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Bantuan langsung tunai untuk warga desa atau BLT Dana Desa pencairannya dipercepat 

di Februari 2022. Masyarakat yang terdaftar menjadi penerima BLT Dana Desa, akan 

mendapatkan dana bantuan sebesar Rp300 ribu yang akan cair di seluruh wilayah 

Indonesia selama pandemi Covid-19. 

BLT Dana Desa 2022 adalah salah satu program pemerintah yang dijalankan melalui 

Kementerian Desa PDTT. Program BLT tersebut dijalankan untuk menuntaskan 

kemiskinan ekstrem yang terjadi di desa. Anggaran BLT Dana Desa 2022 dipersiapkan 

melalui anggaran dana desa.  

Pemerintah melalui laman kemendesa.go.id menyatakan bahwa APBN tahun 2022 

penggunaan dana desa telah diatur penggunaannya. Sebanyak 40 persen dari dana desa 

dipersiapkan untuk BLT Dana Desa 2022. Pembagian dari 40 persen yang dipersiapkan 

dirincikan 30 persen dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani. Sedangkan 

8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19, dan sisanya untuk program 

sektor prioritas lainnya. 

Penggunaan dana desa dimaksudkan agar masyarakat dengan kemampuan ekonomi 

menengah kebawah merasakan dampak dari adanya dana desa. Keluarga penerima 

manfaat BLT Dana Desa 2022 juga ditargetkan bagi keluarga yang mengalami PHK oleh 

perusahaan. Selain itu, program ini diperuntukkan bagi keluarga yang salah satu 

diantaranya sedang mengalami sakit kronis. 
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Catatan: 

• UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang NOmor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang 

1. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan 

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang 

untuk: 

2. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu 

(refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran 

anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu; 

 

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "penyesuaian 

alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa penyesuaian pagu 

anggaran Dana Desa. 

Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat 

digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa 

dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 

• Peraturan Menteri Desa-PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa-PDTT Nomor 11 Tahun 

2019 

Lampiran II: Contoh-Contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bagian Q 

Nomor 3 huruf a mengatur bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara 

lain: 

1) kehilangan mata pencaharian; 

2) belum terdata (exclusion error); dan 

3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. 
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