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PENDAHULUAN 

Keadaan Negara Indonesia pada saat ini sedang tidak baik-baik saja sama seperti negara-negara 
lain di dunia. Indonesia sampai pada saat penulis menulis ini masih terus bergelut dengan virus covid-19. 
Dimana pada Juni 2020 ini pertambahan kasus covid-19 dalam waktu 24 jam sudah mencapai angka 1000 
bahkan lebih. Data ini bersumber pada media digital yang selalu diupdate penulis tentang kasus Covid-19. 
Dengan keadaan yang bisa dibilang kacau banyak warga masyarakat terdampak oleh adanya virus covid-
19 ini.  Kehidupan masyarakat tidak akan lepas dari kebutuhan ekonomi. Adanya pandemi ini banyak 
anggota masyarakat terkena dampak dalam bidang ekonomi. Diantaranya karena pemutusan hubungan 
kerja (PHK) tanpa pesangon, berbagai usaha bangkrut, serta para pekerja yang dirumahkan. Akibatnya, 
untuk menyukupi kebutuhan sehari-hari mengalami kesulitan karena tidak memiliki penghasilan. 

 Daerah Kabupaten Semarang terkhususnya daerah Kecamatan Bergas sudah termasuk dalam 
zona merah menurut sumber dari media digital yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Semarang. Per 
tanggal 30 Juni 2020 jumlah akumulasi sebaran covid-19 66 pasien dengan rincian 49 ODP (Orang 
Dalam Pemantauan), 11 PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan 6 positif covid-19. Untuk daerah Desa 
Bergaskidul sudah berstatus zona hijau. Meskipun berstatus zona hijau, tidak menutup kemungkinan jika 
di daerah Desa Bergaskidul terbebas dari wabah covid-19. Jumlah pasien yang disebutkan tadi bisa saja 
terus bertambah setiap harinya bisa juga berkurang, hal ini bisa disebabkan karena masyarakat atau 
individu masih terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi potensi sebab terjadinya penularan 
virus covid-19. Warga tidak boleh bepergian ditempat ramai contohnya pasar, supermarket untuk 
membelanjakan bahan-bahan kebututuhan. Aktifitas masyarakat seperti hajatan yang mengumpulkan 
banyak orang juga di larang. Aktifitas yang dibatasi ini berdampak bagi perekonomian. Warga tidak bisa 
berjualan, peluang eknomi lainnya juga terkendala. Disamping itu, pemerintah Desa Bergaskidul dalam 
menangani wabah covid-19 melakukan PSBL (Pembatasan Sosial Bersekala Lokal) untuk mencegah 
terjadinya penularan virus covid-19. Pemerintah Bergaskidul melakukan upaya berupa penutupan jalan 
dan hanya satu jalan utama di setiap dusun yang dibuka dan dibangun pos covid-19. Disetiap pos tersebut 
dilakukan pengecekan suhu tubuh setiap warga yang masuk ke wilayah Desa Bergaskidul, dan dilakukan 
penyemprotan desinfektan dan antiseptic. Selain pengecekan suhu tubuh juga terdapat peraturan bahwa 
warga wajib menggunakan masker, jika tidak memakai masker tidak boleh masuk ke wilayah Desa 
Bergaskidul begitu juga warga yang akan keluar wilayah Desa Bergaskidul juga wajib memakai masker. 
Karena Kecamatan Bergas sudah menjadi zona merah, maka Pemerintah Bergaskidul benar benar 
memperketat peraturan, jika bukan warga Bergaskidul akan berkunjung ke wilayah Desa Bergaskidul 
wajib lapor pada Kepala Dusun masing-masing setiap Dusun. Dengan adanya PSBL berdampak pada 
ekonomi dari masyarakat. Banyak warga yang kehilangan pekerjaandan tidak bisa mencari pekerjaan 
yang lain karena adanya PSBL.  

 Pemerintah sudah melakukan upaya untuk meringankan beban ekonomi kepada masyarakat yang 
benar-benar membutuhkan yaitu dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak 
covid-19. Dari bantuan berupa uang tunai, sembako maupun keringanan biaya membayar listrik. Salah 
satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah Desa yaitu bantuan langsung tunai berupa uang.  

Kebijakan tentang BLT tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PPDT Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PPDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2020. Kriteria utama penerima BLT adalah warga yang kehilangan pekerjaan dan belum 
menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. Kategiri kehilangan pekerjaan bisa karena di PHK 
perusahaan, atau kehilangan pekerjaan sebagai tukang bangunan, dan sopir kendaraan umum, 
yangmenjadi tidak bisa bekerja  karena adanya PSBL dan PSBB.  

BLT dianggarkan dari alokasi dana desa dari masing-masing wilayah. Target pemerintah dalam 
penyaluran BLT dana desa yaitu kepada 12,3juta Kepala Keluarga di seluruh Indonesia. Program BLT 
dana desa diadakan selama tiga bulan terhitung sejak bulan April 2020 sampai bulan Juni 2020. Besaran 
BLT dana desa yang diterima oleh masyarakat yaitu sebesar 600 ribu rupiah setiap bulannya. Penerima 
BLT tidak boleh dari warga yang sudah menerima bantuan sosial dalam bentuk apapun yang diadakan 
oleh pemerintah. Untuk mengetahui apakah warga tersebut sudah mendapatkan bantuan sosial dari 
pemerintah dapat dicek melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian Sosial. Jika data 
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warga sudah terdaftar dalam DTKS maka bukan kriteria penerima BLT dana desa. Tujuan dari BLT dana 
desa yaitu  membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari selama pandemi covid-19.   

Pertanyaan yang muncul dalam benak peneliti adalah: apakah BLT yang diberikan pemerintah 
benar-benar membantu warga yang terdampak covid-19? Apakah yang mempengaruhi sehingga bantuan 
tersebut bisa benar-benar membantu warga terdampak ? 

 

METODE 

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan 
pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena fenomena yang dilihat oleh peneliti bersifat nyata 
dan berdasarkan data yang ada. Peneliti melihat fakta bahwa ketika pada saat pandemi covid-19 banyak 
bantuan dari pemerintah untuk warga yang terdampak dengan adanya covid-19. Bantuan berupa uang 
yang diharapkan pemerintah dapat membantu atau mengurangi beban masyarakat selama pandemi covid-
19.  

Peneliti akan menggunakan wawancara untuk mendapatkan data primer. Dengan wawancara 
tersebut peneliti dapat mencatat atau merekam hasil wawancara dengan narasumber yang sudah 
ditentukan. Dan dengan wawancara tersebut pula diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang 
peniliti cari. Data sekunder yang akan peneliti gunakan yaitu berupa sumber dari arsip atau dokumen 
tentang bantuan sosial berupa uang tunai.Unit pengamatan dalam penelitian ini yaitu warga atau 
masyarakat desa Bergaskidul terkhusus kepada warga atau masyarakat yang menerima Bantuan Langsung 
Tunai. Unit amatan ini dipilih dengan sumber data yang sudah dipertimbangkan dan memudahkan 
peneliti dalam melakukan penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. PENERIMA BANTUAN 

Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber pada Dana Desa (BLT-DD) Desa 
Bergaskidul sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Kepala Keluarga se-Desa Bergaskidul yang telah 
ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2020 yang selanjutnya 
ditetapkan dengan Peraturan Desa Bergaskidul Nomor 3 Tahun 2020. Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa (BLT-DD) Desa Bergaskidul Kecamatan Bergas berlangsung selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan 
April, Mei, dan Juni tahun 2020. Adapun pembagian BLT-DD untuk bulan April dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 29 Mei 2020, sedangkan untuk bulan Mei akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020, dan 
untuk penerimaan bulan Juni dilaksanakan pada bulan Juli 2020.  

Penerima BLT-DD Desa Bergaskidul sebanyak 69 orang. Berikut merupakan pekerjaan dari ke-
69 penerima BLT-DD Desa Bergaskidul beserta presentasenya.  

Tabel 1.Pekerjaan Penerima BLT-DD Desa Bergaskidul 

Pekerjaan Jumlah 
Karyawanswasta 38 
Buruhharianlepas 10 
Mengurusrumahtangga 5 
Petani/pekebun 3 
Pedagang 1 
Tidakbekerja 4 
Tukangkayu 1 
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Wiraswasta 7 
Total 69 
  

 

Gambar 1.Presentase Pekerjaan Penerima BLT-DD Desa Bergaskidul 

 
Dari ke 69 penerima bantuan tersebut rata rata mereka memiliki pekerjaan sebagai karyawan 

swasta dengan presentase terbesar yaitu 55%. Sebagian besar yang berprofesi sebagai karyawan swasta 
yaitu mereka yang bekerja menjadi karyawan pabrik.Mereka yang bekerja sebagai karyawan pabrik ini 
diberhentikan dari pekerjaannya semenjak adanya pandemi covid-19. Selain karyawan swasta yang 
kehilangan pekerjaan tersebut, buruh harian lepas, petani, pedagang dan tukang kayu dan wiraswasta atau 
pemilik usaha kecil-kecilan juga terkena dampak secara ekonomi dengan adanya pandemi covid-19, 
penghasilan mereka menjadi berkurang bahkan kehilangan penghasilan akibat adanya pembatasan 
kegiatan sosial. Sedangkan yang belum bekerja mereka kesulitan mencari pekerjaan selama pandemi 
covid-19. Ke 69 warga Desa Bergaskidul yang menerima BLT-DD layak menerimanya karena mereka 
termasuk dalam kriteria penerima BLT-DD.   

 

B.PENGERTIAN EVALUASI 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang peneliti tulis yaitu mengenai evaluasi program penyaluran 
BLT-DD di Desa Bergaskidul selama pandemi covid-19, berikut penjelasan mengenai evaluasi.  Evaluasi 
adalah penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik atau buruknya persoalan 
tersebut (Hayat, 2018). Evaluasi biasa digunakan untuk mengukur efek suatu program dalam mencapai 
tujuan yang ditetapkan.   

Menurut (Ndraha, 2005) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar  dengan fakta dan 
analisis  hasilnya.  Sedangkan menurut Subarsono Evaluasi  dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu 
kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk 
memberikan masukan bagi kebijakan yang akan datang. Evaluasi program adalah rangkaian kegiatan 
yang dilakukan untuk   mengukur tingkat keberhasilan program. (Eko Putro, 2012) menjelaskan   bahwa 
melalui evaluasi suatu program dapat dilakukan penilaian secara  sistematik, rinci, dan menggunakan 
prosedur  yang sudah diuji secara cermat. 

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn, berkenaan dengan produksi 
informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Lebih lanjut Dunn (Subarsono, 
2011) menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni evaluasi semu, yakni pendekatan 
evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid 
mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menayakan manfaat atau nilaidari hasil kebijakan tersebut pada 
individu, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya evaluasi formal; yakni adalah pendekatan evaluasi 
yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai 
hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh 
pembuat kebijakan. Selanjutnya evaluasi proses keputusan teoritis; yakni pendekatan evaluasi yang 
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menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai 
hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai steakholders. 

Peneliti menggunakan konsep evaluasi menurut Subarsono sebagai acuan dalam penelitian 
terhadap penyaluran program BLT-DD di Desa Bergaskidul. Pengertian evaluasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : sejauh mana keberhasilan kebijakan Pemerintah Desa Bergaskidul melakukan 
penyaluran program BLT-DD. 

 

C. HASIL EVALUASI 

1. KATUP PENYELAMAT DI SAAT MASA PANDEMI 

BLT-DD dikatakan sebagai katup penyelamat dimasa pandemi covid-19karenawarga Desa 
Bergaskidul yang menerima bantuan ini merasa terbantu atau tertolong secara ekonomi. Penerima BLT-
DD merupakan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan ekonomi karena terdampak adanya 
pandemi covid-19. Tidak ada penerima yang tidak merasa terbantudengan adanya BLT-DD. Menurut 
keterangan dari warga yang menerima BLT-DD, meskipun mereka mendapatkan bantuan berupa uang 
tunai setiap bulannya, tidak menjadikan mereka untuk bermalas-malasan dan hanya mengandalkan 
bantuan saja. Mereka tetap berusaha mencari dan mendapatkan penghasilan yang sebelumnya hilang atau 
berkurang semenjak adanya pandemi covid-19.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan perwakilan warga Desa 
Bergaskidul penerima BLT-DD pada saat pandemi covid-19 ditemukan bahwa mereka merasa terbantu 
dengan adanya program BLT-DD. Warga Desa Bergaskidul penerima BLT-DD yang diwawancarai 
berpendapat bahwa program BLT-DD merupakan program yang bagus dan layak untuk dilanjutkan. 
Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yaitu ibu Juwarti bahwa program bantuan BLT-DD 
sangat layak dilanjutkan karena merupakan program yang bagus yang dapat membantu warga yang 
kekurangan dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Ibu Juwarti juga mengatakan bahwa meskipun 
nominal bantuan yang diberikan tidak banyak, tetapi bantuan uang 600ribu tersebut sangat membantu 
kebutuhan keluarganya. Bapak Puthut juga mengatakan bahwa program BLT-DD berhasil dalam 
meringankan beban ekonomi keluarganya pada saat pandemi covid-19. Selain itu Bapak Puthut 
mengatakan bantuan BLT-DD sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya yang sebelumnya 
kesulitan karena berkurang saat adanya pandemi covid-19. 

 

2. TEPAT SASARAN 

Penyaluran BLT-DD di Desa Bergaskidul sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah 
yang harus tepat sasaran. Bisa dikatakan tepat sasaran karena semua penerima BLT-DD Desa Bergaskidul 
sesuai dengan kriteria penerima yaitu warga yang kehilangan pekerjaan dan belum mendapatkan bantuan 
apapun dari pemerintah. Kehilangan pekerjaan yang dimaksud yaitu di pemutusanhubungankerja (PHK) 
dari perusahaan saat adanya pandemi covid-19 atau kehilangan pekerjaan karena adanya pembatasan 
sosial. Dari ke 69 penerima BLT-DD Desa Bergaskidul sebagian besar kehilangan pekerjaan karena di 
PHK dan karena adanya pembatasan sosial.  

Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari penerima BLT-DD Desa Bergaskidul. 
Bapak Munawir menyatakan bahwa program BLT-DD sudah tepat sasaran, karena menurutnya penerima 
dari program BLT-DD merupakan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan secara ekonomi seperti 
keluarganya. Bapak munawir memiliki warung makan kecil-kecilan dan istrinya tidak bekerja. Warung 
Bapak Munawir sebelum adanya pandemi covid-19 ramai pembeli dari pekerja pabrik yang tinggal di kos 
sekitar rumahnya. Semenjak adanya pandemi covid-19 warungnya jadi sepi dan penghasilan menjadi 
berkurang karena banyak pembeli yang merupakan pekerja pabrik tersebut sudah di PHK dan pulang di 
kampung halaman masing-masing. Bapak Munawir merupakan salah satu penerima BLT-DD yang sesuai 
dengan kriteria penerima. 

Selain Bapak Munawir, ada Bapak Sugiyarto yang menyatakan penyaluran BLT-DD Desa 
Bergaskidul tepat sasaran. Beliau berkata bahwa layak menerima BLT-DD karena kehilangan pekerjaan 
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akibat pandemi dan berakibat mengurangnya penghasilan keluarga beliau. Bapak Sugiyarto juga 
menyatakan jika penerima BLT-DD Desa Bergaskidul tidak pilih-pilih, penerimanya sesuai dengan 
kriteria dari pemerintah dan benar-benar keluarga yang membutuhkan bantuan. 

 

3. KURANG SOSIALISASI DAN KECEMBURUAN SOSIAL 

 Dibalik kesuksesan dari penyaluran program BLT-DD di Desa Bergaskidul terjadi suatu masalah 
yaitu kecemburuan dari masyarakat yang bukan penerima BLT-DD. Kecemburuan di masyarakat ini 
terjadi karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai penyaluran bantuan dari pemerintah. 
Yang terjadi di Bergaskidul adalah mereka yang bukan penerima dari BLT-DD merasa cemburu karena 
tidak termasuk dalam daftar penerima BLT-DD yang menurut mereka layak untuk menerimanya. 
Faktanya mereka yang cemburu tidak termasuk dalam kriteria penerima BLT-DD atau mereka telah 
menerima bantuan sosial yang lain. Konflik ini terdengar ditelinga Pemerintah Desa Bergaskidul, 
sehingga Pemerintah Desa Bergaskidul memberikan pengertian dengan menjelaskan kepada masyarakat 
mengenai penyaluran-penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, Pemerintah Desa 
Bergaskidul juga melakukan penyaluran program bantuan berupa sembako yang  bernama Bantuan 
sembako Provinsi. Bantuan tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat Desa Bergaskidul yang belum 
menerima bantuan pemerintah apapun. Hal tersebut dilakukan Pemdes Bergaskidul akibat dari konflik 
kecemburuan masyarakat agar tidak terulang kembali. 

 

4. TRANSPARAN  

Peneliti memilih 6 narasumber untuk di wawancarai, dari 6 narasumber tersebut mereka 
merupakan warga Desa Bergaskidul yang menerima program BLT-DD. 6 narasumber peneliti pilih 
berdasarkan perwakilan dari setiap Dusun yang ada di Desa Bergaskidul. Dari ke enam narasumber 
tersebut berlatar belakang yang berbeda-beda, ada yang kehilangan pekerjaan akibat adanya pandemi 
covid-19 dan ada pula dari pedagang yang terdampak secara ekonomi semenjak adanya pandemi covid-
19. Dari latar belakang yang berbeda-beda mereka juga memiliki pengetahuan yang berbeda-beda pula 
dengan program BLT-DD. Meskipun berpengetahuan yang berbeda namun mereka memiliki pendapat 
yang sama yaitu bahwa program BLT-DD merupakan program yang bagus dan membantu mereka 
sebagai penerimanya.  

Program BLT-DD yang penerima ketahui yaitu berasal dari pemerintah. Dimana program BLT-
DD ini diberikan kepada warga yang terdampak akibat adanya pandemi yang bernama covid-19. Menurut 
keterangan dari narasumber pada wawancara pandemi covid-19 mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga 
mereka karena menyebabkan kehilangan pekerjaan, kehilangan atau kekurangan penghasilan sehingga 
tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut berjumlah Rp. 600.000,. yang diberikan 
kepada setiap penerimanya. Pemerintah Desa Bergaskidul memberikan bantuan sesuai dengan nominal 
yang ditentukan yaitu sebesar Rp 600.000,. uang tersebut benar-benar diterima oleh penerima sesuai 
dengan yang diberikan tanpa dipotong biaya apapun 

 

5. AKUNTABEL 

Pemerintah Desa Bergaskidul menjalankan program BLT-DD dengan sangat baik. Program BLT-
DD berjalan tanpa ada kecurangan apapun. Pemerintah Desa Bergaskidul memberikan bantuan BLT-DD 
kepada warga yang terdampak secara ekonomi pada saat pandemi covid-19 sesuai dengan kriteria utama 
penerima BLT-DD. Dalam penyaluran BLT-DD Pemerintah Desa Bergaskidul mengundang langsung 
penerimanya ke Kantor Desa Bergaskidul dan memberikan bantuan tersebut secara cash sebesar Rp. 
600.000,. tanpa potongan biaya apapun. Pemerintah Desa Bergaskidul mengatakan dan memberi arahan 
kepada penerima bahwa bantuan tersebut agar digunakan untuk kebutuhan yang konsumtif tidak untuk 
kebutuhan yang bersifat mewah. Kebutuhan konsumtif yang dimaksud yaitu seperti digunakan untuk 
belanja kebutuhan sembako dan kebutuhan yang dipakai untuk sehari-hari. Disamping berjalannya 
program BLT-DD yang sangat baik, adapula terjadi kecemburuan di masyarakat. Kecemburuan yang 
terjadi di masyarakat yaitu terjadi omongan-omongan antar warga yang menerima BLT-DD dan yang 
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tidak menerima BLT-DD. Warga yang tidak menerima BLT-DD merasa cemburu karena tidak 
mendapatkan bantuan tersebut yang menurutnya berhak menerima karena membutuhkan bantuan. Yang 
sebenarnya terjadi adalah warga yang tidak menerima BLT-DD tersebut sudah menerima bantuan yang 
lain yang berupa sembako dan sudah menjadi penerima bantuan tersebut sejak lama. Karena sudah 
mendapatkan bantuan sembako maka warga tersebut tidak mendapatkan bantuan BLT-DD. Yang menjadi 
faktor kecemburuan adalah kurangnya pengetahuan warga masyarakat Desa Bergaskidul terhadap 
penyaluran bantuan-bantuan yang dijalankan pemerintah dan bantuan yang diterima berbeda yaitu berupa 
sembako dan uang tunai.  

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh, pendapat yang dinyatakan oleh para narasumber, 
peneliti jadikan sebagai acuan bahwa pengelolaan bantuan Pemerintah Desa Bergaskidul baik, dapat 
dipertanggung jawabkan (akuntabel). Dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh narasumber 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa program BLT-DD dinyatakan berhasil. Keberhasilan penyaluran 
program BLT-DD tidak lepas dari usaha dari Pemerintah Desa Bergaskidul dan juga warga Desa 
Bergaskidul Karena dari hasil wawancara yng peneliti lakukan semua narasumber menyatakan bahwa 
program BLT-DD sangat membantu perekonomian warga yang terdampak pandemi covid-19. 
Narasumber juga menyatakan program BLT-DD berjalan secara transparan dan tepat sasaran, meskipun 
ada yang menyatakan bahwa mungkin ada warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan tersebut 
tetapi tidak mendapatkannya.  

Dengan adanya program-program Pemerintah Desa Bergaskidul yang mengenai penyaluran 
bantuan sosial menjadikan warga masyarakat Desa Bergaskidul bersimpati kepada Pemerintah Desa 
Bergaskidul dan selalu mendukung program-program yang dijalankan. Program BLT-DD tidak 
mencelakakan Pemerintah meskipun terdapat konflik yang terjadi, tetapi justru mendapatkan banyak 
dukungan dan simpati yang baik dari masyarakat Desa Bergaskidul. Menurut penerima BLT-DD, 
Pemerintah Desa Bergaskidul sudah menjalankan program BLT-DD dengan baik. 

Evaluasi Program penyaluran BLT-DD pada masa pandemi covid-19 di Desa Bergaskidul, 
peneliti mengevaluasi program tersebut berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber 
yang tidak lain adalah penerima dari program BLT-DD. Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa program penyaluran  BLT-DD di Desa Bergaskidul pada saat pandemi covid-19 
berjalan dengan baik. Meskipun terdapat konflik dalam penyaluran tersebut, tetapi pemerintah Desa 
Bergaskidul dapat menanganinya dengan baik pula. Penyaluran BLT-DD oleh Pemerintah Desa 
Bergaskidul berjalan dengan lancar, transparan dan tepat sasaran.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

 Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa BLT-DD merupakan katup 
penyelamat bagi warga penerimanya, karena warga merasa sangat terbantu dengan adanya BLT-DD 
tersebut. Dengan merasa terbantunya warga penerima BLT-DD dapat disimpulkan pula bahwa 
Pemerintah Desa Bergaskidul berhasil dalam menjalankan program BLT-DD. Penyaluran BLT-DD 
berjalan secara tepat sasaran dan transparan. Meskipun menimbulkan kecemburuan sosial akibat 
kurangnya sosialisasi, meskipun akhirnya pemerintah dapat memberikan feedback atau solusi atas 
kecemburuan tersebut yaitu dengan menjelaskan tentang penyaluran-penyaluran bantuan dan juga 
memberikan bantuan sosial berupa sembako secara merata bagi warga masyarakat bagi yang belum 
menerima bantuan apapun. Penerima BLT-DD dan warga masyarakat Desa Bergaskidul menyatakan 
banwa Pemerintah melakukan program-program bantuan dengan baik.  

Saran 

 Saran peneliti kepada pemerintah Desa Bergaskidul yaitu semoga program BLT-DD bisa tetap 
dilanjutkan agar masyarakat yang membutuhkan terbantu dan dapat meringankan beban ekonomi mereka. 
Program BLT-DD kedepannya seharusnya bisa benar-benar merata, Pemerintah Desa Bergaskidul harus 
lebih teliti agar benar-benar tepat sasaran, tidak ada warga yang sebenarnya layak untuk menerima 
bantuan tersebut, tetapi tidak mendapatkannya. Pemerintah Desa Bergaskidul juga harus dapat transparan 
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dan menjelaskan/melakukan sosialisasi kepada warga mengenai bantuan-bantuan yang diberikan kepada 
masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial. 
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