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SOSIALISASI: Kejari Karawang sosialisasikan pengelolaan bantuan sosial di aula kantor Camat Purwasari, Selasa (21/9). Kepala desa diminta tidak dimanfaatkan oknum yang menjerumuskan

Kejari Awasi Penyaluran Bansos
Minta Katies tak 

Dimanfaatkan Oknum
PURWASARI, RAKA-Un-

tukmencegah kesalahan teknis 
pada pelaksanaan bantuan 
sosial. Kejaksaan Negeri (Ke
jari) Karawang lakukan so- 
sialisasi peraturan pelaksa
naan bantuan sosial (bansos) 
kepada para kepala desa

se-Kecamatan Purwasari.
Kepala Kejari Kabu paten 

Karawang Martha Parulina 
Berliana, mengatakan, di 
masa pandemi Covid-19, 
berbagai bantuan sosial di- 
gelontorkan oleh pemerintah 
untuk membackup kebutu-

han warga. "Seperti BLT Da
na Desa, BST, BST prakerja 
dan beberapa bantuan lain- 
nya dialokasikan di masa 
pandemi Covid-19 ini,” ucap- 
nya, saat kegiatan ber- 
langsung, Selasa (21/9).

Martha m enam bahkan, 
banyaknya jumlah bansos 
di masa pandemi ini, pemer
intah desa harus berperan 
aktif untuk mengetahui me- 
kanisme pembagian serta

kriteria para calon warga yang 
menerima contohnya pada 
Bantuan Sosial Tunai (BST). 
Menurutnya, meskipun pelak
sanaan teknis pembagian 
BST tidak melibatkan pemer
intah desa, naniun pennies 
wajib memantau. "Apabila 
ditemukan ketidak sesuaian 
data penerima, maka pemer
intah desa berhak mengem- 
balikan dan melakukan per-- 
baikan data,” tambahnya.

Yang menjadi catatan pent- 
ing, ia meminta kepada pe
merintah desa untuk tidak 
terjebak oleh oknum yang 
memanfaatkan bantuan so
sial sebagai keuntungan 
pribadi seperti yang terjadi 
di wilayah Telagasari pada 
beberapa waktu lalu. "Sudah 
jelas kita selaku Kejari yang 
berhak mengeksekusi jika 
terjadi kesalahan. Maka, jan- 
gan pernah mau dibodohi

oleh oknum tidak bertang- 
gungjawab,” katanya.

Masih dikatakannya, ia ju- 
ga akan membuka layanan 
call center Kejari Karawang 
bagi pemerintah desa seh- 
ingga bisa menjadi wadah 
konsultasi bagi pemerintah 
desa. Mengingat, Restorastive 
justice sebagai pilihan utama 
dalam menyeelsaikan per- 
soalan. Ia juga mengaku, 
meskipun baru beberapa

hulan ini menjalankan tu- 
gasnya di Karawang, Kejari 
Karawang siap memberikam 
perlindungan terhadap pe- 
merintahan desa yang sering 
kali dimanfaatkan oleh oknum 
tidak bertanggungjawab. 
"Kita fokus bansos ini tepat 
sasaran, jangan ada potongan 
apapun, dan jangan pernah 
terperangkap oleH oknum 
tidak bertanggung jawab,” 
pungkasnya. (mal)


