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Sebanyak 13 desa di Sumsel telat melaporkan laporan keuangannya. Akibatnya, 

desa tersebut tidak mencairkan Dana Desa tahap ketiga di 2019. Mereka baru bisa 

mencairkan dana tersebut berbarengan dengan pencairan Dana Desa tahap pertama di 

tahun anggaran 2020. Itupun jika laporan administrasinya sudah diselesaikan. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumsel, Yusnin 

mengatakan, keterlambatan pelaporan administrasi aparatur desa biasa terjadi setiap 

akhir tahun. Menurutnya, di tahun anggaran 2018, ada sekitar 10 desa yang terlambat 

melaporkan administrasi keuangannya. “Ini sering sekali terjadi. Tahun lalu kalau tidak 

salah, sekitar 10 desa,” kata Yusnin. 

Yusnin menjelaskan, meski begitu, pemerintahan desa tetap mendapatkan Dana 

Desa tersebut. Hanya saja, pencairannya berbarengan dengan pencairan Dana Desa 

tahap I di tahun berikutnya. “Yang belum dicairkan itu, nanti masuk pos Silpa di kas 

daerah. Bisa dicairkan asalkan bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangannya,” 

terangnya. 

Yusnin menuturkan, selain masalah administrasi, biasanya keterlambatan ini 

disebabkan oleh pergantian kepala Desa ataupun terlambat dalam pengajuan. “Saya 
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harap ke depan untuk seluruh desa di Sumsel agar tidak ada lagi yang terlambat dalam 

hal pengajuan dan administrasi, agar Dana Desanya bisa dikirim,” terangnya. 

Ia mengatakan, di tahun ini, kucuran anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat 

dipastikan naik sekitar Rp100 miliar. Dari Rp2,6 triliun di 2019 menjadi Rp2,7 triliun di 

tahun ini. Dana tersebut nantinya akan dibagikan ke 2.853 desa yang tersebar di Sumsel. 

Menurutnya, peningkatan anggaran Dana Desa tersebut seiring dengan perubahan 

aturan baru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(PDTT) dalam penggunaan anggaran. 

Disebutkan dalam aturan tersebut, Dana Desa dapat digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa. Seperti, pembelian alat pemadam 

api ringan dan alat penanggulangan bencana. “Selama ini fokusnya ke infrastruktur. Ke 

depannya juga bisa digunakan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” 

ungkapnya. 

Sebelumnya, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor 

Perwakilan (Kanwil) Sumsel, Taukhid mengatakan, Dana Desa diproyeksikan bakal 

mengalami peningkatan di anggaran 2020. Jika 2019 setiap desa menerima Rp933,9 

juta, tahun depan jumlahnya bisa meningkat menjadi Rp960,6 juta. “Tujuannya untuk 

meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa bagi pemberdayaan masyarakat dan 

pengembangan potensi ekonomi,” pungkasnya.  

 

Sumber Berita: 
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Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: 

 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) 
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 Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat setempat. (Pasal 2) 

 Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa (Pasal 5 ayat (1)) 

 Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer 

ke APB Desa. (Pasal 6) 

 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada 

bupati/walikota setiap semester. (Pasal 24 ayat (1)) 

 Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran 

berjalan; dan 

b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran 

berikutnya. (Pasal 24 ayat (2)) 

 Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa, bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa 

sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. (Pasal 

25 ayat (1)) 

 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa: 

 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. (Pasal 38 ayat 

(1)) 

 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. (Pasal 38 ayat (2)) 

 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. (Pasal 38 ayat (3)) 

 Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa dilampiri: 

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 

Anggaran berkenaan; 

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan; dan 

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke 

desa. (Pasal 38 ayat (4)) 
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 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(Pasal 39) 

 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara 

lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. (Pasal 

40 ayat (1) dan (2)) 

 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. 

(Pasal 41 ayat (1)) 

 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. (Pasal 41 

ayat (2)) 

 


