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KPN DIINGATKAN KELOLA ADD SESUAI ATURAN

TUASIKAL ANCAM TAK BERIKAN PERLINDUNGAN JIKA SALAH GUNAKAN

tabloidjubi.com

Bupati Maluku Tengah (Malteng), Tuasikal Abua memberikan penegasan bagi semua

Kepala Pemerintah Negeri (KPN), untuk mengelola dana desa sesuai peruntukannya, agar

tidak terjadi pelanggaran hukum atau penyimpangan. Tuasikal mengancam, tidak akan

memberikan perlindungan hukum bagi KPN yang kedapatan salah dalam mengelola dana

desa tersebut. Tuasikal menjelaskan bahwa, dirinya perlu memberikan peringatan keras

kepada setiap aparatur Pemerintah Negeri, mulai dari Raja selaku KPN, sekaligus

penanggungjawab pemerintahan dan penggunaan dana desa, hingga semua aparat negeri atau

desa, untuk tidak main-main dan dengan sengaja memanfaatkan aliran dana desa bagi

kepentingan yang tidak semestisnya.

Bupati Maluku Tengah menegaskan, jika kemudian pelanggaran hukum dan

penyimpangan dan ditemukan oleh penyidik lembaga hukum, baik itu Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Jaksa dan Polisi, maka yang

bersangkutan harus siap mempertanggungjawabkan masalah ini dihadapan hukum. Bupati

juga menyebutkan bahwa KPK adalah pihak yang akan mengawasi langsung penggunaan

dana desa. Bupati Maluku Tengah berharap agar tidak ada KPN di Malteng yang akhirnya

ditangkap oleh KPK atau Polisi, dan Kabupaten Malteng jauh dari tindak pidana Korupsi

dalam bentuk apapun.

Bupati mengingatkan bahwa peruntukan dana desa telah diatur secara jelas dalam

petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana pengunaan dana desa, sehingga adalah salah dan

tidak beritikad baik apabila masih ditemukan adanya pelanggaran dari peruntukan yang sudah

diatur dengan aturan tersebut.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 02 Juni 2016
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Catatan :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan berdasarkan regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 angka 11, pengertian Alokasi Dana Desa adalah dana

yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari

bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota

2. Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa yang

ditetapkan dalam APB Desa digunakan  dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

Desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa

digunakan untuk:

1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;

2) operasional Pemerintah Desa;

3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

3. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (vide: Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Tindak Pidana Korupsi)


