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Dana desai akan dapat digunakan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Sumatra 

Selatan Yusnin. "Nanti dana desa tersebut dapat digunakan untuk pembelian peralatan pencegahan 

kebakaran hutan dan lahan," katanya di Palembang, Sabtu (28/9). 

Dapat digunakannya dana desa untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan itu karena 

sekarang sudah ada Permendes 2019 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa pada 2020. Dana 

desa itu antara lain bisa digunakan untuk membeli peralatan ringan dalam pencegahan kebakaran hutan 

dan lahan. 

Jadi setiap desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan bisa memanfaatkan dana desa untuk 

membeli peralatan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. 

Selain membeli peralatan pemadam kebakaran ringan, dana desa pun bisa digunakan untuk 

pembuatan dan pembangunan embung atau sekat kanal. Dana desa juga dapat digunakan sewa alat 

berat dan biaya yang digunakan selama pembangunan embung tersebut. Namun untuk honor satgas 

kebakaran hutan dan lahan dan upah, dia mengatakan, tidak diperbolehkan menggunakan dana desa 

tersebut. 

Sebelumnya Kepala BPBD Sumsel Iriansyah mengatakan, daerah rawan kebakaran di Sumsel 

antara lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir dan Musi Banyuasin. Daerah rawan terbakar 

itu mayoritas lahan gambut dan arealnya juga luas. Oleh karena itu perlu perhatian dan pencegahan 

bersama agar tidak terbakar. 

 

Sumber berita: 

1. https://nasional.republika.co.id, Dana Desa akan Dapat Digunakan Cegah Karhutla, Sabtu, 

28 September 2019;  

2. Harian Sumatera Ekspres, Dana Desa Biayai Cegah Karhutla, Rabu, 16 Oktober 2019. 
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Catatan: 

Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 72 ayat (1) huruf b dan 

ayat (2) undang-undang ini mengatur bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap desa 

memperoleh Dana Desa (DD). 

Terkait dengan penggunaan Dana Desa Tahun 2019, terdapat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Pasal 4 Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 mengatur 

bahwa: 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan 

di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan 

kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang; 

(3) Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi 

masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan 

penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. 

Selanjutnya dalam Lampiran Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 juga diatur secara rinci daftar 

kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa. Terdapat pengadaan terkait dengan sarana prasarana 

lingkungan pemukiman dan lingkungan hidup yang dapat dibiayai oleh dana desa, yaitu: 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa berupa 

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 

pemukiman, antara lain: 

1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; 

2) penerangan lingkungan pemukiman; 

3) pedestrian; 

4) drainase; 

5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; 

6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 

7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 

8) sumur resapan; 

9) selokan; 

10) tempat pembuangan sampah; 

11) gerobak sampah; 

12) kendaraan pengangkut sampah; 

13) mesin pengolah sampah; dan 
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14) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian 

lingkungan hidup antara lain: 

1) pembuatan terasering; 

2) kolam untuk mata air; 

3) plesengan sungai; 

4) pencegahan kebakaran hutan; 

5) pencegahan abrasi pantai; dan 

6) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

 

 

i Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 
2014) 

                                                           


