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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Pemanfaatan BLT-DD yang dilakukan oleh masyarakat pada beberapa 

desa Di Kecamatan Balong memang dapat disimpulkan berada pada taraf 

normal.Secara bijak berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa 

pandemic Covid-19.Dari hasil penelitian dan analisis pada masyarakat Balong 

yang menerima BLT-DD dengan total sejumlah 1.260 KK.  Kondisi 

perekonomian masyarakat yang melemah karena dampak dari pandemi Covid-19 

program BLT-DD dalam meringankan beban perekonomian, walaupun tidak 

mutlak atau hanya bersifat sementara. Berdasarkan keterangan warga masyarakat, 

rata-rata perekonomian warga memang terbantu untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan kecil saja seperti membeli beras, susu, obat-obatan, membayar tagihan 

listrik, dan sebagian pedagang memanfaatkan BLT-DD untuk modal usaha. 

Bantuan BLT-DD digunakan masyarakat hanya bertahan sekitar 10 hari atau 

untuk dua pekan tergantung kebutuhan yang di perlukan. 

Progam BLT-DD sendiri memang tidak fantastis jumlahnya.Dalam  kurun 

waktu 1 bulan, masing-masing keluarga hanya mendapatkan bantuan sebesar 

600.000 saja. Masyarakat pada beberapa desa di Kecamatan Balong menganggap 

bahwa besaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui BLT-DD 

merupakan salah satu langkah yang faktanya membuat kehidupan 

mereka.Sejatinya warga masyarakat di Kecamatan Balong memang terkesan 

sedikit cukup terbantu. Mengingat mereka tidak hanya mengandalkan bantuan 
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tersebut dalam rangka bertahan hidup, akan tetapi juga memiliki usaha serta mata 

pencaharian yang memang telah digeluti selama ini.  

Menurut penulis, hal ini lebih mengacu kepada sisi empati dari warga 

masyarakat yang memang ikut merasakan bagaimana kondisi tetangga satu 

lingkungannya. Mereka lebih mengetahui bagaimana seorang tetangga atau warga 

lain secara kondisi ekonomi, sehingga secara tidak langsung juga ikut berkeluh 

kesah demi memenuhi perasaaan yang adil dan makmur secara bersama.  

SARAN 

1) Bagi Pemerintah Desa 

Untuk kedepannya pemerintah desa memangharuslebih 

memaksimalkan sisi transparansi (keterbukaan) mengenai mekanisme dan 

penjaringan dalam menetapkan petugas di lapangan harus lebih dikuatkan, 

serta upaya untuk membuka akses komunikasi diperlukan secara lebih luas 

agar ke depannya tidak terjadi lagi permasalahan yang berpotensi untuk 

mengikis pemerataan dan keadilan. 

2) Bagi Masyarakat  

a) Masyarakat perlu untuk lebih bijak dalam memanfaatkan BLT-DD untuk 

meningkatkan kondisi perekonomian mereka, atau dengan kata lain adalah 

bukan hanya sebatas pada perilaku konsumtif semata. Namun, masyarakat 

bisa memanfaatkan bantuan sebesar 600 ribu dari BLT-DD sebagai modal 

untuk lebih melangkah maju, misalnya seperti membuka peluang usaha 

secara individu ataupun kelompok. Sehingga kehidupan masyarakat 
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akanlebih terjaga secara kualitas ekonomi, dalam rangka bertahan hidup di 

masa krisis seperti sekarang ini. 

b) Kesadaran dan rasa inisiatif yang besar memang dibutuhkan untuk mampu 

menyampaikan keluh kesah kepada pihak berwenang, sehingga datangnya 

solusi di kemudian hari bukan lah suatu hal mustahil. Dalam persoalan 

BLT-DD yang mungkin masih banyak ditemukan tidak tepata sasaran, 

maka sebagai masyarakat tentunya harus menyadari tentang hak untuk 

bersuara demi terwujudnya pemerataan ekonomi.  

 

 

 

 

 

 

 


