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Bansos Tidak Cair, Warga Kecewa 

 
(Sumber: www.kabar-banten.com) 

 

Bantuan Sosial Tunai (BST)1 dampak Covid-19 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 

(Kemensos RI) tahap III yang disalurkan melalui PT Kantor Pos sudah bisa dicairkan. Bantuan 

sebesar Rp 600.000 untuk setiap kepala keluarga (KK) ini langsung diserahkan PT Kantor Pos 

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun sejumlah warga di Kota Cilegon yang berhak 

menerima bantuan tidak bisa mengambilnya karena rekening bank miliknya diblokir. Sebabnya, 

mereka tak mengambil BST tahap 1 dan 2. 

Warga penerima BST2 yang tak bisa mencairkan BST, di antaranya 4 KK warga Kelurahan 

Karangasem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Hal itu dibenarkan Sekretaris Kelurahan 

Karangasem Hilman Setiaji ketika dikonfirmasi, Senin (6/7/2020). Hilman tidak menerima 

 
1 Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementrian Sosial Republik Indonesia 

yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS 
(www. kominfo.ngawikab.go.id tanggal 18 Mei 2020). 

 Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran 
Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang 
kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19 selain itu juga bagi 
masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket 
Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja (www.kominfo.ngawikab.go.id 
tanggal 18 Mei 2020). 

2 Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 
per kepala keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per 
keluarga adalah Rp 1.800.000,00. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna 
menjaga daya beli masyarakat di masa pandemik virus corona. Nantinya, semua bantuan tersebut akan 
didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga terdampak secara langsung 
maupun tak langsung (www.kominfo.ngawikab.go.id tanggal 18 Mei 2020). 

 

https://kominfo.ngawikab.go.id/kartu-prakerja-program-bantuan-biaya-pelatihan-dan-insentif-pemerintah/
https://www.kabar-banten.com/wp-content/uploads/2020/04/Bansos.jpg
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pemberitahuan secara jelas apabila bantuan tahap 1 dan 2 tidak diambil, maka tahap 3 juga akan 

hangus. 

”Informasi yang ada tumpang tindih, datanya yang tahap 1 tahap 2 nggak bisa diambil juga belum 

diambil entah apa alasannya itu secara otomatis terblokir lagi,” katanya. Pihaknya tidak menerima 

pemberitahuan berlakunya ketentuan tersebut. Hal itu diketahui setelah 4 warganya tidak dapat 

mencairkan BST. Salah satunya adalah warga penerima yang mengalami gangguan jiwa. 

Seharusnya, menurut dia, pemerintah bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Karena kondisi 

warganya yang tidak dapat mengambil BST tahap I dan II karena kondisinya tidak 

memungkinkan. Dia mengatakan, penerima BST di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber 

sendiri sebanyak 371 orang. Kemudian ada penambahan 7 orang menjadi 378 penerima BST. 

Namun karena 4 orang terblokir jadi 374 penerima. 

Ia merasa kecewa karena belum ada sosialisasi bahwa yang menerima BST adalah orang yang 

sehat jasmani dan rohani. ”Jadi yang tidak bisa mengambil tidak bisa diwakilkan, hal ini yang 

membuat kami kecewa,” ujarnya. 

Memang kantor pos sudah memberikan tenggat waktu selama 2 hari.Tapi lagi-lagi jeda waktu 

tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Karena itu, pihaknya akan mengusulkan kembali agar yang 

terblokir tersebut menerima bantuan, mengingat program BST dari Kemensos tersebut 

diperpanjang sampai dengan Desember 2020. ”Kami akan mengusulkan kembali warga yang 

terblokir tersebut karena bantuan itu diperpanjang sampai Desember. Walaupun besaran nilai 

bantuan tersebut turun sampai dengan Rp 300.000/bulan/KK,” tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon 

Reni Sukmawati mengatakan, BST dampak Covid-19 sebesar Rp 600.000/KK dari Kementerian 

Sosial (Kemensos) RI tahap kedua di Kota Cilegon yang tidak mengambil bantuannya itu 

sebanyak 1.338 Kelurga Penerima Manfaat (KPM) dari jumlah 14.762. Sementara pada tahap 1 

yang tidak mengambil berjumlah 1.305 KPM. 

Hari ini yang BST yang bisa dicairkan untuk 15 kelurahan dari 3 kecamatan. Di antaranya 

Kelurahan Karang Asem, Kedaleman, Bagendung, Bendungan, Ciwaduk, Ciwedus, dan 
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Kelurahan Ketileng. Kemudian Kelurahan Citangkil, Lebak Denok, Tamanbaru dan dan 

Kelurahan Warnasari. 

 

Sumber Berita:  

www.kabar-banten.com, Bansos Tidak Cair, Warga Kecewa, 7 Juli 2020. 

 

Catatan: 

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan 

sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut (www.kominfo.ngawikab.go.id tanggal 18 

Mei 2020): 

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di 

Desa. 

2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona. 

3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari 

pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program 

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) hingga Kartu Prakerja. 

4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh 

RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa. 

5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP 

lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat 

lengkapnya. 

6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non 

tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh 

menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat. 

 

Cara klaim oleh warga terdampak covid-19 dan sudah memenuhi syarat untuk menerima bantuan 

sosial tunai, yaitu sebagai berikut (www.kominfo.ngawikab.go.id tanggal 18 Mei 2020): 

• Pastikan tidak terdaftar di program bantuan sosial pemerintah yang lain 

• Cek apakah nama Anda sudah terdaftar ke penerima bantuan sosial tunai ke RT/RW setempat 

• Jika belum, daftarkan diri dengan melampirkan fotokopi KTP untuk diberikan ke kepala desa 

untuk data Anda diserahkan kepada bank-bank milik negara yang dilibatkan pada program. 

https://kominfo.ngawikab.go.id/kartu-prakerja-program-bantuan-biaya-pelatihan-dan-insentif-pemerintah/
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• Tunggu informasi selanjutnya mengenai pencairan dana ke rekening Anda (jika memilih 

sistem transfer) 

 

BST akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Pos Indonesia, dan Himpunan 

Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang 

sudah atau terdaftar atau belum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik 

Kemensos. Rinciannya (www.kominfo.ngawikab.go.id tanggal 18 Mei 2020): 

• BST akan di transfer langsung ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT Pos 

Indonesia. 

• Bagi yang memilih sistem transfer rekening, berikut daftar rekeningnya: BRI, BNI, Mandiri 

dan BTN. 

• Bagi yang tak punya rekening bank, ambil uang BLT melalui Kantor Pos. Proses pencairan 

langsung penerima BLT secara nontunai (transfer) tidak dikenai biaya dan bunga. 

Penerima BST adalah warga yang dianggap layak menerima bantuan dan terkena dampak 

ekonomi langsung akibat pandemi covid-19 dan sudah dilengkapi dengan data seperti BNBA (by 

name by address), NIK dan nomor handphone. 

 


