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Abstrak 

Hadmiyati, NPM 17120129. “Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai  (BLT) 

Pada Masyarakat Tidak Mampu Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Mantuyan Kecamatan Halong 

Kabupaten Balangan” Bapak  A. Nikhrawi Hamdie, S.Sos., SH., MH sebagai Pembimbing Utama dan  

Bapak Sugiannor, S.Sos., M.AP sebagai Co Pembimbing. 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengatahui gambaran Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) dalam mengatasi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia terutama di Desa Mantuyan 

Kec.Halong Kab.Balangan yang terdampak covid-19, Kemiskinan adalah definisi dari kelompok atau 

perorangan dalam masyarakat dengan keadaan yang kurang sejahtera dan sulit untuk mencukupi seluruh 

kebutuhan dasar mereka.  Metode Penelitian Menggunakan Pendekatan kualitatif dengan jenis 

Penelitian deskriptif kualitatif  Data di kumpulkan dengan  observasi, wawancara dan dokumentasi kepada 5 

orang Informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi program Bantuan Langsung Tunai dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan 

masih belum terlaksana dengan baik karena kurangnya informasi kegiatan dan sumber daya manusia yang 

kualitasnya masih rendah dan  faktor  pendukung dan penghambat dalam  Implementasi BLT pertama 

terdapat kesiapan kelembagaan dan komitmen para aktor di desa, kedua kriteria calon penerima bantuan 

yang digunakan desa tidak rumit dan ketiga desa melibatkan masyarakat Rt, dan tokoh masyarakat dalam 

menentukan calon penerima bantuan dan faktor penghambat pertama Kualitas Sumberdaya Manusia Yang 

Masih Rendah, Kedua kurangnya informasi tentang kegiatan, ketiga presepsi masyarakat yang keliru 

terhadap program. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai 

Abstract 

Hadmiyati, NPM 17120129. “Analysis of the Policy Implementation of the Cash Direct Assistance Program 

(BLT) for Poor Communities Affected by Covid-19 in Mantuyan Village, Halong District, Balangan 

Regency” Mr. A. Nikhrawi Hamdie, S.Sos., SH., MH as Advisor Utama and Mr. Sugiannor, S.Sos., M.AP as 

Co Advisors. 

The purpose of the study was to find out the description of the implementation of the Direct Cash 

Assistance (BLT) Policy in overcoming the poverty rate that occurred in Indonesia, especially in Mantuan 

Village, Halong District, Balangan Regency which was affected by Covid-19, Poverty is the definition of 

groups or individuals in society with conditions that are less prosperous and difficult to meet all their basic 

needs. Research Methods Using a qualitative approach with qualitative descriptive research. Data was 

collected by observation, interviews and documentation to 5 informants. The results showed that the 

implementation of the Direct Cash Assistance program in an effort to improve the welfare of the community 

in Mantuyan Village, Halong District, Balangan Regency was still not carried out properly due to the lack of 

information on activities and human resources whose quality was still low and the supporting and inhibiting 

factors in the first BLT implementation were institutional readiness. and the commitment of the actors in the 

village, the two criteria for prospective beneficiaries used by the village are not complicated and the three 
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villages involve the Rt community, and community leaders in determining prospective beneficiaries and the 

first inhibiting factor is the Low Quality of Human Resources, Second, lack of information about activities, 

third wrong public perception of the program. 

Keywords: Implementation, Policy, Direct Cash Assistanc 

Pendahuluan 

Kemiskinan adalah definisi dari kelompok atau perorangan dalam masyarakat dengan keadaan yang kurang 

sejahtera dan sulit untuk mencukupi seluruh kebutuhan dasar mereka. Negara berkembang atau terbelakang 

merupakan negara dengan penduduk yang pendapatan perkapitalnya rendah. Banyak negara di dunia yang 

menjadikan kemiskinan sebagai masalah inti dari negara tersebut, Indonesia adalah salah satu dari negara 

berkembang dengan penduduk miskin yang cukup banyak Oleh karena itu kita perlu dicari solusi untuk 

mengatasi atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan menurut Syaharuddin, Pujiana, Sari, Merdika, & 

Putri (2020). Di tambah lagi  diawal tahun 2020 dunia di kejutkan dengan mewabahnya virus covid-19 di 

penjuru dunia, Pemerintahan mulai bergotong-gotong untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai 

upaya menekan penyebaran COVID-19 salah satu kebijakannya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB)  Pemberlakuan PSBB tentu berimbas terhadap penurunan perekonomian di Indonesia menyebabkan 

berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pandemi covid-19 juga menyebabkan meningkatnya  jumlah 

penganguran. Namun  dampaknya akan berbeda  setiap bidang  usaha. Dalam hal ini bidang usaha  yang 

digadang-gadang akan mengalami dampak  paling parah yaitu perdagangan, baik perdagangan besar maupun 

eceran. Dan status pekerjaan yang digadang-gadang akan mengalamai dampak paling parah  dari wabah ini  

adalah pekerjaan lepas  dan harian  dan usaha  menengah masyarakat kelas menengah bawah merupakan 

golongan masyarakat yang sangat riskan terdampak wabah covid-19. Apabila dalam waktu dekat tidak ada 

perubahan maka masyarakat Indonesia bisa terjeramah kedalam  jurang kemiskinan.  

Angka kemiskinan yang ada di Kalimantan Selatan mencapai 189,03 penduduk sedangkan di 

Kabupaten Balangan terdapat 7,21 penduduk. Dalam rangka mengurangi  angka kemiskinan yang terjadi di 

Kabupaten Balangan Pemerintah Kota melakukan beberapa upaya agar dapat menekan dampak  yang 

diakibatkan oleh wabah Covid 19 di masyarakat. Menurut Hidayat , Aminiah , & Handono (2018). Salah 

satu Kebijakan yaitu  Bantuan Langsung Tunai ( cash Trasfers )  atau disingkat BLT, Di indonesia  BLT 

merupakan program bantuan  pemerintah  berjenis pembagian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik 

bersyarat maupun tak bersyarat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor 40 Tahun 

2020 tetang “ Pengelolaan Dana Desa Indonesia  juga termasuk  Penyelenggaraan  BLT, dengan 

menggunakan Prosedur berupa pemberian kompensasi ialah pangan, uang tunai,  jaminan dan pendidikan  

dengan menggunakan sasaran pada tiga tingkatan : hampir miskin,miskin,dan sangat miskin. Program BLT 

ini juga ialah salah satu program bertujuan untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Syarat 

penerimaan  yaitu  keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) dan 

tidak termasuk penerima Bantuan Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 

Warga miskin yang terdampak  ekonominya karena kehilangan pekerjaan dan memiliki anggota keluarga 

mempunyai penyakit kronis. 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), untuk Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Balangan dari 154 desa yang ada hanya 150 desa yang sudah 

melaksanakan penyaluran BLT tersebut, sesuai petunjuk menurut kebijakkan Kementerian Desa (Kemendes) 

No.06/2020 Tentang Prioritas Dana Desa. Bantuan BLT sendiri diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk 

masyarakat miskin terdampak covid-19. Oleh karena itu Program ini dilatar belakangi dengan adanya 

permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin dan rendahnya kualitas 

SDM.  Pada tahun ini Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa mantuyan adalah  terdapat 70 KK 

yang Menerima BLT, Penerima BLT pada tahun Ini Meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 

penerima BLT adalah 69 KK. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji Bagaimana implementasi kebijakan 

BLT (Bantuan Langsung Tunai) di desa Mantuyan , bagaimana analisis dari pengaruh kebijakan BLT dalam 

menangani kemiskinan di desa mantuyan bisa mensejahterakan  masyarakat Desa Mantuyan. 

Adapun rumusan masalah  Bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Pada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa 

Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan? dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat  

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Upaya 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?. 

Tujuan dari penulisan ini yaitu bertujuan ingin mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Upaya Meningkatkan 



Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dan untuk 

mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat  yang terkait dalam Implementasi Kebijakan 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Upaya Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. 

 

Metode Penelitian  

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang 

dilakukan dalam cara meneliti dan mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam Sugiyono (2017) 

Metode penelitian kualitatif ialah  metode penelitian ini pada dasarnya berlandaskan pada filsafat 

postpostivisme, yang di pergunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Tipe penelitian ini 

adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berorientasi pada upaya menggambarkan adanya hubungan antar 

variable atau faktor-faktor yang munculnya suatu fenomena sosial yang dijadikan objek kajian. Lokasi 

Penelitian Penelitain dilakukan di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Sumber data  

informan penelitian dipilih secara purposive sampling yaitu teknik pengambilam sampel berdasarkan pada 

pandangan bahwa informan dapat memberikan informasi secara lengkap dan relevan dengan tujuan 

penelitian. Subjek dari penelitian  ini yakni informan utama atau bisa disebut dengan informan kunci dan 

informan pendukung. Informan harus memiliki banyak pengalaman, dapat memberi pandangan tentang  

nilai-nilai, sikap  proses  dan kebudayaan yang menjadi latar belakang penelitian. Adapun informan yang 

dimaksud yaitu 2 orang dari kantor Kepala Desa dan 3 orang dari masyarakat mantuyan yang menerima 

BLT. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh para peneliti untuk mengumpulkan data adalah observasi, 

wawancara, dan dokumen. Analisis data Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:337) 

mengemukakan 3 tahapan yaitu Reduksi Data , Penyajian Data dan Verifikasi. 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai  (BLT) Pada Masyarakat Tidak Mampu 

Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Berdasarkan 

hasil penelitian mengenai indikator tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai  di desa 

mantuyan  merupakan salah satu langkah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

bantuan tersebut. Tujuan ini agar  bisa mengatasi  angka kemiskinan di Kabupaten Balangan  dalam 

mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Balangan. Kegiatan ini baru di lakukan pada awal tahun 

2020  dikarenakan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dampak covid-19 dan 

sampai sekarang  program tersebut masih dijalankan. 

Ada banyak variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi 

kebijakan. Dimana variabel atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam penelitian, 

peneliti menggunakan indikator pengukuran menurut Edward III. Menurut Edward III dalam Nugroho ( 

2017:747), terdapat empat faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi sama lain untuk 

membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara 

merefleksikan kompleksitas ini dengan keempat faktor tersebut, yakni: komunikasi, sumber-sumber, 

sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan) atau tingkah laku dan struktur birokrasi.  

a. Komunikasi (Communication)  

 Dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting, yakni transmisi, konsistensi, 

dan kejelasan. Oleh karena itu, syarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah 

bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan 

dan ditularkan kepada personil yang tepat, akurat dan dipahami.  Komunikasi merupakan proses 

terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap 

implementasi kebijakan adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara 

menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dari faktor komunikasi ini, akan dilihat dari 

berbagai fenomena yang diamati oleh peneliti di lapangan terkait implementasi kebijakan program 

Bantuan Langsung Tunai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mantuyan. 

Bedasarkan hasil penelitian variabel komunikasi dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 

komunikasi untuk intensitas sudah bagus terlaksana dengan baik namun terdapat permasalahan 

pada kejelasan  informasi yang disampaikan dari Pelaksana ke masyarakat desa dan dari 

masyarakat masih ada yang salah menanggapinya. Hal tersebut mengakibatkan masih belum 

terlaksana dengan baik. 

b. Sumber-Sumber Atau Sumberdaya (Resources)  



 Agar implementasi kebijakan efektif, maka sumber-sumber dapat merupakan faktor yang 

penting dalam melaksanakan kebijakan publik, meliputi staf yang memadai serta keahlian yang 

baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan 

untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik, 

yakni : staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas.  Sumber daya adalah suatu nilai potensi 

yang dimilki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu 

bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Dalam proses implementasi ini variabel sumber daya 

menjelaskan bagaimana kemampuan yang dimilki oleh para pelaksana kebijakan ataupun sumber 

daya lainnya yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan terkait variabel sumber daya manusia masih kurang memadai karena kualitas sumber 

daya manusianya masih rendah, sedangkan untuk fasilitas sudah bagus karena sudah ada 

pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

c. Sikap Pelaksana Atau Kecenderungan-Kecenderungan Sikap Perilaku (Disposition). Kecenderungan 

dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi 

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu 

kebijakan tertentu, dan hak ini berarti adanya dukungan, berarti mereka melaksanakan kebijakan 

sebagaimana yang diharapkan para pembuat kebijakan. Hal yang mempengaruhi kecenderungan-

kecenderungan birokrat dan beberapa insentif. Dalam hal ini tanggapan persepsi para pelaksana 

kebijakan terhadap kebijakan Implementasi program Bantuan Langsung Tunai dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mantuyan. Berdasarkan uraian diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa untuk variabel disposisi sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut bisa 

dilihat berdasarkan pembahasana dari persepsi, respon dan tindakan pelaksana kebijakan yang ada 

di Desa Mantuyan. 

d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 

 Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan 

menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk 

organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial 

kehidupan modern. Oleh karena itu, struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk 

mengkaji implementasi kebijakan. Walaupun demikian, faktor struktur birokrasi dalam 

pelaksanaannya menghadapi dua faktor yang memungkinkan terhambatnya fungsi struktur 

birokrasi, yakni faktor internal, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar (Standard 

Operating System-SOP) dan faktor eksternal, yakni fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa 

tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi, komite dalam legislatif, interest group, pejabat-pejabat 

eksekutif dan faktor eksternal lainnya. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

untuk variabel struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik. hal tersebut bisa dilihat berdasarkan 

pembahasan dari pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas dan koordinasi para pelaksana 

kegiatan berjalan dengan baik yang sudah sesuai SOP. 

 

Pelaksanaan difokuskan yaitu dengan pengolahan sumber daya alam dan manusia serta perangkat 

ekonomi dan finansial yang dilakukan secara bertanggung jawab, terukur, dan resfonsif terhadap 

kebutuhan masyarakat, terkait dengan sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai dalam srategi yang 

digunakan dalam mensosialisasikan Program BLT di Desa Mantuyan dilakukan secara bertanggung 

jawab, terukur, dan resfonsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan memiliki target yang 

ingin dicapai. Adapun target yang ingin dicapai untuk mengurangi angka kemiskinan meningkatkan 

Kesejateraan Masyarakat. Oleh karena itu penerima program BLT menjadi paham apa yang menjadi hak 

dan kewajiban ketika memperoleh bantuan BLT tersebut.  

Memang sudah dilaksanakan dengan ditandai adanya masyarakat yang menerima  program BLT 

ini, seperti wawancara penulis dengan aparat desa Mantuyan mengatakan, “di mantuyan sudah 

melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai, ini ditandai dengan adanya masyarakat yang 

mendapatkan Program Bantuan Langsung Tunai tersebut, dengan total 70 KK. 

Berdasarkan data penerima  program BLT diatas, ada beberapa  Kendala dalam pelaksanaanya 

program bantuan langsung tunai, hal ini sama seperti keterangan dari wawancara penulis dengan Ketua 

BPD, “ menurut saya selaku ketua BPD, kendalanya kurang sosialisasi terhadap program  yang di 

jalankan oleh pemerintah salah satunya program BLT Karena masih ada yang kurang paham tentang 

BLT akibatnya menimbulkan rasa iri antar warga  dan Kurangnya respon tentang Pembaharuan KTP. 

Ini menunjukkan bahwa di Desa mantuyan memang sudah melaksanakan Program Bantuan Langsung 

Tunai dan juga menurut wawancara penulis dengan salah satu warga yang menerima BLT yang 



mengatakan “memang benar pada tahun 2021 saya menerima program bantuan langsung tunai dengan 

kategori kesejahteraan sosial, Lansia. Dan pernyataan warga tersebut juga hampir sama dengan 

pernyataan berikut ini yang mengatakan bahwa “Program Bantuan Langsung Tunai tersebut sudah 

dilaksanakan di Desa mantuyan karena benar saya salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai dengan 

kategori dari keluarga kurang mampu. Hasil penelitian ini dapat  disimpulkan bahwa di desa  mantuyan 

memang telah melaksanakan program bantuan langsung tunai yang ditandai dengan adanya 70 kk  

menerima BLT di desa Mantuyan  yang menerima bantuan langsung tunai akan tetapi belum terlaksana 

dengan baik di karenakan  sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada masyarakat 

miskin yang menjadi penerima program BLT agar mengetahui bahwa program tersebut ditujukan untuk 

masyarakat kurang mampu, masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya dan masyarakat yang 

mempunyai penyakit kronis/menahun. Akan tetapi masyarakat desa mantuyan masih ada yang kurang 

paham tentang program BLT. Dari sini kenyataannya tidak sesuai dengan arahan pemerintah dalam 

penyampaian sosialisasinya. 

2. Adapun faktor yang menjadi penghambat implementasi program Kampung KB dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan 

yaitu: pertama Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Masih Rendah, Kedua kurangnya informasi tentang 

kegiatan, Ketiga Persepsi masyarakat yang keliru terhadap program . Adapun yang menjadi faktor 

pendukung implementasi program BLT dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa 

Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yaitu: pertama terdapat kesiapan kelembagaan dan 

komitmen para aktor di desa serta para pendamping yang terlibat langsung dalam proses pendataan 

calon penerima dan penyaluran bansos, kedua kriteria calon penerima bantuan yang digunakan desa 

tidak rumit dan ketiga desa melibatkan masyarakat Rt, dan tokoh masyarakat dalam menentukan calon 

penerima bantuan. 

Kesimpulan  

1. Implementasi program Bantuan Langsung Tunai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan masih belum terlaksana dengan baik karena 

berdasarkan ukuran indikator keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Goerge C. Edward III 

(1980) ada empat yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, dari hasil analisis 

penelitian untuk indikator komunikasi (communication) dari segi intensitas sudah berjalan dengan baik 

namun dari segi kejelasan dan konsistensi pesan belum berjalan dengan baik, indikator sumberdaya 

(resources) segi kemampuan sumber daya manusia masih belum memadai dan dari segi fasilitas 

pendukung sudah bagus, untuk indikator disposisi (disposition) sudah terlaksana dengan baik dari segi 

persepsi, respon dan tindakan pelaksana, dan indikator struktur birokrasi (bureaucratic structure) sudah 

terlaksana dengan baik dari segi pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas dan koordinasi para 

pelaksana. 

2. Adapun faktor yang menjadi penghambat implementasi program Kampung KB dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan 

yaitu: pertama Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Masih Rendah, Kedua kurangnya informasi tentang 

kegiatan, Ketiga Persepsi masyarakat yang keliru terhadap program . Adapun yang menjadi faktor 

pendukung implementasi program BLT dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa 

Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yaitu: pertama terdapat kesiapan kelembagaan dan 

komitmen para aktor di desa serta para pendamping yang terlibat langsung dalam proses pendataan 

calon penerima dan penyaluran bansos, kedua kriteria calon penerima bantuan yang digunakan desa 

tidak rumit dan ketiga desa melibatkan masyarakat Rt, dan tokoh masyarakat dalam menentukan calon 

penerima bantuan. 
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