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Sosialisasi Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa di Desa dan Pengadaan Barang/Jasa BLUD dan 

BUMD yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel 

Novotel, Kamis (10/10) menjadi angin segar tersendiri bagi pemerintah daerah. 

Menurutnya sosialisasi ini sangat penting agar jangan sampai kepala desa di kabupaten/kota  

di Sumsel mengelola keuangan dengan alokasi yang sangat besar tapi tanpa dibarengi dengan 

pengetahuan aturan yang memadai. Bahkan terkesan dikelola dengan asal-asalan. 

”Bagi kami sosialisasi ini menjadi angin segar. Karena selama ini dana desa kerap digunakan 

untuk membangun tugu untuk formalitas dan kemeriahan sesaat saja. Nah dengan adanya sosialisasi 

ini kita harap kepala desa dan masyarakat paham bahwa  ada hak hak orang lain juga disitu seperti 

IKM, UMKM dalam azas keterbukaan. Mereka mestinya dapat bkerperan juga agar tidak mengikuti 

selera saja kepala desa. Lagi pula semua itukan harus ada payung hukumnya yakni peraturan bupati 

atau walikota,” jelasnya. 

Lebih jauh HD berharap,  semua pihak untuk mengingatkan kepala desa agar melibatkan 

semua pihak dalam hal swakelola dana desa. Sehingga pengelolaannya tidak terbatas pada pengadaan 

barang dan jasa saja tapi sektor lainnya. 

”Inilah maksud saya ilmu dari sosialsiasi ini harus ditularkan sesegaranya kepada masyarakat 

desa dan kepala desa. Untuk itu saya juga minta agar dari LKPP RI untuk mendampingi dinas PMD 

Provinsi  turun ke lapangan mensosialisasikan ini dan menjadikannya prioritas  supaya teman-teman 

kepala desa paham aturan,” jelasnya. 

HD menjelaskan selama ini sering terjadi kebingungan  di kalangan kepala desa, karena 

alokasi dana yang demikian besar. Bahkan tak sedikit karena ketidakpahaman soal penggunaan dana 

tersebut, kepala desa justru harus berurusan dengan hukum. 

”Sebagai anak kepala desa saya miris melihat ini. Karena ketidak tahuan akhirnya dana itu 

mereka potong-potong sendiri tanpa perencanaan yang baik,” jelasnya. 

Karena alasan itu Ia berharap sosialisasi ini masif dilakukan di Sumsel. Mengingat topografi 

daerah Sumsel yang besar dan luas dengan jumlah desa dan kelurahan mencapai 3500.  

Di tempat yang sama Kepala LKPP RI Roni Dwi Susanto, mengatakan alokasi dana desa 

semakin tahun semakin meningkat hampir mencapai Rp70 triliun. 
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”Jangan sampai kepala desa salah memanfaatkannya.  Soalnya saat ini yang terjadi jalan-jalan 

di kampung masih berantakan,” jelasnya. 

Dijelaskannya, konsep dana desa adalah swakelola. Untuk mengelolanya kepala desa bisa 

berkonsultasi ke kami. Prinsipnya kata Roni pengadaan harus efisien dan efektif dan harus bersaing 

terbuka dan akuntable. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Hj Percha Leanpuri 

B.Bus Kepala LKPP RI Roni Dwi Susanto, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan 

Pemprov Sumsel Yohanes Toruan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumsel 

Muzzakir serta  Kepala Dinas Kominfo Sumsel Ahmad Rizwan S.STP. 

 

Sumber berita:  

1. https://sumateradeadline.co.id, Herman Deru Ingatkan Dana Desa Jangan Dikelola Asal-

Asalan, Kamis, 10 Oktober 2019; 

2. Harian Sriwijaya Post, Dana Desa Jangan Dikelola Asal-Asalan, Sabtu, 12 Oktober 2019;  

3. Harian Sumatera Ekspres, Pengadaan Harus Akuntabel, Jumat, 11 Oktober 2019. 

 

 

Catatan: 

Sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pada Pasal 105 diatur bahwa  Pengadaan barang dan/atau jasa 

di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Aturan yang sama juga dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 52 ayat (6) yang menentukan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur 

dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai 

pengadaan barang/jasa di Desa. 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 1 angka 28 mengatur bahwa Pengadaan barang/jasa 

Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.  

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 13 

Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Basa di Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Perka Nomor 22 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut: 

a. Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan 

memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara 

gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas 

kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat (Pasal 4 Perka LKPP Nomor 13 

Tahun 2013); 
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b. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik 

sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap 

mampu. 

Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa, Bupati/Walikota dapat membentuk tim asistensi desa (Pasal 6 Perka LKPP 

Nomor 13 Tahun 2013) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tim asistensi desa terdiri dari: 

1) Unit Layanan Pengadaan; 

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan 

3) unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten/Kota. 

b. Tugas dan fungsi tim asistensi desa  meliputi: 

1) meningkatkan kapasitas SDM; dan 

2) melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa. 

Dalam Perka Nomor 22 Tahun 2015 yang merupakan perubahan ats Perka LKPP Nomor 13 Tahun 

2015 menambah ketentuan terkait dengan pengadaan barang/jasa:  

a. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip- prinsip sebagai berikut: 

1) efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan 

daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan 

atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan 

kualitas yang maksimum; 

2) efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang 

telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; 

3) transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa 

bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa 

yang berminat; 

4) pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai 

wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya; 

5) gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan di desa; dan 

6) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan 

Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika 

meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta 

patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 


