
BANTU AN SOSIAL: Warga Cintawargi terima BST tahap 14 dan 15 susulan. Setiap warga menerima Rp600 ribu. Bantuan diberikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus corona.

31 Warga Cintawargi Terima BST
Tahap 14 dan 15

KARAWANG, RAKA - War
ga Desa Cintawargi, Kec- 
matan Tegalwaru menerima 
Bantuan Sosial Tunai (BST) 
dari pemerintah pusat. Ban
tuan  d iberikan  sebesar  
Rp600 ribu diberikan secara 
iangsung oleh kantor Pos.

Bhabinkam tibmas Desa 
Cintawargi, Bripka Ariep 
awaludin, didampingi oleh 
babinsa Desa Cintawargi 
dan tim Tenaga Kesejahter- 
aan  Sosial K ecam atan

(TKSK) menyalurkan BST 
tah ap  14 dan 15 un tuk  
masyarakat. Sebanyak 31 
masyarakat yang telah mem- 
peroleh bantuan tersebut. 
"BST yang diberikan seka- 
rang ini untuk tahap 14 dan 
15 susulan," u jar Ariep 
Awaludin, hum as Polsek 
Tegalwaru, Senin (2/7).

Sebe lum  d ib erik an  ke 
masyarakat, BST disalurkan 
terlebih dahulu ke kantor 
pos. Kemudian kantor Pos

b e rk o o rd in a s i  d en g a n  
polsek, TKSK untuk proses 
p e m b a g i a n  k e p a d a
masyarakat. Dana BST yang 
disalurkan sebesar Rp600 
ribu. Hang tersebut diberi
kan secara tunai. "Untuk 
pembagian ini, kami juga 
koordinasi dengan TKSK 
dan kantor Pos. Masyarakat 
mendapatkan 600 ribu dari 
bst," ungkapnya.

Ariep m e n a m b a h k a n ,  
bahwa b an tu an  tersebut 
merupakan salah satu ben- 
tuk kepedulian  te rhadap  
masyarakat. Kemudian ia
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BRIPKA ARIEP AWALUDIN

mengungkapkan bahwa di 
masa pandemi saat ini ban- 
yak masyarakat yang ter- 
dam pak  Covid-19. "Ban
tuan tersebut di salurkan 
kepada warga masyarakat, 
merupakan salah satu ben- 
tuk kepedulian pemerintah 
untuk m em bantu  merin- 
gankan yang terdam pak, 
pandemi virus corona, khu- 
su sn y a  k ep a d a  w arga 
m asyarakat Desa C in ta 
wargi," tambahnya.

Saat proses pembagian, pen- 
erapan protokol kesehatan tetap 
dilakukan. Selain itu jarak pun

masih diberikan jarak. "Selama 
kegiatan tersebut berjalan den
gan atnan terkendali dan 
dilakukan sesuai prokes 
yangketat,”pung- 
kasnya. (nad)


