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Wajah Penerima Keluarga Manfaat (PKM) Desa Penandingan sumringah. Bagaimana tidak, 

mereka baru saja menerima uang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Santunan sebesar Ro 600.000 per 

PKM di serahkan langsung oleh Kepala Desa Penandingan, Idiman. “Alhamdulllah, uang ini sangat 

bermanfaat bagi kami,” ujar salah seorang penerima PKM, Jumat kemarin (24/7). 

Diakuinya kondisi ekonomi warga saat ini sangat sulit. Wabah covid 19 benar-benar membuat 

perekonomian warga terpuruk. 

Kepala Desa Penandingan, Idiman mengingatkan warganya untuk selalu bersukur. Meski 

kondisi ekonomi saat ini belum stabil akibat covid 19, dia meyakini pemerintah tidak akan berdiam diri 

dan akan membantu masyarakatnya. Diantaranya dengan menyalurkan BLT melalui dana desa 2020. 

“Jangan panik, yakinlah pemerintah tidak akan berdiam diri,” ujarnya. 

Idiman berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat. Dia mengingatkan warganya 

untuk meggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. 

Camat Mulak Sebingkai Drs Erlambang MM melalui Sekcam Rizal, S.Pd, mengingatkan 

warganya agar uang yang di dapat dibelikan kebutuhan pokok. 

Dijelaskannya tidak semua waega menerima bantuan ini. Ada beberapa persaratan untuk 

menerima BLT. Diantaranya warga kategori kurang mampu, mempunyai keluarga yang rentan atau 

menderita penyakit kronis, difabel, atau yang terkena PHK akibat terdampak covid 19. “Jadi penerima 

BLT ini ada kretiria yang harus di penuhi,” ujarnya. 

Disi lain dia meminta warga untuk terus menjaga kesehatan dengan mengedepankan protokol 

kesehatan yang telah dibuat pemerintah. Misalnya dengan menjaga jarak dan tidak berkumpul. Warga 

juga diimbau untuk selalu mencuci tangan dan menjaga pola hidup sehat. “Ini untuk memutuskan rantai 

penyebaran virus,” ujarnya. 
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Catatan: 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua 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: 

a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per 

keluarga penerima manfaat; 

b. Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per 

keluarga penerima manfat. 

6. Pasal 32A ayat 6 “Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 

6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020”; 

7. 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 

Tertinggal , dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan 

penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. 

 


