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Datang Ke Kelurahan, Rahma Ingin Pastikan Penyaluran BLT Tepat Sasaran 
 

 
Ilustrasi: Keprinews.Co 

Tanjungpinang (HaKa) – Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengecek langsung penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) di empat kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang, pada Jumat 
(2/12/2022). 

Empat Kelurahan yang ditinjau Rahma tersebut, yakni Kelurahan IX, Kelurahan Melayu Kota 
Piring, Kelurahan Sei Jang dan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.  “Saya ingin memastikan, 
penyaluran ini benar-benar terlaksana dengan baik dan sampai ke yang berhak menerima,” tegas 
Rahma. 

Ia mengatakan, BLT yang dibagikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini, merupakan upaya 
pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi.  “Sasaran penyaluran BLT ini adalah masyarakat 
rumah tangga miskin yang terdata dalam TDKS’, jelasnya.  Ia menambahkan, jumlah keseluruhan 
penerima sebanyak 8.930 KPM non penerima bantuan sosial.  “Penerima yang dapat bantuan ini 
tidak termasuk penerima bantuan pemerintah seperti PKH, BPNT, BLT BBM dan bantuan 
lainnya,” tuturnya.   

Rahma berharap dengan BLT yang disalurkan Rp300 ribu per KPM ini, bisa bermanfaat terhadap 
penerima “BLT yang diserahkan langsung secara tunai ini tanpa ada potongan.  Gunakanlah 
bantuan ini dengan bijak untuk kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. 

Sumber Berita: 

1. https://hariankepri.com/, Datang Ke Kelurahan, Rahma Ingin Pastikan Penyaluran BLT 

Tepat Sasaran, 3 Desember 2022 

2. https://kepri.antaranews.com, Tinjau Penyaluran BLT di Sejumlah Kelurahan, Wako 

Rahma: Smeoga Bermanfaat untuk Penerima, 2 Desember 2022 
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Catatan: 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015: 

a. Pasal 1 ayat (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahuna Daerah yang ditetapkan dengan Perda; 

b. Pasal 309 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. 

 

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  

a. Pasal 55: 

1. Ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari: 

a) Belanja operasi; 

b) Belanja modal; 

c) Belanja tidak terduga; dan 

d) Belanja transfer. 

2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi 

manfaat jangka pendek. 

 

b. Pasal 56 ayat (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf 

a dirinci atas jenis; 

a) Belanja pegawai; 

b) Belanja barang dan jasa; 

c) Belanja bunga; 

d) Belanja subsidi; 

e) Belanja hibah; dan 

f) Belanja bantuan sosial. 

 

c. Pasal 63: 

1. Ayat (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) 

huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau 

barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan; 

2. Ayat (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran sampai 

penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; 

3. Ayat (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 

dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah 
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memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perulndang undangan. 

 

d. Pasal 102  

1. Ayat (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen 

pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD; 

2. Ayat (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

nota keuangan dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD; 

3. Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) memuat lampiran paling sedikiti terdiri atas: 

a) ringkasan penjabaran APBD yang diklasilikasi menurut kelompok, jenis, 

obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b) ringkasan penjabaran APBD yang diklasilikasi menurut kelompok, jenis, 

obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c) ringkasan penjabaran APBD yang diklasilikasi menurut kelompok, jenis, 

obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

d) ringkasan penjabaran APBD yang diklasilikasi menurut kelompok, jenis, 

obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Lampiran pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian D Belanja 

Daerah menyebutkan bahwa: “Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran 

untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka 

pendek” 

b. Lampiran pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian D Belanja 

Daerah angka (2) Ketentuan Terkait Belanja Operasi: 

1. Huruf (f): 

a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 

terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan; 

b) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari 

krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana 

alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin 

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 
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c) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat 

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari 

resiko sosial. 

d) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan Keuangan Daerah setelah  memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

e) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: 

1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami 

resiko sosial; atau 

2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, 

dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil 

sebagai dampak risiko sosial. 

f) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya; 

g) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang direncanakan dan  yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya; 

h) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara 

langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk 

sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu 

untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna 

sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; 

i) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima 

dan besarannya pada saat penyusunan APBD; 

j) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima 

dan/atau atas usulan kepala SKPD; 

k) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada 

SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian 

objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi perangkat daerah terkait; 

l) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan 

untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada 

saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 
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menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 

keluarga yang bersangkutan; 

m) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak 

melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan; 

n) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga; 

o) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga; 

p) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 

1) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 

2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas 

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas 

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

q) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan 

pemberian bantuan sosial meliputi: 

1) rehabilitasi sosial 

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan 

seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar. 

2) perlindungan sosial 

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar 

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan 

dasar minimal. 

3) pemberdayaan sosial 

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat 

yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya. 

4) pemberdayaan sosial 

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima 

bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak 

5) penanggulangan kemiskinan. 

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak 

mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

6) penanggulangan bencana 

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. 
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r) Anggota/kelompok masyrakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan 

sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai 

dengan urusan dan kewenangannya; 

s) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas 

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya; 

t) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur 

lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.  


