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2. Bumilampung.co, Selasa 21 April 2020, BPNT di Pesawaran Tak Layak Konsumsi , 
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Catatan: 

Bantuan Pangan Non Tunai ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang 
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai  diberikan dalam rangka 
program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, 
pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. 
 
Peraturan Menteri Sosial Nomor   20  tahun  2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai menyebutkan: 

 Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat 
BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara  nontunai dari pemerintah yang 
diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui uang 
elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-
warong.  

 Pasal 3 menyatakan bahwa BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria tersambung dengan 
jaringan internet atau sinyal telekomunikasi, dan/atau terdapat e-warong. 

 Pasal 5 menyatakan bahwa 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 dan 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 24 ayat (1) menyatakan bahwa Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warong  
menggunakan dana rekening e-wallet KPM BPNT dan dapat dilakukan setiap saat sesuai 
kebutuhan KPM BPNT. 

 Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa KPM BPNT wajib membelanjakan seluruh dana 
bantuan yang diterimanya di KKS  pada e-warong.   

 Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa KPM BPNT dalam melakukan transaksi 
pembelanjaan di e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih bahan 
pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 

 
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap program BPNT yang 
dilakukan secara berkala untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan program (Pasal 
62). Evaluasi dari pemerintah dan pemantauan dari segala pihak diharapkan dapat mendukung 
upaya pemerintah memberikan program sembako untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kesehatan rakyat.   
 
 


