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Serahkan BLT, Bupati Minta Warga Jaga Hasil Pembangunan 

 
https://lensapurbalingga.pikiran-rakyat.com 

 

Bupati Muratara H Syarif Hidayat, serahkan secara simbolis pencairan Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) Dana Desa tahap III ke masyarakat Desa Lubuk Lumbung, Kecamatan Karang jaya, kabupaten 

Muratara. 

Pihaknya menegaskan, meski bantuan yang dikucurkan tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan 

warga, setidaknya bantuan itu bisa meringankan beban masyarakat selama Pandemi Covid-19. 

“BLT-D merupakan salah satu bentuk Kepedulian Pemerintah kepada masyarakatnya. Kami 

berharap dengan penyaluran BLT, setidaknya bisa membantu warga di Desa Lubuk Kumbung,” katanya, 

saat memerikan BLT secara simbolis dikantorBalai Desa Lubuk Kumbung, Rabu (8/7). 

Bupati meminta masyarakat agar tetap mematuhi protokol Covid-19, meski saat ini kabupaten 

Muratara sudah masuk dalam zona hijau dan wilayah yang berisiko sedang Covid-19. menurutnya, wabah 

corona merupakan virus yang mudah menular namun bisa diantisipasi. 

Caranya, dengan penerapan pola hidup sehat, penerapan protokol kesehatan, dan kebersihan 

lingkungan. “kita sekarang persiapan New Normal, artinyo hidup normal lagi sebelum wabah Covid-19 

ada. Tapi tetap pakai protokol kesehatan,” katanya. 

H Syarif Hidayat juga menyampaikan, saat ini sudah banyak program pembangunan Pemerintah 

yang masuk ke desa desa. Dia berharap, warga Muratara khususnya di desa Lubuk Kumbung, agar menjaga 

dan merawat pembangunan yang sudah ada di desa mereka. 

“Kami minta warga menjaga apa yang telah di berikan Pemerintah. Pembangunan jalan rigit beton 

dan memperbaiki mutu dan kwalitas signal komunikasi. Semoga kedepan masyarakat lebih baik lagi,” 

tutupnya. Sementara, Kepala Desa Lubuk Kumbung, M Hailan mengungkapkan, Saat ini mereka 

mencairkan BLT tahap III, bagi masyarakat di Desa Lubuk Lumbung yang memenuhi 14 kriteria terdampak 

Covid-19. 
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Pencairan BLT yang mereka laksanakan berlangsung lancar dan tidak menemui kendala. “Yang 

menerima BLT ini ada 77 KK, yang benar benar dianggap prioritas dan memenuhi kriteria. Kami berharap 

dengan penyaluran BLT, ini setidaknya bisa membantu warga di Desa Lubuk Kumbung,” katanya. 

Pihaknya juga mengsuport kinerja Bupati Muratara, yang segar langsung sudah datang ke desa mereka 

untuk menyerahkan bantuan itu ke masyarakat secara langsung 

 
Sumber: 

1. https://sumeks.co, Serahkan BLT, Bupati Minta Warga Jaga Hasil Pembangunan, Rabu, 8 Juli 2020. 
2. Sumsel.tribunnews.com, Kades Salurkan BLT Hanya Untuk 70 KK, Warga Desa Lubuk Kumbung 

Muratara Protes, Jumat, 10 Juli 2020. 
 
 
 
Catatan: 
 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 /PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menjelaskan bahwa: 

1. Pasal 1 angka 30 “Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah 

pemberian uang tunai kepada 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)”; 

2. Pasal 32A ayat 1 “Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) 

huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga 

penerima manfaat”; 

3. Pasal 32A ayat 2 “Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; 

4. Pasal 32A ayat 3 “Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan 

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu 

Pra Kerja. 

5. Pasal 32A ayat 5 “Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap 

bulan selama 3 (tiga) bulan”; 

6. Pasal 36 ayat 1 “Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau 

KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
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Tertinggal , dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan 

Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. 


