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KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers
terkait kasus Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus penodaan agama di acara Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta,
Kamis (16/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar pemanfaatan dana
desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau pemanfaatan dana desa di Desa Tani
Bhakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada
Senin (5/12/2016).
"Apa yang dikerjakan itu apa yang dibutuhkan rakyat. Di sini air kalau pas hujan seperti
ini tidak masalah, tetapi begitu masuk kemarau menjadi masalah besar," kata Jokowi,
seperti dikutip dari keterangan resmi Istana.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko
Widodo melihat langsung hasil pemanfaatan dana desa berupa penampungan cadangan air
bersih yang dapat langsung dikonsumsi oleh warga.
Selain itu, Presiden juga meninjau pembangunan embung di desa tersebut.
"Kita memang tahun depan ini mau kejar yang namanya embung, yang namanya kantung air,
untuk semua desa yang musim kemaraunya sangat membutuhkan air," kata dia.
"Ini sudah rampung semuanya. Tadi yang pertama tampungan air bersih yang bisa
langsung diminum. Habisnya Rp 201 juta setiap lokasi. Kemudian yang ini embungnya
dengan luas kurang lebih 5000 meter persegi habisnya Rp 238 juta," ujar Jokowi.

1

Biaya yang dikeluarkan untuk membangun embung tersebut, lanjut Jokowi, relatif murah.
Sebab, di Pulau Jawa untuk membangun sebuah embung yang dilapisi plastik dengan luas 1
hektar akan menelan biaya Rp 1 miliar.
"Kalau di disini habisnya kira-kira Rp 500 juta, tapi belum ada plastiknya. Saya kira lebih
murah," terang Presiden.
Turut mendampingi Presiden dan Iriana, di antaranya, Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono
Anung, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, Bupati Kutai Kartanegara Rita
Widyasari, dan Kepala Desa Tani Bhakti Alamsyah.
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