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Badan Pemerintahan Desa (BPD) Gunung Menang, Kecamatan Penukal, 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mendatangi Unit Tipikor Satreskrim 

Polres PALI untuk melaporkan Kepala Desa (Kades) Persiapan Gunung Menang Timur 

atas dugaan penggelapan dana bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan tahun 2020. 

Ketua BPD Gunung Menang, Rahmat Firman didampingi seluruh anggotanya, 

mengatakan, bahwa bukan hanya Bangub tahun 2020 saja yang diduga diselewengkan 

Kades. Namun, dana lainnya juga yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 

tahun 2015 penyalurannya tidak transparan. 

“Seperti Karang Taruna yang belum pernah sama sekali menerima dana dari 

Kades sejak tahun 2015. Padahal setiap anggaran dari ADD atau Bangub ada untuk 

peruntukan Karang Taruna,” ujarnya, Senin (2/11). 

Ditambahkannya, disamping Karang Taruna, kader Posyandu juga baru tahun 

2020 ini menerima dana operasional. Dana itu diberikan setelah viral, karena pihaknya 

mempertanyakan dana tersebut. “Tapi tahun 2019, kader posyandu tidak menerimanya. 

Selain itu, kebun PKK juga terbengkalai padahal setiap tahun ada anggarannya. Juga 



Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

banyak perangkat desa mengeluhkan atas ketidaktransparan Kades pada setiap 

penggunaan anggaran,” terangnya. 

Sementara itu, Kades Persiapan Gunung Menang Timur, Musiwan membantah 

tuduhan BPD tersebut. Dana untuk Karang Taruna, PKK, Posyandu atau yang lainnya 

telah disalurkan sesuai peruntukan. Bukti serah terima ada. Tuduhan itu tidak berdasar,” 

katanya. 

Terpisah, Kapolres PALI, AKBP Rizal Agus Triadi S.IK melalui Kasat Reskrim 

AKP Rahmad Kusnedi S.Kom mengatakan, bahwa pihakanya akan melakukan 

penyelidikan terlebih dahulu. “Laporan sudah kita terima dan kini lagi lidik,” jelasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. Sumeks.co, Diduga Gelapkan Bangub, BPD Laporkan Kades, Selasa, 3 November 

2020. 

2. Radar-palembang.com, Kades Gunung Menang Timur Bantah Gelapkan Dana 

Bantuan, Selasa, 3 November 2020. 

 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019: 

 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1) 

 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (Pasal 1 angka 9) 

 Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan 

dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. (Pasal 96 ayat 

(1)) 
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 ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan 

belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. (Pasal 96 ayat (2)) 

 ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan: 

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan 

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan 

tingkat kesulitan geografis Desa. (Pasal 96 ayat (3)) 

 Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap. (Pasal 99 

ayat (1)) 

 Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota ke Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. (Pasal 99 ayat (3)) 

 

2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian 

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah 

Desa: 

 Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau 

khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa, dalam 

rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten/Kota 

dan/atau Desa, untuk percepatan pembangunan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 10) 

 Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah 

Desa, terdiri atas: 

a. Bantuan keuangan yang bersifat umum; dan/atau 

b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus. (Pasal 3 ayat (1)) 

 Bantuan keuangan yang bersifat umum merupakan bantuan keuangan untuk 

mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, dan/atau peruntukan serta 

penggunaannya didasarkan atas permohonan Pemerintah Kabupaten/Kota 

dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. (Pasal 3 ayat (2)) 

 Bantuan keuangan yang bersifat khusus merupakan bantuan keuangan untuk 

membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota 

dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 ayat (3)) 
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 Peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan 

oleh Gubernur. (Pasal 4 ayat (1)) 

 Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan 

keuangan harus menggunakan dana sesuai dengan dokumen pelaksanaan 

anggaran Kabupaten/Kota dan/atau proposal desa. (Pasal 12 ayat (1)) 

 Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan 

keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain di luar yang telah 

ditetapkan. (Pasal 12 ayat (2)) 


