Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional V Sulawesi
http://bbppksmakassar.kemsos.go.id/

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI SULSEL
2020-05-22 12:36:17 by

Makassar 22/05/2020. Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Sosial RI yang merupakan salah satu bentuk Jaring pengaman sosial yang diberikan kepada
Keluarga miskin dan rentan miskin akibat pandemi COVID-19 yang akan disalurkan 3 tahap /
bulan yakni pada bulan mei, juni dan juli tahun 2020
Penyaluran BST di provinsi Sulawesi Selatan melalui 2 bentuk penyaluran yakni melalui
penyerahan uang tunai yang dikelola oleh PT. POS Indonesia dan bagi KPM yang memiliki
rekening disalurkan langsung melalui transfer oleh HIMBARA. Berdasarkan hasil pemantauan
dari TIM BBPPKS Makassar pada proses penyaluran yang dikelola oleh PT. POS Indonesia
berjalan lancar dan baik di 5 Kabupaten / Kota yakni, Kota Makassar, Kabupaten Gowa,
Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep berkat partisipasi berbagai
pihak utamanya dari Pemerintah Daerah setempat baik dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat
kelurahan / desa serta peran aktif dari para TKS dan Relawan Sosial yang ada di 5 kabupaten
tersebut.
Dalam menghindari penumpukan dan antrian panjang dalam proses penyaluran BST, Pihak PT.
POS Indonesia secara serentak melaksanakan penyaluran di beberapa titik di setiap
kecamatannya bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan dengan menggunakan
fasilitas antara lain kantor POS, Kantor kecamatan / lurah dan gedung sekolah sekolah. Untuk
menertibkan penerapan protokol kesehatan PT. POS dalam proses penyaluran BST, PT. POS
bekerjasama dengan aparat keamanan baik dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, Satuan
Pengamanan serta dari aparat Pemerintah Desa/Lurah dan Kecamatan mengatur jalannya
penyaluran sehingga Physical Distancing tetap terjaga, dan juga dalam hal tersebut semua
yang hadir di wajibkan menggunakan masker serta petugas di haruskan menggunakan sarung
tangan.
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Bantuan Sosial Tunai yang di kelola oleh
PT POS Indonesia di 5 Kabupaten / kota tersebut adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

Kota Makassar : 29.707 KK
Kabupaten GOWA : 16.449 KK
Kabupaten Takalar : 13.800 KK
Kabupaten Maros : 11.564 KK
Kabupaten Pangkep : 16.158 KK

Beberapa Keluarga penerima manfaat (KPM) yang memberikan testimoninya mengutarakan
sangat berterima kasih, karena berkat adanya Bantuan Sosial Tunai yang di berikan oleh
Kementerian Sosial RI ini sangat membantu meringankan beban kebutuhan pokok mereka
sehari-hari. Salah seorang KPM yang pekerjaanya hanya pedagang kecil di pasar tradisional
karena adanya pandemi COVID - 19 dia tidak mendapatkan penghasilan lagi disebabkan
karena tidak berjualan lagi. Ungkapan rasa haru dan terimakasih yang tiada henti terucap dari
para KPM yang menerima bantuan ini.
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Bantuan Sosial Tunai yang akan diberikan selama 3 bulan berturut turut semoga dapat
membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat indonesia dan semoga Pandemi
COVID-19 yang melanda negeri segera berakhir. (by. mustang)
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