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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pertanyaan Penelitian 

 

PERTANYAAN PENELITIAN 

 

EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI MASA PANDEMI 

COVID-19 DALAM PEMULIHAN EKONOMI DESA PIASA KULON KECAMATAN 

SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS 
 

Yth Responden Penelitian 

Salam Hormat, 

Perkenalkan saya Andira Fidya Zahra, mahasiswi Universitas Jenderal Soedirman 

jurusan S1 Manajemen Reguler angkatan 2018 yang sedang melakukan penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Masa Pandemi Covid-19 

Dalam Pemulihan Ekonomi Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten 

Banyumas” untuk memenuhi keperluan tugas akhir. Saya mengharapkan bantuan 

Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi informan penelitian ini melalui wawancara. Data 

dan informasi yang diberikan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan 

dijamin kerahasiaannya. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I dalam wawancara ini 

merupakan bantuan yang sangat berarti bagi keberhasilan penelitian. Atas perhatian 

dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :  

Jabatan :  

Desa :  

Kecamatan :  

Kabupaten :  
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PEDOMAN WAWANCARA PERANGKAT DESA 

 

1. Bagaimana cara menyusun KPM yang akan menerima BLT desa? 

2. Apa saja yang menjadi kriteria calon penerima BLT? 

3. Bagaimana sistem pemberian BLT? 

4. Berapa jumlah uang BLT yang diberikan kepada setiap keluarga penerima? 

5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan BLT Desa?  

6. Bagaimana cara aparat desa mengatasi kendala tersebut? 

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat desa sebelum 

dan sesudah menerima BLT?  

8. Apakah dengan uang sebesar itu dapat membantu masyarakat penerima BLT? 

9. Digunakan untuk apa saja dana BLT tersebut selain memenuhi kebutuhan? 

10. Bagaimana peranan program BLT bagi masyarakat dalam meningkatkan 

pemulihan ekonomi desa? 

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah alokasi BLT sudah tepat sasaran? 

12. Apa harapan bapak/ibu terkait program BLT desa? 

13. Saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

14. Apakah terdapat upaya pemberdayaan agar masyarakat desa dapat memanfaatkan 

bantuan yang diberikan?  

15. Bagaimana upaya pemberdayaan tersebut? 

16. Apa harapan bapak/ibu terkait program pemberdayaan masyarakat desa? 
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PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT 

 

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

2. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

3. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum adanya BLT? 

4. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 

6. Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga? 

7. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain mencukupi kebutuhan keluarga? 

8. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 

9. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 

11. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini 

dilanjutkan? 
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Lampiran 2. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Ratno sebagai Kepala Desa sekaligus 

penggungjawab atas Bantuan Langsung tunai (BLT) di desa Piasa Kulon pada 18 Mei 2022 

pukul 10.15 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menyusun KPM yang akan menerima BLT desa? 

Kami mengundang para Rukun Tetangga, tokoh masyarakat, untuk menentukan KPM lalu 

diberi aturan yang mutlak yang dari kementrian. Diadakan musyawarah untuk penjaringan 

satu desa mengacu dari batas minimal 40%. Kemudian data atasnya tidak terbatas 

minimalnya. Namun yang tahun 2020 dan 2021 berubah-ubah sesuai aturan dari pusat. 

Setelah menggunakan persyaratan yang terakhir kemarin, diadakan penjaringan ternyata 

lebih (hampir habis dananya). Akhirnya kita seleksi lagi penggunaan dana desa untuk BLT 

tahun 2022 jadi 63%. Kalo untuk tahun 2021 tidak sampai 40% sekitar 58 KPM sekitar 

20% karena tidak ada ketentuan 40% pada saat itu dan disesuaikan dengan kebutuhan di 

desa ini. Kemudian persyaratannya 3 poin harus dipenuhi. Sekarang dilebarkan lagi, ada 

tambahan poin 3 lagi, sehingga penjaringannya melebar menjadi, kemarin terjaring 200. 

2. Siapakah yang mendata KPM yang akan menerima BLT desa? 

RT, RW, tokoh masyarakat, BPD, dan Perangkat Desa. 

3. Apa saja yang menjadi syarat atau tolak ukur KPM dana BLT desa? 

Tahun 2020 dan 2021 syaratnya yaitu belum pernah menerima bantuan apapun, sakit 

menahun, yang terdampak covid-19. Terus yang tahun 2022 tambah lagi kehilangan mata 

pencaharian, kemiskinan ekstrim, sudah pernah menerima bantuan tetapi terhenti, sehingga 

kriteria penerima pada tahun 2022 melebar. 

4. Bagaimana sistem pemberian BLT? 

Tahun 2022 ada yang dirapel 3 bulan. Tahun 2021 juga ada yang dirapel. Karena 

tergantung transfer dari pusat. Karena kemarin dana BLT DD terpisah dengan dana desa 
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yang lain itu januari dan maret baru transfer. Penerimanya 3 bulan dalam 1 waktu tetapi 

laporan atau SPJ nya dibuat tiap bulan. Di tahun 2020 masih sama sistemnya. 

5. Berapa jumlah uang BLT yang diberikan kepada setiap KPM tahun 2020 dan 2021? 

Rp300.000 per bulan dari tahun 2020 hingga 2022. 

6. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan BLT Desa?  

Dari segi aturan ada pada domisili di desa tersebut. Misalnya yang penerima orang desa 

Piasa Kulon orangnya berdomisili sini, Penerima di Desa Kanding berdomisili di desa 

sana. Pada saat pendataan, orangnya domisili sini, tapi saat penerimaan, dia tinggal di desa 

lain. 

7. Bagaimana cara aparat desa mengatasi kendala tersebut? 

Dari contoh kasus diatas, kalo tempat tinggal warganya deket ya dihubungin, tetapi kalo 

yang jauh ya tidak. Jadi ya sedikit melanggar aturan, karena harusnya kalau tercatat 

domisili di Desa Piasa tapi tinggalnya di desa lain sebenarnya tidak boleh, namun tetap 

dihubungi karena apa kita seperti itu tidak mengasihani atau memakai nurani. Kalau yang 

di luar kota mba, masih ada keluarga atau diwakilkan masih dalam satu KK, diwakilkan di 

sini. Kalau yang di luar kota, di sini tidak ada yang bisa mewakilkan itu otomatis gak bisa 

ambil. Uangnya dikembalikan. Seperti tahun 2021 ada yang tidak bisa diwakilkan. 

8. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat desa Piasa kulon sebelum dan sesudah 

menerima BLT? 

Tidak siginifikan berubah. Kalau di desa, diberi uang karna covid untuk ketahanan pangan, 

untuk membeli kebutuhan. Kadang-kadang juga tidak tepat sasaran. Yang seharusnya beli 

kebutuhan hidup mendingan ya paketan lah ya, ada yang seperti itu. 

9. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan uang BLT sebesar itu dapat membantu masyarakat 

penerima BLT? 

Ya cukup membantu kebutuhan sehari-hari. 

10. Apakah dengan adanya BLT dapat meningkatkan manajemen keuangan masyarakat 

penerima BLT?  

Belum mba, namanya masyarakat desa ya masih rendah pendidikannya dan terbatas uang 

jadi saya rasa belum sampai ke tingkat manajemen keuangannya. 

11. Digunakan untuk apa saja dana BLT tersebut selain memenuhi kebutuhan? 

(Tabungan/Modal Usaha/Konsumsi/Hutang) 
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Mungkin ada yang buat modal usaha kecil-kecilan tapi persentasinya kecil sekali. 

12. Menurut Bapak/Ibu, adakah peranan/pengaruh program BLT bagi masyarakat? 

Positifnya yaitu ada yang mempertahankan daya beli akibat adanya pandemi. Negatifnya, 

karena kemampuan uang juga terbatas, untuk yang tidak mendapatkan akhirnya timbul 

kecemburuan, kehilangan nilai-nilai sosial kebersamaan di masyarakat. 

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana BLT sudah tepat sasaran? 

Masih kurang tepat sasaran, karena semua aturan perrsyaratannya sudah ditentukan dari 

kementrian. 

14. Apa harapan bapak/ibu terkait program BLT desa? 

BLT ada tidak hanya karena pandemi covid, BLT dibutuhkan. Cuma untuk orang-orang 

sakit menahun atau cacat. 

15. Saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Kriteria diperkecil lagi, paling hanya sedesa beberapa orang. Kalo bisa pun tidak sama 

setiap orangnya. Si A bisa terima 300.000 per bulan, tapi si B mungkin harus 600.000 

perbulan, karena dia missal stroke, dia kan butuh makan butuh dirawat gak bisa apa-apa. 

Stroke tapi ringan ya 300.000. ada yang cacat missal kaki ya 300.000 kalau tangan 200.000. 

16. Apakah terdapat program pemberdayaan agar masyarakat desa dapat memanfaatkan BLT 

bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi?  

Kalo program yang sudah lama berjalan yang dulu sebenarnya sebelum ada BLT mungkin 

lebih mengena. Karena dana desa gunakanlah untuk pemberdayaan ekonomi misalnya dari 

desa. kita kan mulai membidik bidang-bidang kewirausahaan, apa yang bisa dikerjakan 

oleh masyarakat, bisa dikerjakan, tapi tidak bisa penjualan maka kita gandeng bumdes 

nanganin penjualan kami boleh mengambil untung orang bumdes yang di mana disitu ada 

profit untuk pemberdayaan. Jadi tidak terlalu banyak factor tumpah untuk BLT, sementara 

sumber dayanya gak ada. BLT diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, tap ikan 

tidak begitu banyak orangnya sehingga nilai nominal dana desa persentasenya juga kecil 

nanti yang digunakan untuk BLT. Lainnya bisa untuk pemberdayaan salurkan lewat 

bumdes. Ini modalnya buat bumdes. Tapi perputarannya kita yang mengarahkan dan 

mengatur. Di masa pandemi covid tidak ada program pemberdayaan karena dananya 

dialihkan untuk BLT. Lalu ada SDGS yang harus ditangani, terus ada penanganan stunting. 
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Jadi yang untuk inovasi, kreasi, pemberdayaan kewirausahaan itu malah sama sekali gak 

kepikir karena sudah nganut perintah dari pusat. 

17. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan yang dilakukan? 

Sebenarnya gini, lahirnya uu desa kan 2014, merobah cara berpikir orang kan pelan-pelan. 

Dulu gak pernah ada kesempatan pembiayaan entrepreneurship kewirausahaan dari dana 

des aitu mulai, kami menggali potensi masyarakat, pola piker masyarakat ayuh nanti kami 

biayain dengan dana desa, sudah mulai bangkit, sudah ada yang mulai pengen usaha ini 

oke, tapi harus kelompok dan itu lewatnya bumdes. Karena dana desa yang bisa diberikan 

dari des aitu pintunya bumdes. Maka, pengelolanya di bawah bumdes dan sudah mulai 

muncul pada usulan, ingin usaha ini, prospeknya ini, sudah mulai ada paparan. Tapi dengan 

adanya dana desa untuk BLT kan jadi mundur lagi.  

18. Bagaimana kendala yang dialami dalam upaya pemberdayaan masyarakat? 

Terkendala dari dana juga, untuk yang sekiranya kami anggap mampu usahanya terus 

diberi bantuan, itu melemahkan kearah kemandirian, mereka mengharapkan bantuan, tidk 

mau mengembangkan pola piker untuk melakukan sebuah usaha.  

19. Bagaimana dampak program pemberdayaan tersebut kepada masyarakat? 

Dapat membantu meningkatkan kewirausahan jika berjalan. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Lampiran 3. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Ibu Rusmiyati sebagai Sekretaris Desa sekaligus 

penggungjawab atas Bantuan Langsung tunai (BLT) di desa Piasa Kulon pada 18 Mei 2022 

pukul 12.11 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menyusun KPM yang akan menerima BLT desa? 

Penyusunan melalui proses yaitu melaksanakan musdesus (musyawarah desa khusus) yang 

dihadiri wakil masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani, RT, 

RW, BPD, dari semua unsur, unsur pendidikan juga ada, terus ibu PKKnya juga ada. 

Semua masuk, dikumpulkan, lalu dikasih sosialisasi dan pengertian, lalu dilanjutkan ke 

musyawarah desa khusus. Pelaksanaanya waktu itu, desa Piasa kan ada tiga kadus, untuk 

mempermudah dibagi tiga kelompok. Jadi kadus A sendiri sekelompok, kadus B, dan 

Kadus C sekelompok. Jadi nanti ada kadusnya masing-masing. Di situ sudah ada RT RW. 
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Terakhir dikasih data siapa aja yang dicatat disitu yang sekiranya belum mendapat bantuan 

ditulis disitu. Ternyata muncul banyak sekali. Lebih dari minimal 40% untuk BLT bakal 

melebihi 40%. Setelah itu dikumpulkan dan disaring lagi mana yang lebih tepat menerima 

dengan ketentuan umpamanya yang dari 1 keluarga ada beberapa KK kita ambil salah 

satunya aja yang belum pernah menerima supaya gak terlalu banyak dan merata.  

2. Siapakah yang mendata KPM yang akan menerima BLT desa? 

Wakil masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani, RT, RW, 

BPD, dari semua unsur, unsur pendidikan juga ada, terus ibu PKKnya. 

3. Apa saja yang menjadi syarat atau tolak ukur KPM dana BLT desa tahun 2020 dan 2021? 

Untuk tahun ini 2022 yang menerima ada 6 kriteria. Sebenarnya masih sama namun 

disempurnakan lagi dari atas aturannya. Pertama, untuk keluarga miskin yang benar-benar 

tidak mampu yang kategori miskin ekstrim. Kedua, kehilangan mata pencaharian. 

Misalnya dulu waktu masih rame sebelum ada covid pada dagang, pas ada covid ditutup 

lalu berhenti yang dagang. Ketiga, salah satu anggota keluarganya sakit menahun. Ini wajib 

menerima BLT. Keempat, keluarga yang menerima bantuan tapi terhenti baik dari bansos 

APBD maupun APBN. Itu juga bisa dimasukkan ke BLT. Kelima, keluarga miskin yang 

terdampak atau terkena Covid. Keenam, dalam keluarga itu hanya KK tunggal dan lansia 

maksudnya sudah lansia tapi dalam KK itu sendirian”. Setelah dipertimbangkan itu semua 

kami saring akhirnya yang 270 akhirnya 185 KK KPM ditahun 2022. Kalo tahun2 

sebelumnya tidak dibatasi minimal berapa persennya. Dan kalua ada desa yang KPM 

kurang dari 40% itu uangnya juga dikembalikan ke sana bukan untuk kegiatan lain di desa. 

jadi kebutuhan desa yang masih banyak KPM dijaring ya akhirnya lebih dari 40% untuk 

desa piasa jadi 63%. Setelah itu dilampiri dengan berita acara sekarang. 

4. Bagaimana sistem pemberian BLT? (dirapel/tidak) 

Tahun 2021 yang dirapel diakhir tahun yang tambahan 3 bulan, jadijatah setahun sudah 

selesai tapi ada kayak bonus rapelan 3 bulan jadi 15 bulan. Bulsn ke 13 14 15 padahal tidak 

ada bulannya jadi ada bonus 3 bulan. Kemarin di awal tahun ini juga rapel 3 bulan (Jan, 

Feb, Mar), April sudah sendiri, mei belum” “nah ini yang sangat-sangat menimbulkan 

kecemburuan. Diakhir tahun 900.000, di awal tahun ada 900.000. 

5. Berapa jumlah uang BLT yang diberikan kepada setiap KPM tahun 2020 dan 2021? 

Rp 300.000 per bulan sudah aturan dari pusat. 
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6. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan BLT Desa? (Segi peraturan dan pelaksanaan) 

Paling yang sudah dapat undangan tidak bisa ambil.  

7. Bagaimana cara aparat desa mengatasi kendala tersebut? 

Kami masih toleransi tapi dengan aturan dari sana, harus diwakilkan tapi masih dalam 1 

KK. Kalo yang ambil gak satu KK itu tidak boleh karena nanti disitu yang ambil harus 

melampirkan KK, KTP, surat kuasa, dan di KK itu orang yang mengambil harus tercatat 

dan kalo gada yang mewakilkan berarti tidak bisa ambil dan dikembalikan ke sana untuk 

tahun 2021 kalo untuk tahun sekarang sih belum ada. Kendalanya hanya itu, sebelumnya 

kalo yang udah ambil semua sudah beres SPJnya. Kalau secara tugas pelaksanaan sudah 

berjalan sesuai prosedur dan aturan. 

8. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat desa Piasa kulon sebelum dan sesudah 

menerima BLT?  

Perubahannya sama aja gka terus jadi punya usaha kecil-kecilan gitu. 

9. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan uang BLT sebesar itu dapat membantu masyarakat 

penerima BLT? 

Ya cukup untuk membantu membeli kebutuhan sehari-hari, tapi jadi ada uang lebih gitu. 

Kebanyakan sih ga ditabung, lebih bebas untuk menggunakan jad penggunannya kurang 

terkontrol. 

10. Apakah dengan adanya BLT dapat meningkatkan manajemen keuangan masyarakat 

penerima BLT?  

Seperti kayak manajemen keuangannya kurang terkontrol. 

11. Digunakan untuk apa saja dana BLT tersebut selain memenuhi kebutuhan? 

(Tabungan/Modal Usaha/Konsumsi/Hutang) 

Ya paling hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja belum sampai bisa mengontrol untuk 

kebutuhan yang lain. 

12. Menurut Bapak/Ibu, adakah peranan/pengaruh program BLT bagi masyarakat? 

Perannya ya cukup memabantu tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. 

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana BLT sudah tepat sasaran? 

Belum tepat sasaran. 

14. Apa harapan bapak/ibu terkait program BLT desa? 

Ya tetap ada tapi mungkin dirubah bantuannya atau lebih selektif. 
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15. Saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Kalau kami kepengen tetep ada bantuan untuk masyarakat tapi ya berupa kayak untuk 

pemberdayan tersendiri, kayak untuk yang utama perorgangan yang sdh sakit menahun, 

sudah jompo, selain itu untuk fisik lah jd masyarakatnya yang kerja kayak PKTD seperti 

untuk pembangunan jalan, dengan melibatkan masyarakat untuk mengerjakan. Jadi nanti 

ada usahanya gak mengaharap pemberian aja. 

16. Apakah terdapat program pemberdayaan agar masyarakat desa dapat memanfaatkan BLT 

bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi?  

Belum ada program pemebrdayaan untuk BLT sendiri, baru hanya himbauan. 

17. Apa harapan bapak/ibu terkait program pemberdayaan masyarakat desa? 

Kami berharap kalo pemerintah mau meberikan bantuan semacam BLT atau apapun 

diberikan ke desa ya dipercayakan ke desa, desa yang lebih tau mana yang dibutuhkan. 

Kalo sana yang menentukan kadang-kadang kurang tepat. Data dari sini orang itu mampu 

tetapi dari sana dapet, ada daftarnya. Ada yang lebih tepat sasaran tapi tidak ada di 

daftarnya. Kayak bantuan-bantuan lain selain BLT”. Kayak dulu pernah ada bantuan 

raskin, yang menerima beras itu kan desa yang bagi. Jadi desa tau yang bener2 perlu 

menerima atau dibagi rata jadi gak ada kecemburuan terus tepat sasaran dan sangat 

membantu dan ini dahulu sekali. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Lampiran 4. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Supriyadi sebagai Kasi Kesejahteraan Desa 

sekaligus penggungjawab atas Bantuan Langsung tunai (BLT) di desa Piasa Kulon pada 18 

Mei 2022 pukul 10.30 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menyusun KPM yang akan menerima BLT desa? 

Penyusanannya musyawarah desa dulu atau musdesus penentuan KPM penerima BLT DD, 

yang diundang adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, RT, RW, BPD, 

dilibatkan semuanya. Usulan-usalan KPM berasal dari RT RW dibantu dengan kadus yang 

paham wilayahnya.  

2. Apa saja yang menjadi syarat atau tolak ukur KPM dana BLT desa tahun 2020 dan 2021? 

Di tahun 2021, belum menerima bantuan apapun, terdampak covid, penyakit menahun 

seperti stroke, pernah menerima bantuan tetapi terhenti, kena PHK, keluarga miskin.  

3. Bagaimana sistem pemberian BLT? 
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Ada yang dirapel 3 bulan dibayar 1x pernah biasanya awal tahun sama akhir tahun. 

Dirapelnya sudah peraturan dari sana, kita Cuma pelaksana saja. 

4. Berapa jumlah uang BLT yang diberikan kepada setiap KPM tahun 2020 dan 2021? 

Rp300.000 per bulan. 

5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan BLT Desa? (Segi peraturan dan pelaksanaan) 

Paling ada yang tidak dapet pada iri ya kecemburuan sosial, yang disalahin pemerintah 

desa padahal sebelum penentuan sudah dimusyawarahkan bersama”. Kadang orang yang 

sudah mampu secara finasial pengen juga menerima.  

6. Bagaimana cara aparat desa mengatasi kendala tersebut? 

Ya kita kasih pengertian, ini loh kriteria yang bisa menerima. 

7. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat desa Piasa kulon sebelum dan sesudah 

menerima BLT?  

Kalau menurut saya, ya berdampak positif dan negatif. Kalo untuk perekonomian bisa 

membantu menambah kebutuhan pokok, tapi disisi lain muncul kecemburuan sosial. 

Kebersamaannya jadi berkurang, kemandiriannya berkurang. 

8. Menurut Bapak/Ibu, adakah peranan/pengaruh program BLT bagi masyarakat? 

Dampak pertamanya jadi tiap bulan berharap bantuan malah seperti itu. Nanti juga dapat 

lagi. Jadi kurang produktif. Tujuannya kan bisa menambah modal tp kalo saya dengar-

dengar dari yang sebelumnya jualan kecil-kecilan setelahh dapet jadi tidak jualan. Uangnya 

habis baru jualan lagi. 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana BLT sudah tepat sasaran? 

Kalo menurut saya ada yang tepat ada yang tidak. 

10. Apa harapan bapak/ibu terkait program BLT desa? 

Kalo untuk BLT DD berupa uang tunai malah untuk pemberdayaan masyarakat seperti 

PKTD (Padat Karya Tunai Desa) itu kan malah lebiih bermanfaat untuk masyarakat, 

daripada uang tunai untuk yang lain yang dampaknya lebih luas ke msayarakat. Kalo ini 

hanya penerima saja yang menerima manfaatnya juga tidak menimbulkan kecemburuan 

sosial.   

11. Saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Ya itu mungkin dialihkan saja untuk program padat karya selain itu juga karna bansos itu 

juga ada sendiri dari dinas sosial. Kalo menurut saya blt dd itu untuk tadi pada karya kalo 

menurut saya. 

12. Apakah terdapat program pemberdayaan agar masyarakat desa dapat memanfaatkan BLT 

bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi?  

Upaya dari kami hanya memberikan penyuluhan bukan untuk lain-lain tp untuk membeli 

kebutuhan sehari-hari, sifatnya hanya menghimbau. Jadi tidak ada program atau upaya 

hanya menghimbau. 

13. Apa harapan bapak/ibu terkait program pemberdayaan masyarakat desa? 
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Bisa jalan beriringan tp utk jumlah KPM janga terlalu banyak hanya yg benar-benar 

mebutuhkan jadi sisa BLT ini bisa untuk ke program yang lain, minimal 40%. Kalo terlalu 

banyak alokasinya ke BLT dd yang kegiatan lainnya tidak kebagian. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Lampiran 5. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Didik Hariyanto sebagai Kepala Dusun I 

sekaligus terlibat dalam pelaksanaan atas Bantuan Langsung tunai (BLT) di desa Piasa Kulon 

pada 18 Mei 2022 pukul 12.30 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menyusun KPM yang akan menerima BLT desa? 

Itu dilakukan musyawarah desa, yang diundang tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, 

BPD, Kepala Dusun. 

2. Siapakah yang mendata KPM yang akan menerima BLT desa? 

Tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, BPD, Kepala Dusun. 

3. Apa saja yang menjadi syarat atau tolak ukur KPM dana BLT desa tahun 2020 dan 2021? 

Kriteriane yang terdampak covid, terus penyakit menahun, dan belum pernah menerima 

bantuan apapun 

4. Bagaimana sistem pemberian BLT? 

Pernah dirapel 

5. Berapa jumlah uang BLT yang diberikan kepada setiap KPM tahun 2020 dan 2021? 

Perbulan Rp300.000 

6. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan BLT Desa? (Segi peraturan dan pelaksanaan) 

Kendalanya itu data terkait bantuan dari pemerintah. Bisa ada yang ganda  kan akhire suruh 

milih salah satu. Biasane masyarakat itu kalo suruh milih salah satu, pasti milih dua-

duanya. Akhirnya dipilih satu, milihnya BLT DD akhire informasi ke masyarakat lain 

bilangnya belum menerima bantuan apapun padahal BLT DD dapet tap karena dia pernah 

dapet bantuan dari pemerintah akhirnya dihapus yang pemerintah diambil yang BLT DD. 

Kendalane yang jelas informasi ke masyarakat sudah disampaikan tetapi masyarakat tidak 

memahami informasi dari kami seperti itu. 

7. Bagaimana cara aparat desa mengatasi kendala tersebut? 

Kami melalukan musayawarah di RT, ditiap RT, Kepala keluarga dikumpulkan dikasih 

sosialisasi terkait bantuan dari pemerintah dengan dana desa. kriterianya kalo BLT DD 

kami kasih tau. Kalo yang bantuan dari pemerintah harus masuk ke DTKS (Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial). Itu yang kriteria dari pemerintah harus masuk DTKS dulu. Ini 

bantuan bukan yang BLT DD. Cuma masyarakat kurang memahami walaupun kami 

sosialisasi. Karepe dari pemerintah dapat dari BLT dapat. Kendalanya seperti itu kurang 

memahami informasi dari kami 

8. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat desa Piasa kulon sebelum dan sesudah 

menerima BLT?  
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Kalo kesejahteraannya saya kira standar-standar saja. Maksudnya sebelum dapat BLT DD 

dan covid juga ya meningkat sedikit lah dapat bantuan dari BLT DD untuk kebutuhan 

sehari-hari. 

9. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan uang BLT sebesar itu dapat membantu masyarakat 

penerima BLT? 

Yang jelas sangat membantu masyarakat 

10. Apakah dengan adanya BLT dapat meningkatkan manajemen keuangan masyarakat 

penerima BLT?  

Belum meningkatkan manajemen keuangan masyarakat desa. masalahnya gini mba, kalo 

orang desa tidak pakai manajemen keuangan di keluarga. Ada sekarang, makan sekarang, 

besok cari lagi, gitu sih. 

11. Digunakan untuk apa saja dana BLT tersebut selain memenuhi kebutuhan?  

Paling untuk biaya lain-lain seperti listrik untuk urusan yang lain kami gak tau koh, beli 

baju. Yan jelas banyak yang lari uang tersebut ke pasar dan swalayan lah yang jelas. 

12. Menurut Bapak/Ibu, adakah peranan/pengaruh program BLT bagi masyarakat? 

Banyak dampak positifnya ya yang biasa kekurangan akhirnya terbantu dengan adanya 

BLT DD. Kalo untuk kesejahteraan merata lah Cuma alangkah lebih baiknya dapat blt. 

Makane itu pengetahuan terkait dengan bantuan beda-beda di masyarakat. Setiap bantuan 

kan ada kriterianya masing-masing. Saya dapet bansos dari pemerintah tapi gak dapet BLT 

DD. Padahal kami sosialisasi terus, tapi pengennya dapet dua-duanya kan tidak boleh. 

Pemahamanya yang kurang, tapi tujuannya sing penting dapet bantuan. 

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana BLT sudah tepat sasaran? 

Kalo untuk masyarakat Piasa alhamdulillah sudah tepat sasaran, sudah sesuai jobdesc. 

14. Apa harapan bapak/ibu terkait program BLT desa? 

Harapan saya ya sebenernya BLT program dari pemerintah ada baiknya tapi banyak kurang 

baiknya. Akhirnya masyarakat berharap menerima bantuan, jadi males usaha balik ke desa 

dapat BLT. Jadi tidak ada inisiatif bekerja mencari nafkah yang untuk kebutuhan sehari-

hari. Kedua, akhirnya seperti kami yang di pemerintah desa padahal kami sudah sesuai 

petunjuk, sesuai aturan karena masyarakat tidak tahu tentang itu walaupun sudah 

sosialisasi setiap hari akhirnya tidak menerima. Akhirnya kami yang disalahkan. Tidak ada 

kenyamanan bagi kami, seolah-olah perangkat itu penentu bantuan.  

15. Saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Jadi menurut saya kalo bisa yang dari pemerintah yang seperti dulu programpadat karya 

tunai, jadi ada kegiatan dibayar. Kalo diberi uang saja akhirnya tidak mendidik lah tidak 

menimbulkan kemandirian warga. 

16. Apakah terdapat program pemberdayaan agar masyarakat desa dapat memanfaatkan BLT 

bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi?  

Baru hanya himbauan atau sosialisasi saja, program pemberdayaanya belum ada. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Lampiran 6. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Kusno sebagai Kepala Dusun II sekaligus 

terlibat dalam pelaksanaan atas Bantuan Langsung tunai (BLT) di desa Piasa Kulon pada 18 

Mei 2022 pukul 10.55 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menyusun KPM yang akan menerima BLT desa? 

Disebar undangan, undang warga. Terus musyawarah desa khusus undang warga RT RW 

untuk BLT DD. BLT menopang yang sama sekali belum menerima bantuan apapun, tapi 

membidik sasaran dengan musyawarah ada RT RW tokoh masyarakat dilihat dari 

informasi dan gak punya apa-apa. 

2. Siapakah yang mendata KPM yang akan menerima BLT desa? 

Tokoh masyarakat, kadus, RT, RW. 

3. Apa saja yang menjadi syarat atau tolak ukur KPM dana BLT desa tahun 2020 dan 2021? 

4. Bagaimana sistem pemberian BLT? (dirapel/tidak) 

Dibagikan per bulan kalo dirapel biasanya ya dari aturan atas. 

5. Berapa jumlah uang BLT yang diberikan kepada setiap KPM tahun 2020 dan 2021? 

300.000 per bulan. 

6. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan BLT Desa? (Segi peraturan dan pelaksanaan) 

Bagi yang belum menerima sama sekali jadi iri. Kendalane bagi perangkat desa bisa 

sajatetep aja lupa. Missal satu RT sudah di data tapi masih ada yang ketinggalan padahal 

sudah masuk data, atau yang dobel juga dari bantuan lainnya bukan BLT. 

7. Bagaimana cara aparat desa mengatasi kendala tersebut? 

Ya ada musyawarah lagi yang belum, ketinggalan, atau ada yang meninggal dialihkan ke 

yang lain. 

8. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat desa Piasa kulon sebelum dan sesudah 

menerima BLT?  

Kalo menurut saya, sebelum dan sesudah kondisinya sama saja.  

9. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan uang BLT sebesar itu dapat membantu masyarakat 

penerima BLT? 

Ya yang saya lihat paling untuk membeli sembako. Kalo untuk usaha kecil-kecilan enggak 

ada, buat beli sembako paling. 

10. Apakah dengan adanya BLT dapat meningkatkan manajemen keuangan masyarakat 

penerima BLT?  

11. Digunakan untuk apa saja dana BLT tersebut selain memenuhi kebutuhan? 

(Tabungan/Modal Usaha/Konsumsi/Hutang) 

Gak ada sih paling hanya untuk konsumsi 

12. Menurut Bapak/Ibu, adakah peranan/pengaruh program BLT bagi masyarakat? 

Dampak positifnya jadi bisa menutuo kecemburuan sosial, adanya covid ini ada banyak 

yang ga nerima. Negatifnya jadi berharap terus bantuan. Bisa saja jadi hutang karna 

berharap dapat bantuan di bulan besoknya, jadi ketergantungan. Kadang kecemburuan 

sosial juga terjadi, gotong royong jadi menurun, yang ga dapet jadi gamau dating. 
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13. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana BLT sudah tepat sasaran? 

Kalo menurut saya sudah tepat sasaran, soalnya membidik yang sama sekali belum 

menerima melalui musyawarah tokoh masyarakat dulu. 

14. Apa harapan bapak/ibu terkait program BLT desa? 

Menurut saya, hapus semua bantuan. Jadi bikin males masyarakat. Hanya jadi mengiri saja. 

15. Saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Ya kita sebagai perangkat hanya mengikut aturan, terusin ya terusin saja. Ya kalo ada yang 

harus dibantu ya sudah cocok ada bantuan ini. 

16. Apakah terdapat program pemberdayaan agar masyarakat desa dapat memanfaatkan BLT 

bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi? 

Belum ada. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Lampiran 7. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Tuswanto sebagai Kepala Dusun III 

sekaligus terlibat dalam pelaksanaan atas Bantuan Langsung tunai (BLT) di desa Piasa Kulon 

pada 18 Mei 2022 pukul 11.20 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menyusun KPM yang akan menerima BLT desa? 

Ya musyawarah dulu, ada RT RW tokoh masyarakat 

2. Siapakah yang mendata KPM yang akan menerima BLT desa? 

Kepala dusun, RT, RW, Tokoh masyarakat, BPD 

3. Bagaimana sistem pemberian BLT?  

Yaa per bulan ada yang dirapel juga sesuai sama peraturan yang sudah ada dari pusat 

4. Berapa jumlah uang BLT yang diberikan kepada setiap KPM tahun 2020 dan 2021?] 

Rp300.000 per bulan. 

5. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat desa Piasa kulon sebelum dan sesudah 

menerima BLT? 

Kalo menurut saya biasa saja tidak ada perubahan yang besar. 

6. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan uang BLT sebesar itu dapat membantu masyarakat 

penerima BLT? 

Ya saya kurang tahu, biasanya individu untuk kebutuhan sehari-hari cukup membantu 

7. Menurut Bapak/Ibu, adakah peranan/pengaruh program BLT bagi masyarakat? 

Dampaknya ya sangat membantu bagi penerima BLT. Kalo negatifnya ya paling 

kecemburuan sosial. 

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana BLT sudah tepat sasaran? 

Yaa cukup tepat sasaran. 

9. Apa harapan bapak/ibu terkait program BLT desa? 

Kriteria penerimanya lebih diatur lagi agar yang nerima ya yang benar-benar 

membutuhkan. 
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10. Saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Lebih selektif lagi aja sih kalo bisa ada program lain lagi yang bisa meningkatkan 

kemandirian masyarakat jadi tidak ketergantungan. 

11. Apakah terdapat program pemberdayaan agar masyarakat desa dapat memanfaatkan BLT 

bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi? 

Pemberdayaan gak ada sih paling sosialisasi aja terkait bantuan langsung tunai tapi hanya 

bersifat himbauan bukan diberdayakan. 

…………………………………………………………………………………………………..

. 

Lampiran 8. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Napan sebagai warga penerima manfaat atas 

Bantuan Langsung tunai (BLT) RT/RW 01/03 di desa Piasa Kulon pada 24 Mei 2022 pukul 

09.16 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

Kurang lebih udah empat kali baru tahun ini 

2. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum adanya BLT? 

Kalo dulu dapet bantuan terdampak covid yang dari kabupaten, provinsi, pernah dapet 

sembako itu dulu.  

3. Siapakah yang membagikan dana BLT? 

Itu di musyawarahkan di desa, rembuk desa namanya, diundang seluruh perwakilan 

masyarakat diwakilkan RT, RW, ditanyakan kira-kira yang pantas menerima. Dilihat orang 

yang tidak punya penghasilan khusus. Kalo kaya saya tidak melakukan apa-apa sudah 

lansia, lalu tidak punya peghasilan, tidak punya sawah. Pembagian BLT juga pernah 

dirapel 

4. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 

Melalui panggilan ke desa, dapet undangan nanti hadir ke balai desa ambil langsung tunai 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 

Saya kira enggak ada, syaratnya fotocopy KK, KTP, vaksin. 

6. Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga? 

Ya sebetulnya membantu, tapi untuk kecukupannya gak ada lah ya Namanya 300.000. ya 

untuk membantu sedikit belanja bisa kalo untuk sebulan ya tidak cukup. Sekarang apa-apa 

mahal. Di desa aja belanja sembako udah 50rb habis sehari. Ya membantu tetapi tidak 

mencukupi. Cukup membantu beli sehari-hari.  

7. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain mencukupi kebutuhan keluarga? 

Ya untuk anggaran belanja rumah tangga aja lah, belum sampai ditabung. Hanya untuk 

menutup kebutuhan sehari-sehari. 

8. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 
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Kalo menurut saya kurang, gak menunjang. Jadi harapan saya warga di desa, harga-harga 

itu yang terjangkau oleh warga desa. 

9. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari perangkat desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

Belum ada kalo untuk BLT merubah-merubah aturan seperti itu. Saya kira harusnya kepala 

desa yang memikirkan. Kalo Cuma tiap bulan segitu buat modal apapun tidak cukup. Kalo 

pemberdayan itu pernah dilakuin di desa untuk perbaikan jalan di gunung-gunung supaya 

prang ambil kayu di gunung gampang. Saluran sawah ya dijalani di sini. Cuma ya 

mandeknya semenjak ada covid ini karena instruksi pemerintah dananya dialihkan untuk 

masyarakat. 

10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 

Kalo bisa pemerintah bisa mengubah anggaran-anggaran belanja masyarakat kecil. Contoh 

kenaikan harga di pasar tolong ditekan seperti minyak karna memberatkan sekali. Saya 

kira pemerintah bagaimana caranya harga ekonomi tidak sering naik turun. Soalnya saya 

hidup sekarang sudah 72 tahun pernah ngalamin presiden dari lama hingga sekarang, tetapi 

ekonominya terjamin, kita masyarakat kecil masih bisa simpan. Sekarang kan orang kerja 

gaji besar tapi kebutuhan juga besar. Sebaiknya pemerintah lebih membangun ekonomi 

yang stabil. Ekonomi pertanian yang sangat berat dialami oleh petani.  

Kalo daerah sini mengandalkan hasil dari sawah, jadi untuk daerah lain gak ada karena 

pengalamannya yang kurang. Karena airnya yang susah irigasinya kurang. 

11. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Ya paling saran saya seperti yang tadi harapan sebai warga desa menurunkan harga-harga 

sembako. 

………………………………………………………………………………………………… 

Lampiran 9. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Teguh meakili Ibu Jakirah sebagai warga 

penerima manfaat atas Bantuan Langsung tunai (BLT) RT/RW 01/03 di desa Piasa Kulon 

pada 24 Mei 2022 pukul 09.48 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

Kalo untuk BLT baru tahun ini aja dapetnya dan tahun kemarin.  

2. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum adanya BLT? 

Ya tidak ada perubahan yang besar sih mba 

3. Siapakah yang membagikan dana BLT? 

Pihak-pihak perangkat desa 

4. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 

Ada memberikan foto kopi KTP, KK, terus pengambilan di balai desa waktu yang sudah 

ditentukan 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 
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Pengambilan sih gak ada kesulitan, Cuma waktu kadang-kadang kan terlalu banyak jadi 

antri aja.  

6. Apakah dana BLT dapat membantu Bapak dan ibu? 

Kalo untuk memenuhi kebutuhan ya tidak cukup. Tapi ini kan sudah merupakan rasa 

syukur kita, sudah ada yang memperhatikan khususunya dari pihak pemerintahan desa. jadi 

memperhatikan untuk masyarakatnya karena yang saya tahu sekarang ini bukan untuk 

orang miskin tapi dampak kita kena semuanya. 

7. Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga? 

Sangat membantu untuk tambahan dapur, kebutuhan sehari-hari sih mba. 

8. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain mencukupi kebutuhan keluarga? 

Ya jelas untuk kebutuhan dapur intinya yang utama. 

9. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 

Baru hanya mencukupi kebutuhan keluarga. 

10. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari perangkat desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

Kalo untuk pemberdayaan dari dulu sudah ada Cuma yaitu faktornya manusia biasa. Suatu 

badan usaha kalau belum direnungkan dengan suatu gaji orang akan males-malesan. Itu 

manusiawi. Kita perlu dukungan-dukungan dari pihak manapun supaya orang-orang yang 

di dalamnya semangat. Acuan permasalahan apapun dituangkan dalam salapanan nanti 

mungkin dari pemerintah desa disusun programnya untuk apa saja dan plot anggarannya 

membutuhkan berapa tinggal mungkin pemerintah desa menyampaikan ke yang lebih 

tinggi khususnya masyarakat sini butuh support dari orang-orang seperti pan jenengan. 

11. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 

Harapan saya sendiri ya menurut saya jangan tebang pilih lah. Gimana caranya 

menciptakan suatu solusi bentuk supaya masyarakat ada penghasilan yaitu otomatis kita 

disuntingkan dengan kreativitas yang sekarang ditampung oleh suatu badan yaitu bumdes. 

Ya seperti pan jenengan yang bisa mewakili aspirasi masyarakat bilaman ada forum ke atas 

karna kalian terjun langsung ke desa tau kondisi sseperti apa. Butuh bantuan, wacana 

pemikiran dan tindakan. Apalagi sekarang ada bumdes tapi masih tertatih-tatih karena 

belum ada tindakan yang lebih akan mengarah ke sana. 

12. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Kalo saya bisa memberikan himbauan ya mba, silahkan program apa saja dari mana pun 

sampaikan ke masyarakat langsung. Karena penyalurannya melalui perangkat desa 

monggo koordinasi ke perangkat desa siapa saja yang berhak menerima. Kalo menurut 

saya belum tepat sasaran karena jadi males ketergantungan namun karena terpaksa situasi 

jadi mau bagaimana lagi. Kita usaha susah apalagi yang tidak usaha. 
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…………………………………………………………………………………………………. 

Lampiran 10. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Kasdi sebagai warga penerima manfaat atas 

Bantuan Langsung tunai (BLT) RT/RW 01/03 di desa Piasa Kulon pada 24 Mei 2022 pukul 

10.22 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

Dari 2020 awal-awal covid tiga kali, terus berhenti, terus kemarin cair lagi bulan maret 

sama bulan April. 

2. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum adanya BLT? 

Di masa pandemi ini masih terbatas beli-beli bahan sembako mba apalagi pekerjaan suami 

saya serabutan. Kadang uang lima puluh ribu tidak cukup beli minyak beras. Apalagi saya 

anaknya dua satu baru selesai sekolah SMK, anak yang kecil sangunya masih setiap hari. 

walaupun yang besar sudah jarang minta tapi kepikiran yang kecil. Jadi lima puluh ribu 

untuk sekali makan di desa juga terbatas beli-beli sembako. 

3. Siapakah yang membagikan dana BLT? 

Dari pihak desa. 

4. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 

Kita kan didaftarin dari RT terus terima undangan lalu ke balai desa. 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 

Gak ada, lancer semuanya. Cuma ada syaratnya vaksin ke tiga dan semua udah vaksin ke 

tiga. 

6. Apakah dana BLT dapat membantu Bapak dan ibu? 

Ya kalo dibilang cukup tidak, Cuma membantu yang tadinya gak bisa buat beli apa ini jadi 

buat hal yang lain ya cukup meringankan. 

7. Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga? 

Manfaatnya BLT ada banyak, apalagi kalo covid begini penghasilan susah. Alhamdulillah 

dapat dan banyak manfaatnya untuk keperluan sehari-hari. Terima kasih sekali kepada 

pemerintah desa terutama rukun tetangga dan rukun warga yang mengupayakan saya dan 

keluarga untuk sedikit meringankan dan membantu.  

8. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain mencukupi kebutuhan keluarga? 
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Ya untuk keperluan sehari-hari, belanja kayak gitu. Buat bayar listrik juga. Otomatis 

ngebantu lah untuk kebutuhan ekonomi. 

9. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 

Kalo meningkatkan belum, tapi cukup membantu kebutuhan sehari-hari. 

10. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari perangkat desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

Gak ada sih mba. 

11. Apakah BLT DD ini sudah tepat sasaran? 

Kalo menurut saya sih sudah tepat sasaran mba. Soalnya kalo sudah terdaftar di PKH dan 

KKS itu dana desa gak bisa nerima. Jadi yang belum menerima bantuan kayak kami itu 

diusulin untuk dapat BLT dana des aini. 

12. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 

Ya semoga aja sih tetep dilanjutin ya. Kalo saya kan belum pernah menerima bantuan lain-

lain ya jadi alhamdulillah membantu ekonomi saya. 

13. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Bagi saya pribadi sebagai warga, RT RW berperan penting. Diusulin untuk mendapat ini 

jadi mengupayakan untuk dapet blt ini mba. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Lampiran 11. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Sadikun sebagai warga penerima manfaat 

atas Bantuan Langsung tunai (BLT) RT/RW 01/03 di desa Piasa Kulon pada 24 Mei 2022 

pukul 10.40 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

Kalo BLT DD itu dari 2021. 

2. Siapakah yang membagikan dana BLT? 

Ya perangkat desa. 

3. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 
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Itu ada usulan dari RT RW diinformasikan ke perangkat desa kemudian di 

musyawarahkan yang belum menerima bantuan. Kalo penyalurannya itu warga yang 

ambil ke balai desa. 

4. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 

Kalo dulu belum ada vaksin harus vaksin dulu untuk bisa dapet dananya. 

5. Apakah dana BLT dapat membantu Bapak dan ibu? 

Ya jelas untuk kebutuhan buat ini buat itu.  

6. Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga? 

Ya bisa untuk kebutuhan sehari-hari sih mba. 

7. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain kebutuhan keluarga? 

Kadang di desa bukan semata-mata untuk kebutuhan makan tapi ada tetangga yang 

hajatan itu kita bantu. Ya kalo buat ditabung tidak cukup lah ya paling untuk kebutuhan 

sehari-hari saja. Kadang orang tua sakit, atau anak jajan gitu. 

8. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 

Kalo saya terus terang ya belum sih mba. Masalahnya ya memang gak seberapa tapi kalo 

untuk membantu sedikit-sedikit lumayan. 

9. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari perangkat desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

Belum ada sih mba. 

10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 

Kalo blt kurang ya mba. Lebih baik memperdayakan pekerja seperti di daerah ini ada 

proyek apa, jadinya orang-orang tidak terlalu mengharapkan bantuan blt. Jadi istilahnya 

orang mengharapkan imbalan tapi juga bekerja.  

11. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Kalo blt sendiri terus terang menurut saya belum tepat sasaran kadang-kadang ada yang 

harus nerima tapi tidak. Sasarannya belum pas. Menurut saya dilanjutkan kalo memang 

perlu tapi ya harus bener-bener sekali berhak menerima, tapi kalo memang udah ga 

seharusnya yaudah tidak usah dilanjutkan. 

………………………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 12. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Ibu Yeni mewakili Bapak Asal Sugeng sebagai 

warga penerima manfaat atas Bantuan Langsung tunai (BLT) RT/RW 02/02 di desa Piasa 

Kulon pada 24 Mei 2022 pukul 11.39 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

Dari 2021 mba tahun kemarin. 

2. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum adanya BLT? 

Ya saya termasuk yang terdampak covid, hanya mengandalkan suami bekerja buruh aja 

mba. 

3. Siapakah yang membagikan dana BLT? 

Dibagiin dari desa mba. 

4. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 

Dibagiinnya sebulan sekali. Pernah dirapel juga 3 bulan sekaligus pas desember 2021. 

Dapet undangan terus syaratnya KK, KTP, karena saya yang ambil jadi pakai surat kuasa, 

surat vaksin. 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 

Gak ada kesulitan sih mba. 

6. Apakah dana BLT dapat membantu Bapak/ibu? 

Ya Namanya bantuan dicukup-cukupin aja sih mba untuk kebutuhan sehari-hari. 

7. Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga? 

Untuk kebutuhan sehari-hari. Saya 1 keluarga bertiga mba, anak saya masih sekolah. 

Pendapatan saya dari suami yang kerja. 

8. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain kebutuhan keluarga? 

Paling untuk belanja dapur, jajan anak, udah sih mba hanya cukup bantu itu saja. 

9. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 

Bisa meningkatkan sih mba ya paling untuk itu kebutuhan sehari-hari aja. 

10. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari perangkat desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

Gak ada sih mba. Paling waktu pembukaan embung karyawannya dari desa sini semua. 

Jadi dapet upah dari proyek tersebut. 

11. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 



102 
 

 
 

Ya semoga bisa dilanjutkan tapi kalo tidak ya gak apa-apa. 

12. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Ya kalo udah gak ada covid, orang cari kerja apa segala macem kan mudah jadi ya tidak 

apa-apa kalo bisa ada lapangan kerja. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Lampiran 13. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Ibu Parinem sebagai warga penerima manfaat atas 

Bantuan Langsung tunai (BLT) RT/RW 02/02 di desa Piasa Kulon pada 24 Mei 2022 pukul 

11.51 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

Saya sudah 4 kali dari tahun kemarin dan sekarang 

2. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum adanya BLT? 

3. Siapakah yang membagikan dana BLT? 

Perangkat desa kayak RT RW 

4. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 

Saya waktu itu malem RT ke sini ngasih berita saya dikasih tau besok ke balai desa bawa 

KTP sama KK penduduk lalu ke sana 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 

Enggak ada kesulitan sih menurut saya. Saya dating dikasih suratnya terus dikasih 

nomernya 

6. Apakah dana BLT dapat membantu Bapak dan ibu? 

Ya saya satu buat makan. Saya ini kan janda sudah lama jadi saya gak punya pensiun, gak 

ngapa-ngapain cuma kesibukannya cuma memelihara entok saja. 

7. Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga? 

ya paling untuk kebutuhan makan sehari-hari  

8. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain kebutuhan keluarga? 

Suka saya simpen sedikit, terus ada tetangga hajatan untuk sekedar tanda gotong royong 

gitu lah 

9. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 
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Saya hidup sendiri jadi ya untuk kebutuhan sendiri saja, ya suka-suka kalo telat blt ga 

nunggu juga jadi kita sekedar hidup sebatang kara jadi nunggu rezeki dari yang maha kuasa 

10. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari perangkat desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

11. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 

Ya semoga program ini dapat memberikan manfaat ke warga desa 

12. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Ya saya sih sebagai warga ga minta dikasih terus. Terserah mau dapet terima, enggak dapet 

ya sudah. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Lampiran 14. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Ibu Jawen sebagai warga penerima manfaat atas 

Bantuan Langsung tunai (BLT) RT/RW 02/02 di desa Piasa Kulon pada 24 Mei 2022 pukul 

12.00 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

Tahun kemarin bulan 2020 hingga saat ini 

2. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum adanya BLT? 

Ya saya dagang gorengan mba usaha kecil-kecilan untuk membeli kebutuhan sehari-hari 

3. Siapakah yang membagikan dana BLT? 

Perangkat desa 

4. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 

Membawa foto kopi KK, KTP, sam vaksin dan dapet undangan diambil ke desa, kalo 

diwakilin pake surat kuasa 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 

Kalo sendiri tidak sih mba tapi kalo diwakilin kadang surat-suratnya itu yang agak ribet 

6. Bagaimana manfaat dana BLT untuk Bapak/ibu? 

Ya untuk kebutuhan sehari-hari mba. 

7. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain kebutuhan keluarga? 
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Dana BLT saya gunakan untuk kebutuhan dapur mba, kebetulan anak juga sudah besar-

besar semua. Tetapi uang tersebut kadang kalo sisa ya dibuat modal usaha jual gorengan 

pagi mba walaupun tidak seberapa. Paling tidak ya lumayan untuk kebutuhan sehari-hari. 

8. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 

Ya membantulah, ibaratnya dana segitu belum cukup untuk sebulan, tapi paling tidak 

ngebantu banget mba. 

9. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari perangkat desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

Belum ada sih mba setau saya, paling bantuan-bantuan lain 

10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 

Ya bisa memberikan tambahan bagi masyarakat desa dengan pembagian yang merata 

11. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Ya lanjut gak apa, terhenti juga terserah. Cuma kadang pembagiannya belum merata aja 

paling diseleksi lagi yang berhak menerima. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Lampiran 15. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Ibu Rumini sebagai warga penerima manfaat atas 

Bantuan Langsung tunai (BLT) RT/RW 01/02 di desa Piasa Kulon pada 24 Mei 2022 pukul 

12.15 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

Baru tahun ini yang dana des amba dapetnya Rp300.000 per bulan. 

2. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum adanya BLT? 

Saya sekeluarga yang bekerja hanya suami sebagai buruh, anak saya satu yang besar masih 

sekolah. 

3. Siapakah yang membagikan dana BLT? 

Perangkat desa. 

4. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 
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Kalo saya kebetulan gak pernah kebagian dari bantuan yang lain terus yang belum pernah 

dapet bantuan suruh kumpulin KK dan KTP ke desa terus nanti di desa dipilih lagi. 

Kumpulinnya langsung ke desa. 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 

Enggak sih yang penting syarat yang ada diundangan terpenuhi.  

6. Bagaimana manfaat dana BLT untuk Bapak/ibu? 

Dana bantuan saya belanjakan untuk keperluan sehari-hari untuk belanja dapur juga mba.  

7. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain kebutuhan keluarga? 

Kemarin waktu pembagian sebelum puasa uangnya saya belanjain mba untuk keperluan 

keluarga. Apalagi kemarin mau lebaran udah langsung habis untuk beli kue dan keperluan-

keperluan lebaran lainnya seperti baju, taplak meja, ya untuk setahun sekali mba bisa untuk 

beli ini alhamdulillah. 

8. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 

Ya membantulah, ibaratnya dana segitu belum cukup untuk sebulan, tapi paling tidak 

ngebantu banget mba. 

9. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari perangkat desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

Paling ini ya dari embung, warga yang jualan di situ. Tapi kan pandemi covid tutup sampe 

sekarang sepi padahal dulu rame. Kalo untuk blt sih ga ad amba. Paling dulu ada bantuan 

sembako yang harus dibeliin suruh ditulis buat apa aja kayak gitu. Kalo blt ga ada yang 

kontrol sama sekali bebas buat beli apapun. 

10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 

Lebih diseleksiin lagi sih yang berhak menerima, jadi dipilihnya lebih jelas jadi belum 

tepat sasaran. Sawahnya yang luas juga dapat mba. Gak tau data dulu yang dipake jadi 

belum diperbarui itu gimana.  

11. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Mendingan dibuat lapangan kerja daripada bantuan. Bantuan mah yang dapet, dapet. Yang 

enggak yaudah enggak dapet. Kerjaan susah, yang ga dapet kasihan juga. Lebih baik untuk 

lapangan kerja. 

………………………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 16. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Adi Suprayogo mewakili Ibu Ami sebagai 

warga penerima manfaat atas Bantuan Langsung tunai (BLT) RT/RW 01/02 di desa Piasa 

Kulon pada 24 Mei 2022 pukul 12.29 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

Baru tahun ini aja sebagai tambahan dari kuota yang belum dapat bantuan. 

2. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum adanya BLT? 

Ya saya dagang gorengan mba usaha kecil-kecilan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. 

3. Siapakah yang membagikan dana BLT? 

Langsung dari desa. 

4. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 

Membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan. 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 

Enggak ada sih paling hanya antri aja. 

6. Bagaimana manfaat dana BLT untuk Bapak/ibu? 

Larinya ya tetep kebelanjaan, kebutulan pas ramenya minyak gak ada. Lumayan untuk 

kebutuhan dapur. 

7. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain kebutuhan keluarga? 

Gak sih, itu larinya ke alokasi tambahan dapur. Kalo anak alhamdulillah sampe saat ini 

gak ada kendala sih. 

8. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 

Enggak. Nilainya seberapa, kebutuhannya seberapa gitu hanya bikin orang manja jadi 

percuma. 

9. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari perangkat desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

Kalo untuk blt gak ada. Cuma kalo pemberdayaan lain sebenernya ada namun tidak 

berjalan. Misalnya bumdes bisa untuk wadah juga untuk karang taruna tidak jalan 

akhirnya banyak yang merantau karena gak terkonsep. Saya lihat sih seperti itu. 

10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 

Harapan saya setelah lepas dari pandemi covid yang menjadi endemic ya ditiadakan aja 

menjadi program lain karena itu ngambik pos-pos anggaran di semua sektor berkurang 
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jadi enggak efisien. Kalo yang sudah PKH ya sudah tapi harus ada selektif lagi ada 

update datanya. 

11. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Kalo tetap dilanjutkan ya sebaiknya yang benar-benar menermaaja jadi anggarannya bisa 

buat sektor lain di desa. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Lampiran 17. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Ibu Parsini mewakili Bapak Supen sebagai warga 

penerima manfaat atas Bantuan Langsung tunai (BLT) RT/RW 03/02 di desa Piasa Kulon 

pada 24 Mei 2022 pukul 12.29 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

Tahun kemarin. 

2. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum adanya BLT? 

Kebetulan saya anaknya bapak supen, ya bapak sudah lansia mba.  

3. Siapakah yang membagikan dana BLT? 

Perangkat desa. 

4. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 

Didata sama RT terus cairinnya datang ke balai desa bawa fotokopi KK, KTP, vaksin. 

Dibagiinnya ada yang perbulan ada yang langsung tiga bulan mba. 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 

Enggak ada sih mba lancar alhamdulillah. 

6. Bagaimana manfaat dana BLT untuk Bapak/ibu? 

Bantuan dana BLT untuk beli kebutuhan rumah tangga paling mba dan juga hanya cukup 

untuk kebutuhan sehari-hari. 

7. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain kebutuhan keluarga? 

Ya paling buat beli sembako. Ga cukup kalo untuk ditabung mba. 

8. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 

Ya bisa buat bantu sedikit sih mba untuk terigu, minyak. 
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9. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari perangkat desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

Kalo untuk BLT gak ada sih mba. Tapi dulu bapak pernah dapat bantuan lansia ada 

pencatatan pengeluarannya di buku. Kalo yang BLT DD gak ada. 

10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 

Bisa memberikan manfaat yang baik buat masyarakat sih mba. 

11. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Terserah yang diatas sih mba kalo saya. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Lampiran 18. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Bayu sebagai warga penerima manfaat atas 

Bantuan Langsung tunai (BLT) RT/RW 02/02 di desa Piasa Kulon pada 24 Mei 2022 pukul 

12.29 WIB. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana BLT? 

Sudah 3 kali saya menerima bantuan mba di tahun ini. 

2. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum adanya BLT? 

Saya kebetulan ojol mba untuk menghidupi keluarga saya, adanya covid ini pendapatan 

saya menurun. Saya punya anak tiga, satu sekolah yang lainnya masih kecil. 

3. Siapakah yang membagikan dana BLT? 

Perangkat desa. 

4. Bagaimana perangkat desa membagikan dana BLT? 

Membawa foto kopi KK, KTP, sama vaksin dan dapet undangan diambil ke desa, kalo 

diwakilin pake surat kuasa. 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana BLT? 

Kalo sendiri tidak sih mba tapi kalo diwakilin kadang surat-suratnya itu yang agak ribet. 

6. Bagaimana manfaat dana BLT untuk Bapak/ibu? 

Buat tambahan biaya anak, beli beras, kebutuhan sehari-hari. 

7. Digunakan untuk apa saja dana BLT selain kebutuhan keluarga? 

Ya paling buat beli kebutuhan dapur aja sih mba. 
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8. Apakah dana BLT itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak/Ibu? 

Ya kalo buat ekonomi ada hiburan ya mba soalnya selama ini gak ada bantuan tunai sama 

sekali. Dari blt ini sedikit terbantu lah. Terhibur juga jadi yang gak pernah ke balai desa 

jadi bisa ke sana gitu. Kalo untuk mensejahterakan belum sih mba. Cuma kita merasa 

terhibur saja sebagai warga, pemerintah itu ada buktinya gitu ke masyarakat.  

9. Apakah terdapat upaya pemberdayaan dari perangkat desa agar Bapak/Ibu dapat 

memanfaatkan dana BLT untuk memulihkan ekonomi?  

Belum ada sih mba setau saya, paling bantuan-bantuan lain. 

10. Menurut Bapak/Ibu BLT ini sudah tepat sasaran belum? 

Ya mungkin sudah sih mba. 

11. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya program dana BLT? 

Ya kalo memang dananya buat masyarakat ya diteruskan saja tidak apa-apa yang penting 

transparansinya jelas. 

12. Adakah saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan? 

Ya kita sih ikut aja mba kalo dilanjutkan gak apa-apa dihentikan juga gak apa-apa. Cuma 

karena kemarin covid jadi banyak yang kehilangan pekerjaan. Pendapatan harian juga 

banyak yang berkurang. Ya terhibur saja ada bantuan ini, karena memang saya warga yang 

terdampak adanya covid sih jadi pendapatan menurun drastis. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Lampiran 19. Dokumentasi 

1. Wawancara dengan Bapak Ratno selaku Kepala Desa Piasa Kulon Sekaligus 

Penanggung Jawab Pelaksanaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

 

2. Wawancara dengan Ibu Rusmiyati selaku Sekretaris Desa Piasa Kulon Sekaligus 

Penanggung Jawab Pelaksanaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
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3. Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Piasa Kulon 

Sekaligus Penanggung Jawab Pelaksanaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

 

4. Wawancara dengan Bapak Hari Haryadi selaku Kepala Dusun I Desa Piasa Kulon 

Sekaligus Tim Pelaksanaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
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5. Wawancara dengan Bapak Kusno selaku Kepala Dusun II Desa Piasa Kulon 

Sekaligus Tim Pelaksanaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

 

6. Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
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7. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Piasa Kulon 
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117 
 

 
 

 
 

 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Lampiran 20. Daftar Masyarakat Penerima BLT 

Tabel 9. Nama Masyarakat Penerima BLT Tahun 2020 

No Nama Alamat Dusun 

1 Feri Purnomo RT 01/RW 01 A 

2 Sawini RT 02/RW 01 A 

3 Karsinah RT 02/RW 01 A 

4 Imam Efendi RT 02/RW 01 A 

5 Ali Nurdin RT 02/RW 01 A 

6 Rikem RT 02/RW 01 A 

7 Kustinah RT 03/RW 01 A 

8 Sri Rahayu RT 03/RW 01 A 

9 Dwi Ruswati RT 03/RW 01 A 

10 Gunawan RT 03/RW 01 A 

11 Suwarto RT 04/RW 01 A 

12 Suharno RT 04/RW 01 A 

13 Rigen RT 04/RW 01 A 

14 Wiwik Indriyani RT 04/RW 01 A 

15 K Rusadi RT 06/RW 01 A 

16 Junius Rahyoni RT 05/RW 01 A 

17 Kusmiati RT 05/RW 01 A 

18 Suwardi RT 05/RW 01 A 

19 Edi Sunarto RT 06/RW 01 A 

20 Sukirman RT 02/RW 02 B 

21 Mardimin Mardi Suwito RT 02/RW 02 B 

22 Suparso RT 02/RW 02 B 

23 Mudro Sugandi RT 03/RW 02 B 

24 Jugho Sulistyo RT 03/RW 02 B 

25 Ragil RT 04/RW 02 B 

26 Supono RT 04/RW 02 B 

27 Sutarjo Hadi Suwarno RT 04/RW 02 B 

28 April Liana RT 04/RW 02 B 

29 Wahyu Hadi Purwaka RT 04/RW 02 B 

30 Waluyo RT 05/RW 02 B 

31 Supriyadi RT 01/RW 03 B 

32 Kalem RT 01/RW 03 B 

33 Marsinah RT 04/RW 02 B 

34 Wiwit Esasuroyo RT 01/RW 03 B 

35 Yesi Ferina RT 02/RW 03 B 

36 Catur Anggoro Mekto RT 02/RW 03 B 



119 
 

 
 

37 Umi Uswatun Khasanah RT 03/RW 03 B 

38 Tri Winarni RT 04/RW 03 B 

39 Kuswanto RT 04/RW 03 B 

40 Abuyani RT 05/RW 03 B 

41 Kastinah RT 02/RW 04 C 

42 Pugar Wismadi RT 02/RW 04 C 

43 Sri Winarti RT 01/RW 05 C 

44 Sartinem RT 01/RW 05 C 

45 Andriyanto RT 03/RW 05 C 

46 Narsun RT 03/RW 05 C 

47 Kuat Al Karim Kasnadi RT 03/RW 05 C 

48 Kamijan RT 02/RW 04 C 

Sumber: Sekretaris Desa Piasa Kulon 2022 

Tabel 10. Nama Masyarakat Penerima BLT Tahun 2021 

No Nama Alamat Dusun 

1 Parinem RT 02/RW 02 A 

2 Sutarjo RT 01/RW 01 A 

3 Sipen RT 03/RW 01 A 

4 Parsini RT 05/RW 02 A 

5 Sanem RT 02/RW 01 A 

6 Sujiwati RT 05/RW 01 A 

7 Sugeng Apriono RT 03/RW 01 A 

8 Wartiyem RT 03/RW 01 A 

9 Misran RT 03/RW 01 A 

10 Sugeng Waluyo RT 06/RW 01 A 

11 Suprapto RT 04/RW 01 A 

12 Nuriyanto Prabowo RT 04/RW 01 A 

13 Imam Sujoko RT 05/RW 01 A 

14 Aries Jonggie Pane RT 05/RW 01 A 

15 Yaman Wiryo Sumarto RT 03/RW 01 B 

16 Waginem RT 06/RW 01 B 

17 Jawen RT 02/RW 02 B 

18 K. Rusadi RT 06/RW 01 B 

19 Sumini RT 05/RW 02 B 

20 Sakiman RT 06/RW 01 B 

21 Sutinah RT 01/RW 02 B 

22 Setyana RT 01/RW 02 B 

23 Tupen RT 04/RW 02 B 

24 Tasiyem RT 05/RW 02 B 
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25 Tujan RT 02/RW 02 B 

26 Ade Riswandi RT 02/RW 02 B 

27 Suyono RT 02/RW 02 B 

28 Joko Waluyo RT 02/RW 02 B 

29 Runtah RT 03/RW 05 B 

30 Mardimin Mardi RT 02/RW 02 B 

31 Asal Sugeng RT 02/RW 02 B 

32 Sapin RT 03/RW 02 B 

33 Jaminem RT 05/RW 02 B 

34 Slamet RT 05/RW 02 B 

35 Suparto RT 05/RW 02 B 

36 Sutoyo RT 05/RW 02 B 

37 Suwaryo RT 05/RW 02 B 

38 Jami RT 01/RW 03 B 

39 Fery Priantono RT 01/RW 03 B 

40 Tumiati RT 02/RW 03 B 

41 Sarijem RT 03/RW 03 B 

42 Mohamad Rizky Utama RT 04/RW 03 B 

43 Jaya Leksana RT 04/RW 03 B 

44 Rasmin RT 04/RW 03 B 

45 Risem RT 05/RW 03 B 

46 Tiwan RT 01/RW 04 C 

47 Napan RT 01/RW 03 B 

48 Tapsir Kartamiarja RT 03/RW 01 A 

49 Indah Nur Inayah RT 03/RW 04 C 

50 Rohyati RT 03/RW 04 C 

51 Warsiti RT 04/RW 04 C 

52 Tanti Irlani RT 04/RW 04 C 

53 Eko Winarno RT 05/RW 03 B 

54 Kardan Mujiono RT 04/RW 04 C 

55 Kapen RT 01/RW 05 C 

56 Saliyah RT 01/RW 05 C 

57 Natim Nawireja RT 01/RW 05 C 

58 Natir RT 04/RW 05 C 

Sumber: Sekretaris Desa Piasa Kulon 2022 

Tabel 11. Nama Masyarakat Penerima BLT Tahun 2022 

No Nama Alamat Dusun 

1 Saliman RT 01/RW 01 A 

2 Sana Sanwiroji  RT 01/RW 01 A 
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3 Raminah RT 01/RW 01 A 

4 Pana Pawireja RT 01/RW 01 A 

5 Sutarjo RT 02/RW 01 A 

6 Jamin Martadiwirya RT 02/RW 01 A 

7 Tilam RT 02/RW 01 A 

8 Sawini RT 02/RW 01 A 

9 Radis RT 02/RW 01 A 

10 Maryono RT 02/RW 01 A 

11 Budiman RT 03/RW 02 A 

12 Agus Suyanto RT 02/RW 01 A 

13 Jumadi RT 02/RW 01 A 

14 Sipan RT 02/RW 01 A 

15 Sanem RT 02/RW 01 A 

16 Sami  RT 02/RW 01 A 

17 Djariyah RT 03/RW 01 A 

18 Karsono RT 03/RW 01 A 

19 Eman Dwi Santoso RT 03/RW 01 A 

20 Warjim RT 03/RW 01 A 

21 Sugianto RT 03/RW 01 A 

22 Sugeng Apriono RT 03/RW 01 A 

23 Wartiyem RT 03/RW 01 A 

24 Tapsir Kartamiarja RT 03/RW 01 A 

25 Sipen RT 03/RW 01 A 

26 Sayuto RT 03/RW 01 A 

27 Suprapto RT 04/RW 01 A 

28 Nuriyanto Prabowo RT 04/RW 01 A 

29 Nurachmi RT 04/RW 01 A 

30 Simanto RT 04/RW 01 A 

31 Joko Purnomo RT 04/RW 01 A 

32 Figi Mirwan RT 04/RW 01 A 

33 Joko Santoso RT 04/RW 01 A 

34 Rajan Muheni RT 04/RW 01 A 

35 Sarno RT 04/RW 01 A 

36 Lasmanto RT 04/RW 01 A 

37 Panji Virdaus Setiawan RT 04/RW 01 A 

38 Suwarno RT 04/RW 01 A 

39 Aries Jonggie Pane RT 05/RW 01 A 

40 Imam Sujoko RT 05/RW 01 A 

41 Sunarto RT 05/RW 01 A 

42 Suwardi RT 05/RW 01 A 

43 Daryono RT 01/RW 03 A 
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44 Surasdi RT 05/RW 01 A 

45 Wiwik Indriyani RT 05/RW 01 A 

46 Sutarmi RT 05/RW 01 A 

47 Bayu Indra Kencana RT 05/RW 01 A 

48 A. Amy Marthananda RT 01/RW 02 B 

49 Yaman Wiryo Sumarto RT 06/RW 01 A 

50 K. Rusadi RT 06/RW 01 A 

51 Dwi Mulyani RT 02/RW 02 B 

52 Heri Supono RT 06/RW 01 A 

53 Yatimatul Hasanah RT 06/RW 01 A 

54 Sulam RT 06/RW 01 A 

55 Darsun  Suseno RT 06/RW 01 A 

56 Kaminem RT 06/RW 01 A 

57 Sutinah RT 01/RW 02 B 

58 Parsinah RT 01/RW 02 B 

59 Rumini RT 01/RW 02 B 

60 Ernawati RT 01/RW 02 B 

61 Saminah RT 01/RW 02 B 

62 Jatmi RT 01/RW 02 B 

63 Rasman Rasmudi RT 01/RW 02 B 

64 Kusno RT 01/RW 02 B 

65 Amin Soleh RT 01/RW 02 B 

66 Jawen RT 02/RW 02 B 

67 Parinem RT 02/RW 02 B 

68 Sadiman RT 02/RW 02 B 

69 Tuslam Tasroji RT 02/RW 02 B 

70 Nurhadi RT 02/RW 02 B 

71 Parsudi RT 06/RW 01 A 

72 Katam Winarso RT 02/RW 02 B 

73 Kasdan Kasmudi  RT 02/RW 02 B 

74 Rasini RT 02/RW 02 B 

75 Ade Riswandi RT 02/RW 02 B 

76 Suyono RT 02/RW 02 B 

77 Joko Waluyo RT 02/RW 02 B 

78 Mardimin Mardi Suwito RT 02/RW 02 B 

79 Asal Sugeng RT 02/RW 02 B 

80 Karsiyah  RT 03/RW 02 B 

81 Naslam RT 03/RW 02 B 

82 Tarwin RT 03/RW 02 B 

83 Warsinah RT 03/RW 02 B 

84 Kaswari RT 03/RW 02 B 
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85 Tupen RT 04/RW 02 B 

86 Naswan RT 04/RW 02 B 

87 Tuminah RT 04/RW 02 B 

88 Warti RT 04/RW 02 B 

89 Sartiman RT 04/RW 02 B 

90 Kustinah RT 04/RW 02 B 

91 Purwanti RT 04/RW 02 B 

92 Wahyuni RT 04/RW 02 B 

93 Arlisa  Apriliana RT 05/RW 02 B 

94 Sumini RT 05/RW 02 B 

95 Suparto RT 05/RW 02 B 

96 Suwaryo RT 05/RW 02 B 

97 Dasem RT 05/RW 02 B 

98 Bunbun Suherman RT 05/RW 02 B 

99 Parsini RT 05/RW 02 B 

100 Sakiman RT 05/RW 02 B 

101 Rasiti RT 05/RW 02 B 

102 Sarwilah RT 05/RW 02 B 

103 Haryati RT 05/RW 02 B 

104 Angrahini RT 05/RW 02 B 

105 Dirwan RT 05/RW 02 B 

106 Sudir Marjana RT 05/RW 02 B 

107 Napan RT 01/RW 03 B 

108 Jami RT 01/RW 03 B 

109 Waliyah RT 01/RW 03 B 

110 Sainah RT 01/RW 03 B 

111 Jekirah RT 01/RW 03 B 

112 Sodikun RT 01/RW 03 B 

113 Kasdi RT 01/RW 03 B 

114 Wasinah RT 01/RW 03 B 

115 Sundari RT 01/RW 03 B 

116 Tumiati RT 02/RW 03 B 

117 Warsinah RT 02/RW 03 B 

118 Sardiman RT 02/RW 03 B 

119 Slamet RT 02/RW 03 B 

120 Warmo RT 02/RW 03 B 

121 Suwarjo RT 02/RW 03 B 

122 Eko Nurhayati RT 02/RW 03 B 

123 Kustiyani RT 02/RW 03 B 

124 Kamisem RT 02/RW 03 B 

125 Sarijem RT 03/RW 03 B 
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126 Saniyah RT 03/RW 03 B 

127 Moh.Husen RT 03/RW 03 B 

128 Murtadi Waslam RT 03/RW 03 B 

129 Muchtar RT 03/RW 03 B 

130 Rosiani RT 03/RW 03 B 

131 Rasim RT 03/RW 03 B 

132 Tuminem RT 03/RW 03 B 

133 Estinur RT 03/RW 03 B 

134 Sarwono Sigit Ardiono RT 05/RW 02 B 

135 Sukirah RT 04/RW 03 B 

136 Wahyuni  RT 04/RW 03 B 

137 Tri Yunita RT 04/RW 03 B 

138 Dalim Sanwireja RT 04/RW 03 B 

139 Naswan RT 04/RW 03 B 

140 Risan RT 04/RW 03 B 

141 Kaswinah RT 04/RW 03 B 

142 Kuswoyo RT 04/RW 03 B 

143 Karsan RT 04/RW 03 B 

144 Wartam RT 01/RW 02 B 

145 Mursinah RT 05/RW 03 B 

146 Suratmi RT 05/RW 03 B 

147 Andi Setiyono RT 05/RW 03 B 

148 Eko Winarno RT 05/RW 03 B 

149 Tiwan RT 01/RW 04 C 

150 Kasdi Elani RT 01/RW 04 C 

151 Sumarno Hadi Sumarno RT 01/RW 04 C 

152 Juminah RT 02/RW 04 C 

153 Riyanti RT 02/RW 04 C 

154 Ngadimin RT 02/RW 04 C 

155 Yawitanom RT 02/RW 04 C 

156 Muchroji Nartim RT 02/RW 04 C 

157 Narsan RT 02/RW 02 B 

158 Supadi RT 03/RW 04 C 

159 Warsiti RT 04/RW 04 C 

160 Sarwen RT 04/RW 04 C 

161 Sarijem RT 04/RW 04 C 

162 Nistem RT 04/RW 04 C 

163 Sadem  RT 04/RW 04 C 

164 Tati RT 04/RW 04 C 

165 Kardan Mujiono RT 04/RW 04 C 

166 Natir RT 05/RW 04 C 
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167 Saminem RT 05/RW 04 C 

168 Saliyah RT 01/RW 05 C 

169 Natim Nawireja RT 01/RW 05 C 

170 Tupen RT 01/RW 05 C 

171 Nasiyem RT 01/RW 05 C 

172 Reni Fitriani RT 02/RW 05 C 

173 Mahidi RT 02/RW 05 C 

174 Tayib RT 02/RW 05 C 

175 Ratno RT 02/RW 05 C 

176 Sawireja RT 02/RW 05 C 

177 Saminah RT 02/RW 05 C 

178 Runtah RT 03/RW 05 C 

179 Eva Setyaningsih RT 03/RW 05 C 

180 Narto  RT 03/RW 05 C 

181 Kani RT 03/RW 05 C 

182 Suwarti RT 01/RW 02 C 

183 Sarno RT 03/RW 05 C 

184 Fajar Setiawan RT 06/RW 01 A 

185 Sawiyem RT 04/RW 05 C 

Sumber: Sekretaris Desa Piasa Kulon 2022 

 

  


