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Terhadap Masyarakat/Rumah Tangga

Membentuk dan menetapkan Pembina 
Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).

Melakukan sosialisasi dan 
edukasi kepada warga tentang 
rumah tangga yang berhak 
menerima bantuan sosial.

Camat, PTPD dan Pendamping 
Desa memfasilitasi, 
mendampingi dan membimbing 
pemerintah desa dan/atau 
Satuan Tugas COVID-19 Desa/
Relawan Desa melakukan 
percepatan pendataan dan 
penyaluran Bantuan Langsung  

     Tunai (BLT) Dana Desa. 
 
Melakukan koordinasi, verifikasi, dan validasi bersama 
kepala desa dan/atau lurah tentang data penerima 
bantuan sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS), maupun non-DTKS.

Memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan pendataan calon 
penerima BLT-Dana Desa. 

Mewakili bupati/wali kota dalam 
menerima dan mengesahkan 
dokumen penetapan data 
penerima BLT-Dana Desa dari 
kepala desa. 
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Melakukan asistensi dan fasilitasi percepatan perubahan 
RKP Desa via Musrenbangdes untuk refocusing kegiatan 
penanganan dampak COVID-19 yang dapat berupa BLT-
Dana Desa kepada keluarga miskin, diikuti perubahan APB 
Desa yang disinergikan dalam evaluasi rancangan peraturan 
desa tentang perubahan APB Desa.

Membantu bupati/wali kota memverifikasi daftar usulan 
kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-
Dana Desa yang diusulkan kepala desa.

Melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran BLT-Dana 
Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 
inspektorat kabupaten/kota.

Membina dan mengawasi pemerintah desa untuk 
terselenggaranya padat karya tunai desa (PKTD)  
dan BLT-Dana Desa yang efektif dan tepat sasaran. 

Membantu pemerintah desa: 
 ɑ Menyusun dan merekapitulasi 
perkembangan kondisi dan kegiatan 
penanggulangan COVID-19 serta 
format RAB. 

 ɑ Menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan 
dan anggaran BLT penanggulangan COVID-19 di desa 
sebagai bagian dari LPP Desa.

Mengoordinasikan tugas pendamping 
desa dan pendamping sektor terkait 
penanggulangan COVID-19 agar sinergis.

Melakukan sosialisasi dan edukasi 
gerakan partisipasi masyarakat dan 
dunia usaha untuk membantu rumah 
tangga rentan miskin (contoh: bantuan 
kebutuhan pokok sehari-hari).
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Memfasilitasi dan melakukan 
edukasi bagi rumah tangga untuk 
memanfaatkan pekarangan guna 
memenuhi kebutuhan sehari-hari 
atau penghasilan.

Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk 
tidak menumpuk stok sembako.

Mengoordinasikan pendataan desa/
keluarga yang mengalami kurang pangan 
dan yang persediaannya memadai, serta 
memfasilitasi distribusi pangan antar 
desa/keluarga.

Memfasilitasi data kebutuhan 
masyarakat lainnya yang tak bisa 
dipenuhi desa yang bersangkutan, 
tetapi ada di desa lain, lewat kerja 
sama antar desa.

Mengoordinasikan pengelolaan 
pangan darurat.

Koordinasi penegakan aturan 
pada adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mendukung 
pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
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Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 
Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDES), dan Koperasi

Melakukan koordinasi untuk:

Dukungan pasar 
murah; skema kredit 
lunak pada rumah 
tangga petani dan 
peternak; kelancaran 
distribusi sembako; 
sedia gudang logistik; 
dan peningkatan 
produksi pangan 
pokok.

Penyediaan 
data UMKM 
yang mengalami 
penurunan omzet, 
ketidaklancaran 
suplai bahan baku, 
dan terhambat 
distribusi 
produknya.

Penyediaan data 
program dan penyedia 
layanan penguatan 
usaha UMKM.

Peningkatan peran 
BUMDES, koperasi, dan 
UMKM di desa untuk 
bahan pangan, alat 
perlindungan diri (APD) 
dan alat kesehatan.

Distribusi bahan baku 
dan hasil produksi. 

Akses bagi produsen 
untuk memasarkan 
produknya ke berbagai 
pasar.

Pemberian bantuan 
dan insentif usaha bagi 
UMKM, koperasi, dan 
BUMDES.

Penegakan aturan pada masa 
adaptasi kebiasaan baru 
dalam rangka pencegahan 
dan pengendalian COVID-19 
dan dampaknya pada bidang 
ekonomi.
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