Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima 

Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi 

syarat dan ditetapkan dalam keputusan. (Pasal 1 angka 5) 

 Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau 

seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. (Pasal 1 

angka 6) 

 Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada 

keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap 

risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH. 

(Pasal 1 angka 7) 

 PKH bertujuan: 

a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses 

layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; 

b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga 

miskin dan rentan; 

c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima 

Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial; 

d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan 
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e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga 

Penerima Manfaat. (Pasal 2) 

 Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan 

serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki 

komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial. (Pasal 3) 

 Kriteria komponen kesehatan meliputi: 

a. ibu hamil/menyusui; dan 

b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. (Pasal 5 ayat (1)) 

 Kriteria komponen pendidikan meliputi: 

a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; 

b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; 

c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan 

d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum 

menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. (Pasal 5 ayat (2)) 

 Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: 

a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan 

b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. (Pasal 5 

ayat (3)) 

 Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan: 

a. Bantuan Sosial PKH; 

b. Pendampingan PKH; 

c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; 

dan 

d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi 

energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 

(Pasal 6) 

 

2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan 

Pangan Nontunai: 

 Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, 

keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan 

terhadap risiko sosial. (Pasal 1 angka 1) 

 Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga 

yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial. (Pasal 1 angka 3) 

 Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan 

Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada 
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KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk 

membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. (Pasal 1 angka 4) 

 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS 

adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena 

suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. 

(Pasal 1 angka 7) 

 BPNT bertujuan untuk: 

a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian 

kebutuhan pangan; 

b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT; 

c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, 

tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan 

d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam 

memenuhi kebutuhan pangan. (Pasal 2 ayat (1)) 

 Manfaat BPNT untuk meningkatkan: 

a. ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme 

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 

b. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; 

c. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; 

d. transaksi nontunai; dan 

e. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang 

perdagangan. (Pasal 2 ayat (2)) 

 BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria: 

a. tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau 

b. terdapat e-warong. (Pasal 3) 

 Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS 

dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari 

data terpadu kesejahteraan sosial. (Pasal 5 ayat (1)) 

 KPM BPNT diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang 

tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan 

sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. (Pasal 5 ayat (2)) 

 

 


