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PERCEPAT GELIAT PEMBANGUNAN 70 DESA PERSIAPAN,  

HERMAN DERU KUCURKAN DANA STIMULAN 

 

 

https://sumsel.tribunnews.com/ 

 

Isi berita: 

Sebanyak 70 desa persiapan tersebar di 7 kabupaten dalam Provinsi Sumatera 

Selatan mendapatkan kucuran dana bantuan keuangan stimulan dari Pemerintah 

Provinsi sebagai yang dialokasikan untuk pemberadaan masyarakat desa. 

Adapun total dana yang dikucurkan Gubernur Herman Deru bagi 70 desa 

persiapan tersebut sebesar Rp7 Milyar. Dengan rincian desa yang menerima meliputi; 

Kabupaten OKU Timur sebanyak 20 desa persiapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir 

(OKI) 16 Desa persiapan. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) 2 desa persiapan, 

Kabupaten PALI 26 desa persiapan, Kabupaten Musi Banyuasin 2 desa persiapan, 

Kabupaten Banyuasin 3 desa persiapan dan Kabupaten Muara Enim 1 desa persiapan. 

Saat memberikan arahan pada penyerahan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) yang juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah 

bagi pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2021 di Griya 

Agung Palembang, Jumat (8/10) pagi. 

Gubernur Herman Deru menegaskan, Pemprov mengambil inisiatif untuk 

registrasi desa-desa persiapan yang diakui pada tingkat provinsi. Sembari menunggu 

amandemen dan perubahan pasal yang mengatur desa persiapan teregister di 

Kementerian Dalam Negeri. “Inisiatif ini diambil langsung oleh Pemerintah Provinsi 

Sumsel untuk menyeimbangkan, meski tidak sama dengan desa definitif. Paling ini 

dapat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan dalam mengelola sumberdaya 

desanya,” tegas Herman Deru. 

Herman Deru berharap dana yang dikucurkan Pemprov bagi desa-desa persiapan 

tersebut dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan 

pengembangan usaha-usaha produktif yang ada desa. “Kegunaannya juga ada untuk 

Tim Penggerak PKK desa sebanyak 25 persen, jadi gunakan untuk program sudah 
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disusun. Tahun depan desa persiapan ini akan kita lombakan untuk melihat geliat 

program PKK-nya,” imbuh Herman Deru. 

Dia juga mengingatkan agar geliat pembangunan di 70 desa persiapan tersebut 

dapat berjalan, sebab jika tidak terlihat pada tahun depan dana stimulan tersebut akan 

diputus atau tidak diberikan lagi. “Ini kita berikan sebagai stimulan, kalau tidak ada 

dampak pembangunannya untuk apa, maka pertanggungjawabannya fakta dilapangan, 

yang jelas saya ingin ada perubahan,” tandasnya sembari mengingatkan 

Pemkab/Pemkot untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong Sumsel Mandiri 

Pangan yang diharapkan akan berdampak pada upaya mengurangi kemiskinan. 

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Prov. 

Sumsel, H. Wilson menjelaskan sebanyak 70 desa persiapan tersebar di 7 Kabupaten di 

Sumsel mendapatkan alokasi bantuan dari Pemprov Sumsel di Tahun 2021 dengan total 

Rp7 Miliar. Dimana masing-masing desa persiapan tersebut mendapatkan dana stimulan 

sebesar Rp100 juta. “Dana tersebut diperuntukkan sebagai dana pada kegiatan TP PKK, 

kegiatan kepemudaan dan olahraga, kegiatan posyandu, pengadaan kendaraan 

operasional roda dua. Operasional Kades dan perangkat. Pengadaan sarana dan 

prasarana kantor desa, serta biaya alat tulis kantor dan pelaporan,” paparannya. 

Dalam kesempatan itu Gubernur Herman Deru menyerahkan tropi untuk desa 

yang menjadi pemenang pada lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumsel tahun 

2021. Dimana yang menjadi pemenang Juara 1 Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar 

Peninjauan Kabupaten OKU. Juara II Desa Enggal Rejo Kecamatan Air Salek 

Kabupaten Banyuasin, Juara III Desa Sukamaju Kec. Lempuing OKI. Sedangkan Juara 

harapan I Desa Sidomulya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Juara 

harapan II Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabuapaten Musi Banyuasin. 

Untuk kategori kelurahan diraih Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk 

Linggau Utara Kota Lubuk linggau. 
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Catatan: 

Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang 

dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: 

Pasal 98: 

(1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat 

memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota kepada Desa. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan 

khusus. 

(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima 

bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. 

(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi 

bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Penataan Desa menyebutkan: 

Pasal 6 

(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 

merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. 

(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi 

sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembentukan Desa dalam rangka 

pengembangan antar wilayah Kabupaten/Kota, laju pertumbuhan, dan pemerataan 

hasil-hasil pembangunan. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/102675/pp-no-11-tahun-2019
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(2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa: 

a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih. 

b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; 

dan 

c. penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) Desa baru. 

(3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan. 

Pasal 24 ayat (6): 

Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu 

dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan dapat dibiayai oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa menyebutkan: 

Pasal 13: 

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri 

atas jenis: 

a. dana Desa; 

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 

c. alokasi dana desa; 

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e 

dapat bersifat umum dan khusus. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola 

dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling 

sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per 

seratus). 

 

 

 


