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CAIR: Kades Jomin Timur Wandi menyerahkan bantuan BLT dana desa kepada warganya di kantor desa, beberapa waktu lalu. Bantuan selanjutnya masih 
harus menunggu pencairan dana desa tahap tiga.

BLT Tunggu Pencairan
Tahap Tiga

K O T A B A R U , K A R A  -
Sebanyak85 KPM Jomin Timur, 
Kecamatan Kotabaru sudah 
menerima Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) dana desa delapan 
kali. Setiap bulan mendapatkan 
uang sebesar Rp300 ribu. 
Pencairan bulan ini, bersumber 
dari dana desa tahap 2.

Salah satu warga RT 16 Desa 
Jomin Timur Aan menceritkan, 
saat pencairan BLT, dia harus 
sudah datang ke kantor desa 
sejak pagi, kemduian antre

untuk mendapatkan kembali 
bantuan dari pemerintah desa 
berupa uang tunai sebesar 
Rp300 ribu. "Alhamdulillah 
dapet lagi bulan ini,” ucapnya 
kepada Radar Karawang.

Ia menambahkan, di bulan 
September ini rupanya uang 
yang dia terima sebanyak 
Rp600 ribu. Karena pada bulan 
lalu ia tidak menerima 
b a n t u a n  t e r s e b u t .  
Penyebabnya, dana desa tahap 
2 itu masih dalam pengajuan.

"Lebih bagus telat sib jadi

Lebih bogus (elat sill 
jadi dapotnya 

langsung besar.”
WARGA RT 16 
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AAN

dapatnya langsung besar,”

tambahnya.
la mengaku, memasuki bulan 

September, sudah delapan 
kali m enerim a bantuan 
tersebut. Tentunya ia berharap 
bantuan uang tunai itu bisa 
terus b e rla n ju t untuk 
m em bantu  memenuh i  
kebutuhan pokok. "Kalau 
bantuan uangseperti ini pasti 
leb ih  dirasakan warga, 
ketimbang bantuan bentuk 
prodak atau barang,” akunya.

Kepala Desa Jomin Timur

Wandi mengungkapkan, 
pendistribusian BLT dana 
desa bulan September 
dilakukan secara dua tahap 
yaitu untuk bulan Agustus 
dan September. Sedangkan 
untuk BL.T selanjutnya, harus 
menunggu dana desa tahap 
tiga. "Karena tahun 2021 ini 
BLT dana desa dibagikan 
sebanyak 12 kali, jadi sampai 
akhir tahun tetap kita bagikan 
cuma menunggu tahap tiga,” 
pungkasnya. (mat)


