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Isi berita: 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI membagikan SK besaran anggaran Dana 

Desa (DD) untuk 314 desa dan 13 kelurahan di 18 kecamatan tersebar di Kabupaten 

Ogan Komering Ilir (OKI), bertempat di Kantor Pemkab OKI, Selasa (9/2/2021). 

Pada tahun ini, ADD Kabupaten OKI akan diprioritaskan untuk penanganan 

Covid-19 dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhtula). Kepada 

para kepala desa (Kades), Wakil Bupati (Wabup) OKI HM Dja’far Shodiq berpesan 

agar penggunaan ADD harus jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat. “Intinya kades 

diharapkan dapat lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat,” pesan Shodiq. 

Selain itu, Wabup OKI juga menyampaikan meskipun di tahun 2020 tidak ada 

kasus karhutla, namun Pemkab OKI hingga jajaran di desa harus tetap waspada dengan 

bencana tersebut. “Untuk itu, kita terus lakukan pencegahan agar karhutla tidak terjadi 

atau seminimal mungkin dapat menekan potensi karhutla di OKI,” terangnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) OKI, Hj 

Nursula, S.Sos., dalam laporannya menyampaikan  Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten OKI meliputi alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp114 

miliar, Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Lelang Lebak Lebung (L3) 

tahun 2019 yang dialokasikan kembali sebesar Rp8,3 miliar dan tahun 2020 sebesar 

Rp11.186.634.000. Sedangkan DD dialokasikan sebesar Rp297 miliar. 

DD dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi desa sehingga tercipta 

perencanaan pembangunan yang dimulai dari desa yang dinamis dan seimbang,” ucap 

Nursula. Mengingat pandemi yang belum berakhir, lanjut Nursula, penanganan Covid-

19 dan dampak sosialnya tetap menjadi prioritas.(Iyan). 
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Catatan: 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan, pada: 

Pasal 1 angka 39: 

Pencegahan Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan 

untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau 

lahan. 

Pasal 2: 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi 

usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaaan sumberdaya manusia dan 

sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca 

kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen 

pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan. 

Pasal 109: 

(1) Biaya untuk melaksanakan kegiatan dalkarhutla dibebankan pada Anggaran 

Pendapan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Biaya Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana siap 

pakai (on-call budget), dana tahunan (multi years budget), dan/atau dana 

bantuan sosial. 
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(3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib mengalokasi dana dari 

APBN dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk 

dalkarhutla yang dilakukan oleh Manggala Agni. 

(4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayah administrasinya rawan 

karhutla wajib mengalokasikan dana dari APBD dan sumber dana lain sesuai 

dengan peraturan perundangan untuk dalkarhutla yang dilakukan oleh Satuan 

Kerja Dalkarhutla Pemerintah Daerah, pihak terkait dan masyarakat di 

wilayahnya. 

(5) Unit Pengelolaan, kecuali pertanian masyarakat, wajib mengalokasikan dana 

operasional tahunan untuk dalkar hutan dan/atau lahan yang dilakukan oleh 

Satuan Kerja Dalkar Unit Pengelolaannya, pihak terkait dan masyarakat di 

wilayah kerjanya. 

(6) Biaya dan pembiayaan Dalkarhutla diatur oleh penanggung jawab organisasi 

pelaksana Dalkarhutla masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada: 

Pasal 1 angka d menyatakan bahwa 

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 mendanai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Pasal 8: 

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

meliputi: 

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 

1) lingkungan pemukiman; 

2) transportasi; 

3) energi; 

4) informasi dan komunikasi; dan 
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5) sosial. 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta 

peningkatan kualitas: 

1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan 

2) pendidikan dan kebudayaan. 

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi: 

1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk 

ketahanan pangan; 

2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca 

panen; dan 

3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan 

berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang 

difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. 

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana lingkungan alam untuk: 

1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam; 

2) penanganan bencana alam dan non alam; dan 

3) pelestarian lingkungan hidup. 

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana lingkungan sosial untuk: 

1) konflik sosial; dan 

2) bencana sosial. 

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan 

prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. 

Pasal 8A: 

(1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d 

merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti 

penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat 

secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: 

a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

b. pandemi flu burung; 

c. wabah penyakit Cholera; dan/atau 

d. penyakit menular lainnya. 
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(2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana 

Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, 

belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga 

yang rentan sakit menahun/kronis. 

(4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 


