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TENTANG

PEDOiiAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2OO9

Menimbang

: a.
b.

c.

r*.

Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dan untuk
meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan pedesaan, diperlukan
kebijakan peningkatan kemampuan keuangan desa;
bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mampu mengakselerasi
pencapaian lujuan pembangunan daerah, sehingga perlu penyelarasan dan
sinkronisasi antiara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan
kabupaten secara komprehensif;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa;

Mengingat

: 1. Undang-Undang
2.
3.

4.
5.

-*

BUPATI WONOSOBO,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten

6.
7.

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggapan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 35851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenfang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

Undangr-Undang Nomoy 15 Tahun 2@4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 00);
Undang-Undang Nomor

25 Tahun 20A4 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44211;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437); sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4W)i

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

g.

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4587);

. men6atrsr tlzraTrillfrr Gilli R{i t{euilgprdil Bilil!$ tH{
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l.enyerarst unxiil FemerrnalEln l(aDuparen Kota lGpada Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Entang kdornan
Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor I Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatra Keda Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor9 Seri E Nomor
6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah lGbupaten Wonosobo
Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Desa (Lemberan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006
Nomor 12 Seri E Nomor 9);
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan
Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

1.
2.
3.

Pemerintah daerah adalah Bupati
pemerfntahan daerah.

1

:

dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara

BupatiadalahBupatiWonosobo.

4.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Wonosobo.

5,

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dppl(AD
adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.
Qamat adatah perangkat daerah yang mempunyaf wifayah kery'a di tingkat kecamatian dafam

6.

Kabupaten Wonosobo.

Desa adalah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
-asat-usul
benrenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormatidalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik !ndonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratian Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdaoarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oan afrormiti dalam Siqtbm
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
Pemerintah Desa ddalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
9.
pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan
penrujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.

'12.

Perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat
desa lainnya.

keuangan tahunan'daenah yang ditetapler ber&sakan
pendapatan dan belanja

daerah.

perdran daer* ErHtg apgtan

n

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalalr banfuan keuangan dari pemerfntah
Kabupaten Wonosobo kepada pemerintah desa yang berasal dari APBD Kabupaten Wonosobo,
dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan yang dibentuk oleh Badan
Permusyawaratan Desa dengan persetujuan bersama Kepala Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Desa selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPDesa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Desa.
18. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa baik yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa
tersebut.

Pemegang kekuasaan pengelolaan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat
desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19.

'9

21. Bendahara desa adalah perangkat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan
APB Desa.
22. Kas desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk
menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala
Desa untuk menampung selurulr penerimaan desa dan digunakan unfuk membayar seluruh
pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

Barang milik desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau
berasaldari perolehan lainnya yang sah.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau
wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung
dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat
desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat
berpartisipasidalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
27.

Nilai Bobot Desa adalah nilai yang menunjukkan tingkat kemandirian dan kesiapan desa dalam
mengelola ADD.
Bagian Kodua
Ruang Lingkup

\a,

Pasal 2
Ruang Lingkup Pelaksanaan Alokasi Dana Desa meliputi :
pengalokasian keuangan ADD kepada setiap desa;
pengelolaan keuangan ADD pada setiap desa;
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD;
penyelesaian kerugian keuangan ADD.

a.
b.
c.
d.

Bagian Ketiga
Tujuan Alokasi Dana Desa
Pasal 3
Tujuan Afokasi Dana Desa adalah :
menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan

masyarakat;
mening katkan pembangu nan infrastruktu r pedesaan ;
meningkatkan pengamalan nilai-nilaikeagamaan, sosialbudaya dalam rangka mewujudkan peningkatan
sosial;
meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakati
meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan
ekonomi masyarakat;
mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
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Pasal
dimaksud dalam
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Penduduk;

I [r"#tlri*rmm.ll'?;'
ltry"$,tr*l*ffi'rua'las;
Ii'ne'ffitiffi
i

iumlah

ar

'k. iumhh F
set
(2) lndikator
'li'i;ffioot oeia berdasarkan pet
)'3i

'"'

ffit-r;f i,x,,?,,li1ffi:ff "$g"1fln:'rhi?3fr

l'"ib"n

Keputusan

i1xt'$tEiT:i:?lJu'

Bupati'

Besaran

o"

Riln,:..tlt'3in",.'

daram Pasar4 avat
sebasaimana dimaksud

ryffi#f:*fX
\-

,r,**l*,ffi

eadilan

mga.':l*rr$i.x;5lfgThil"io'pemerataandank

sebasatmanaLrrrrrsr\ee!r-'

nereninf,f'ru5'3$3if""o'o

"'*'fo"t"m
Keuansan
rrt,r vqrrr\
^?3rr"Tfl"1f:'$.i,:x[Ift!,ffi:'1ffi
bmbaga keuangan

'--v

PENGELOLAAN

P

lllul;un' ["par"

,or,lro

KEUANGAN

rinsip

di bank atau
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Fereneraan peng$ran ltcuaBa ADD

ir""l s
untuk mendanai kegiatan desa dalam rangka
digunakan
ADD
dari
yang
bersumber
Keuangan desa
penye6nggaraaan urusan pemerintahan yalg mgnjali kelvenangan desa.
Fln'ggrnlin keuangan RDD sebagaimana dfrraksud pada ayat (1) sebesar, sebagai be!fu!.__
a. ilotr(tiga puluh-perseratus) di!'unakan untuk belanja operasional pemerintah desa dan BPD;
b. T1vo itiuli puluti perseratui) d-igunakan untuk belania kegiatan pemberdayaan masyarakat'
(3) s"g"t, Gnlur'oeran;l sebagairiranl tersebut pala ay9! (2) wajib berpgdoma pada Peraturan Bupati
ienEng stanoarisasi lndeG Biaya Kegiatan, Pembflharaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta
Honorarium.

perencanaan kegiatan desa yang bercumber dari ADD dilaksanakan melalui musyawaEh-rencana
yang
perUangunan OEsi 6lusren6anlOes1 g1gngn dituangkan dalam Rincian Penggunaan ADD
menjadisatu kesatuan dengan dokumen RKP Desa.
(5) i;siimusyawararr rencanipembangunan desa (Musrenb_angdes) sebagaimana.dimaksud pada ayat (4)
'-' ditindaktanluti dengan penyusunan rancangan APB Desa sebagaimana. diatur dalam ketentuan
peraturan bupatir1[nosbUo Homor 2 Tahun i0OB tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ?"*. .
Ape Desa sebagaimana dimaksud pada. ayat (5) dihadiri. oleh pemerintah desa
(6) penyusrn"n ,"non!an
-pinrafiUn
dari unsfr bmbaga kemasyarakatan, [:!:qryk miskin perempuan,
dan BpD serta
profsl.
lepemuOaan, t(eagamaan, pengurus organisast masyarakat dan sosial politil( kelompok

''

1Ay

Bagian Ketiga
Belanja Operasionai Pemerintah Desa dan BPD

t?

Pasal 10
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) !r*1." adalah
sebagaimana
pemerintah
desa
(1) Belanja operasional
membiayai f99i9!n. rutin dan kegiatan yang
pemerintah
untuk
desa
fefania ying digunakan olen
mendurting-kelaicaran penyelenggaraan pemerintahan desa, yang teridiridari kelompok belanja:
belanja tidak langsung;

''

a.
b.

belanja langsung.

(2)
,-' Belanja tiaar iangs-ung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a

adalah belanja desa yang

oiingiarkan tidakierra-lt secaE hngsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi

:

a. belanja Pegawai;
b. belanja bantuan keuangan;dan
c. belanja tidak terduga.

Pasal

11

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kompensasi dalam
bentuk:

a. tunjangan yang diberikan kepada anggotia lembaga kemasyarakatan
b. tunjangan yang diberikan kepada anggota Linmas;

desa;

seperti kader posyandu,..kader
c. tunjanlan yani OiUerifan kepada kJder pemberdayaan masyarakat
paket, pengasuh TPQ/ penginjil, dan
KB/ppKBDlSu"n FpfAO, satgas GSl, kader PAUD; tutor kejar
lain-lain sesuai dengan kebutuhan desa.

;

(2) penerima tunpnlan ibagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menerima rangkap
tunjangan.

pada pertimbangan vang obyemif
(S)
' ' eeiadya tunjangan sebagaimana dimal(sud pada ayat (2) dldasarl€n
dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa'

Pasal 12
dalam Pasa! 10 ayat (2) huruf b digunakan untuk
dimaksud
sebagaimana
(1) Belanja bantuan keuangan
peningkatan
kemampuan keuangan.
rangkg
dalam
keuangin
bantuan
menglnggarkan
(2t Aehija lintuan keuangan sedagaimana diriaksud pida ayat (1) digunakan untuk menganggarkan
bantuan operasional kegiatan:
lembaga kemasyarakatan desa;dan
lembaga/organisasi pemberdayaan masyarakat desa.. .
LembagalSrgantsasi sehagalmana dlmalGud pada ayat (2) huruf b meliputi :
organisasi kePemudaan;
kelompok tani;
c. TPQ;
d. kelompok kesenian;
Lansia;
e. [elomiof Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga
f. posyandu;
g. kelompok belajar Paket A/B/C;
h. satuan GSI;
organisasi pemberdayaan masyarakat desa yang lain'
i.

a.
b.
(3)
a.
b.

k",t-ttP.-t le atgnt

dese

s#l

ffi
amuanr'torgantss' PetTtbe'rd

;H;;

dir#rd rneng*fat

desa

letlcarra

F

kegiatan.

,o1T:[3"sal

tiiil"iiirr"pr"n

oirr" .t"u
kegiatan yang sifatnyi-Iii[ t,d",k!i!-"I'"i"n
y*g
roliri
atam dan bencana
(2)

belania untuk
10 avat (2) huruf.c meruqlran
bencana
penansgulangan
u"r,irli'ti!"p"rti
pengembatian atas kelebihan

t"#fumnya'

i"tti"tuf

rmlxul;'etulmx,i::i::lyr:nxi"l?,[:i[lttda

darural
avat (1) vlitr-,nlyk trnssap

"'::;

r#tff :'-::-#i#;f tlfl ;gl-if;'tTffif',ir:ffi ;il'ff
(3)
'*{,'ffiir#sft l{;ttf
(4)
lrifi:I.Hffiit*$]*;si:*rl;l:*epaadesase'[eah
(5)

[:ri,xixi:;;:'turr,.l3:11^:H,#Iti*:?J'ffi:i:,:'$lll*:tr:]:t*=';"?:#*?3i3:[
keuangan des
oisesulii<"t a""tl"n kehampuan
yang obyektir
pemerintahan desa'
besamya Oiaya operasiJnat
Pasal 14

v

jesaYans

(1)ffiii&x;ilfi:fi-i;::g,?1}ilxrffi :lt1.l;:,:i.I;i*[,#a'J?'l]-:tffi :ffi [:;li:"'
(1) terdiri dari
(2) Belanja,"ng,uns'1""0"#;;il1;'#'rt't

a.

belanja Pegawal;

;. oelania baiang dan iasa;dan
c. belanja modal'
Pasal

,,)fi

:

p"oa avat

15

kan untuk pengeluaran

fJl":]1"ffi;;;

iillfl"x!?Jj;#fl peri
ii?l,jntiffi 5l::rfl Hil-i:iTifi!,&1iiifi
JEsa sebasai p"t#;il;d;;fri::":LXXl$X"ffi[i:il?"
a. honor yans oio",*.rn kepada reparl
sebagai koordinator
b. honor yans";il;;iii;;-i;p"0"' "JriJtlti"-0"i"
c.

d.
e.

keuangan desa:
bendahara desa;
honor yang ii#riran kepada
p"no"iori barang milik desa;dan
ieiraqa
desa'
honor v"ng ii[Lii"n
ii6;d"'p"t io". p"*unglut penerimaan
honor vrng

iilIriu;

Pasal 16

b digunakan untuk
pasal 14
'g{.?y?l (?l .l'ruf
belas) bulan dan/atau

fral
(1) Beranja barang dan jasa .seb_10_aifna nilri ;"nfaatnva
pensaolan
pensetuaran
P?r3lg-J:."gpemlraiania.aoEEmmeraksanak'l};:ff:f"t[Hglf;
T"ffi H:ll?1,13'"X;*0,
set
fZf F"ng"Oaanbarang dan/ataujasa
dimaxlud

'iffi;

L/

il il'a

'-' ;. 6elanja barang PakaihaDE;
b. bahan/material; minum d^an listrik);
;:. i"t" x'ntoi(air
;. ferawatan kendaraan bermotor;
e' cetaUPenggandaan;
raPat;
f. makanan dan minuman
tamu desa;
minuman
dan
o- makanan
t' Paiaian dinas dana"natributnYa;,
hari-hlritertentu;dan
i. ;;ii;il xnl"ut
j. Perjalanan dinas'
.

Pasal 17
pengefuaran
(z).h.1r1f_".1rq:n"k"n untuk
daram rasar 11 avat

(1r Beranja modat sebagaiman"-{llrrd
pemuane'iln i"'"ttet"p u"*"ilo';;;3[:lT##iifl
ransxa.p"nd-d;ii;u
dJair
yans ditakukan
dalam kegiatan pemt
(dua belarl ur[Trnt r dgunaran
12
manfaa*ebirr'dari
me/rPuli.
sepert meerh
modar pensadaan peraratan kanror

a.

fufun( r/{t/// l,r,

m/U fiDrtfirn

kebakaran'

dsb;

b,modalpengadaanperlengkapankantorsepertialmari'fillingkabinet'whiteboard'penunjukwaktu'
c.
d.
e.

f.
g.

printer, scaner,. cpu, monitor dsb;
1,,1I", pengadaan komputer seperti komputer/pc,
rak buku dsb;
*qi r"tii'-nieia ra.p?t' 1y':!tamu'
modal pengadaan ,"'#iilit t-Jp"'ti
dsb;
piring/gelas,
gas,
iaoung.gas,
roinior
modar pengadaan p";;H; o-,iiri s"pd.*i
dsb;
handycam'
kameia'
modal pengadaan a"t]"i't'ttuoio "ep'"rti
radio ssb, radio' televisi dsb'
modal pengadaan

"r"i-ri"i

iomungisi

""p"tti{Jlphonl
6

t

Bagian Keempat
Belanja-Openasional BPD

Pasal 18
Belanja opeesiona! BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah belanja yang
digunakan oleh BPD dalam rangka menjalankan tugas, kewajiban, hak dan wewenangnya, yang terdiri
dari :
belanja tidak langsung;

a.
b.

belanja langsung.

Besamya belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atias pertimbangan
obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan maksimal 25 o/o (dua puluh lima
perseratus) dari belanja operasional pemerintah desa dan BPD.
Paragraf

1

Belanja Tidak Langsung

Pasal 19
Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a digunakan untuk belanja
pegawai.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang representiasi dan tunjangan
pimpinan dan anggota BPD.

Uang representasi adalah uang yang diterima anggota BPD sehubungan dengan pelaksanaan rapat
BPD.

Besamya tunjangan dan uang representasi yang diterima anggota dan pimpinan BPD didasarkan pada
asas kepatutan dan pertimbangan obyektif serta kemampuan keuangan desa.

Paragral2
Belanja Langsung
Pasal 20
Pasal 18 ayat (1) huruf b adalah belanja yang
dimaksud
dalam
langsung
sebagaimana
Belanja
dianggarkan terkait se*trEl langsung dengan operasional kegiatan BPD, berupa belanja barang dan
jasa.
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk pengeluaran pengadaan
barang yang nilai manfiaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa.
Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup
belanja barang pakaihabis;
cetaUpenggandaan;
makanan dan minuman rapat;
pakaian seragam;
perjalanan dinas.

a.
b.
c.
d.
e.

:

Bagian Kelima
Belanja Pemberdayaan Masyarakat

Pasal2l
(1) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b digunakan
untuk mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan mengembangkan sistem jaminan
sosialsesuaidengan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan desa, dengan prioritas:
penanganan kemiskinan;

(2)

k-

a.
b. pengembanganekonomirakyat;
c. pembangunan infrastruktufi
d. penyelenggaraan pemerintahan desa.
Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
a. belanja tidak langsung;
b. belanja langsung.

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok belanja

:

.'n#,odd

1r1rryffi
a.

;. ;il;;

bidang kesehatan;

kebudaYaan;
Pndidikan dan

i.

B'il:13

i3ilt;,o"*an

anak;dan
perempuan dan perlindu'nsan

*"r11liii;";;'il;;'i r"i"ni'"'i minimal20%
,,,
. . i"":il?LE"lii:i[ii':r6rqrry;m'o:i:l??i3[1t5sx'x]ffiJlffiur?:?"if:l']flflfi:iltl:
obyektif ,"gr"11-"1s?.Tid.ilirpr",
atas oertimbansan

ffi #;;il;

b"J;;'; i';mberdaYaan masYarakat'

Pasal 23

(1) pelaksanaan urusan

pemerintahan_bidang

hurur a oigunaran-uniuk

k;;;6

sebagaimana dimaksud.daram

pasar22 ayat (1)
deraiat kepada

peninskatan;ixdffi'G;n;t""11i"ii;;sii;;""inskatkan

J3"1,[?ll1[",31e53sx1?]l13i1-ffi
iU'Ti;"lX?:?:',1"5:g'*o'
fb.'#ffillil":fr
fasit*asiori',irl*iWr"ip"r"rrJn'Jln leiaran
sayang

;:
;.

O"n gerakan desa siaga;

i"iiiit"ti

kesiatan PosYandu;
jamban dan saluran
sehat;
iasilitasi peilgetolaan dana
seperti.fasilitasi panbangunan
kesehatan
p"-r.c^gg"?r* ,pa.g "r.lT1 oJsi-iJo*pok miskin dan rentan;
pemouangai lil ii*["r' terytaml
dimaksud dflam
[asiuasiri"si"Gn pencesanan t
pemerintahan
(2) Pelaksanaan

e.

r

tilJ:f,ililfA;*lttffiffiA'":l'tLagaimana

*' P;;.22'" 'i'""n
serta
aksara

P€

fi'ffifffiH6;g1ifff'J:ffi

a. fasilitasike
b. memberi k
dan dasar,

iff

sepertigedur.rg''"Yr-]-lo3?l:';,iil:H:tti"dir'

ilB:l-ffi ilHr""Wti"i:,"11,1"'l'fl

e. [3i,I;:?5:l

memotivasi [glolpox-r"rompok

ffi ;:"-:

p"g"nsan sisrva;

="#:[fj[1li5:i"ffi

ln"'"0]L"'perpustakaan

belaillvano ada di desa;

#4itSfn:{#ffi;;[ildalam
(3) peraksanr"n u.on pemerinaha.;ffis

Paat22 avat (1) huruf

terrantar dan penvandans

:.o1,::1.rXlix;Xi,ffiffi"3i1lilfi:ffil,1|i:=#l}i"",ntTffJiXtif:ll';'
sosial di desa;
masann keiejahteraan

b. fasiritasi p"r"iin"n ketramp*an_orii;li,
,o,

masalah keseiahteraan sosial;
miskin dan penyandang

perempuan dan per,indunsar.?n"k

fuup'
e*i"srit'n kualitas
i"jili#:,Fl?t:i#"1"i:{1ffi:l"li:fifT'sl,*fili""n
rt'*1[ffi;'i;;t'!
p.!i
iz-t)i1ll
daram
antara lain melalui
irrirrrro
pembang'n"il'
sebasaimana
p",,n r"t J"n ("'"tt'""n g"iG;d"lam
perlindungan perempuan,
oatam mengelola usaha;
:

o"t"reySn
ulana
a. fasilitasi p"tatitd,nn manajemen
o'atam''E:XXn#J:1iil3:-Tl?[lH''
#;;sfi
i ibu *
b. fasiritasi p"t"tir'' bas
;9,p_1T1"*?|i["?Ti[fJi.?l5l*,
oagi

;:iisiritasifi ffi ;;fi

;.

,r,

fasilitasikegiatan organisas-t PeremPuan

u'ffi;ii;=ilanisasiperempuan'

ill"ir^i"irg g"r"tin
8",ff":n^::fffiS;#i:l#U."tl$"ttl*l,A'f"XiliTi;,it$Xi'?a
dt rl ayattr l'nrrr iigunakan.ur,iu?
dimaksud darain-pas
dan upava

i.

L

---!-

seiahtera sebasamans
pehgenda*an penduduk

" intara lain melalui:
*qq"t-n-1+i"ht"t''

';;;i';i;l
["J,iB:3,H'[h",na
,"",*,i"*[irfi[[!l',i.=tlirii,'ffi',il1=,i1ri["t=*o'"8:'

Remaia dan Bina

imunisasi dan sizi keluarsa;
untuk pe_nsembangan serakan

c. lilffi
;. hsilitasi Pendataan keluarga'
kil'irlil,

Paragraf 2

PengembanganEkonomi

Rakyat

huruf b
dalam Pasal 21 ayat (1)
rakvat ,"fr}Ti|*14"a dimaksud
an :
naxan u ruian pe merintah
di priorita=rl'X i' iit'-r"'i"rarsa
pangan;
a. birlang brtanian dan ketahanan
daya mineral;

ri

b.

c.

d
g'

bidang ["ttrno"tg"n
"n"'giJ"n'i'tio"r
perkebunan;
bidang kehutanan dan

bidans

Hi,[txn"[n"?[,n"n,
Aevrr ver'
bidang koperasl' usatra

n:u:"t:n:ffi

g

i

f,
:t

d
-1

(2) Besanya.atot€g

dila mt/x

wEr' --tp,re, [euargilt
GttFr lcnt

* #*u*g"l'obycN<tf
masyarakat
ls% dariGmG-uaanii pemberdayaan

ddasillst
minrrnar

per!$ernana;ar
seslld

den(Fl xexeflu'E

desa

Pasal 25

sebagaimana dimaksud

pangan
produktivitas pertan'n
fn^ketahanan
(1) peraksanaan urusan pemerintahan..nidanJ eHiii*
pening'kl[fi;ot]r"i-o'n'
untuk
aigrinaxin
a
antara lain melalui
datam pasat 24ayat'(1) luryf.
rearranan ffin t]ngfit'0""'Iving
mewuludkan
rangka
dalam
-p"ng;"bangan iumbung pangan desa;
ll
teruta,.",:_1n,
:

l r:l*::l*ffi;*ru;rffif:il::*H[
kelomPok miskin'

(2) pelaksanaan

tanaman pansan dan hortikurtura

daya

mineral

pemerintahan bidang pertambangan .eners1..f-an-sumber
rlntuk membina' mengawasi dan
i;r"r'zi']iri"(rinuiur,o_oig;nakan
antara lain

.d;;;.
o,iljlroUffi

sebagaiman"
menertibkan kegiatan

pertambang"n?rii-Jit, p"rrr"lr',i'i$ft;"il;i'i[ 'n"tv"t'kat'

melalui:
kegiatan pertambangan
a.penyusunanperaturan.desa-mengenaikegiatanpertrambanoanbahangalianC:
pelapoffiir;"d;i'
dan
'-kibat
b. monotoring, evaluasi
rakyat
daram
iasiritali*?fl3ff8,,il1flil1:',-hffiy?:?i:i!..lj^?, perkebunan sebasaimana dimaksud
lingkungan
oEn pelestarian
(3) Pelaksanaan u
pasar 24 ayat (1) huruf c digunakan";;;[."rnp"r."p"t

[d"'"rti'i1ilfi;;;

c

.?

il#;ffirir"*

hiduP, antiara lain metatut :
a.--iemUuatan kebun bibit desa;
i"iitit""i kegiatan kelompok tani hutan'

;.pelaksan""n

dimaksud

dan perdagangan sebagaimana kera,nan
,iiuon pemerinan"n'ift'ng p".nndy:IiT
inoistirumah tangga dan
{4)
olgynaran-untur ,n"ng"*oligrJn
huruf
g
(i)
pasat
iyat
2i
daram
seperti

rHi5[,T"1i.[;'*'i::l;*H'1"'i#T,ff:*ig*l"'iinan'
usaha dan pemasaran;
::%1flHfliln;:*lffnakses
tn*i"[i"ttdmpilan'.manaiemen
fasilitasikemampJan

p"tfihi't"irtIi'," b"tireiomeot H:li dan Menensah sebasaimana
,',i*:nll"i'#*:lr*l""mf hfl f """3,'ffiffJi'l;"'Yffi nffi*G;k;e**tuon"l:|o*
b.

fasilirasi

*'#i'i[;;;;Ii

:
produktif' seperti fasilitasi
di desa' antar?.lain.melalui
,.."h"
oroou-|1-]<.e]o.mpok
meningkatka".
membantu
ryq.{io,."n
tr'?1?l usaha dan pemasaran'
x"*"* p'"n ;d;"t ;"d"r' r"to'i'ir"'' h"'n
UED-SP, dan seienisnya.
daram pasar 24
meningkatkal5l*1.i,""',"in"1919'"=io"i,,
membantu
penanaman-roJ"i!"u"gaiT?r?iffiksud

,""".g"n
{6)

a,
b.

*:::::

peraksanaan urusan}emerintahal orJrns

;lnji[filillls:ri:r,:rffi
pasar 24ayat (1) huruf
dalam

a.
b.

,,)

p"ningklt"ti (esempatan'reri1

antara- lain-melalui

:

didesa;
pelatihaiieirampitan bagi pencarikeria
fasilitasi #ioioir"n dan
Pelatihan kewirausahaan' . .

desa dan
\r-"

q"r&?,!':ffi l:#iHi:i-:r*riHr"1n"g"'"nadmaksud
tenaga kerja di
kuaritas oan proourtivitas
g. oigunaka;' untuk pening,'h.rt"n

:""j?liilx?1,ffi.61,ffi51811l"il3:13"11[:l',l3il"H:H.X"i."no:'ffi:el'il}'T-"1ifff:x,l::x'#
adipura;
pernghargaan
fain metatui:
peniraian kota selraunrernpertahankan
a. mernberi kontribr.rsi darap kegiatan

:. n:*ffit1i1il1]4,ffi'f*'j#:Xflkf"Xni?,%fiT"fFlia,ian

kerusakan sumber-sumber

air'
Pasal 26

(1)
(2)

rain daram bentuk

::ffi,:.:tr;"Stilei:"Hil?',.ffffiJtrt;"flX'*!"fl3"fflT|r"ffig.mbasa
oijt'rdengan peraturan desa'
setiap p"rui'"v""n&raglimi;iifi;ffi;;v"itrl
Paragraf 3
Pembangunan lnfrastruktur

Pasal2T

(1)Belanjapembangunan..infrastr-uktursebagaimana.dimaksuddalamPasal2layat(1)hurufc
urusan pemerintahan :
diprioritasra'

itiiJi

*traksanakan

a. bidang Penataan ruang;
dan Perumahan;
b. bidang iemukimanumum;
c. bidang Pekerjaan
d. bidang Perhubungan'

ffibelriSP,r=r,-

_r:-ar.e!r

",''f;ffiffiffi

o'E;:l-ffi

fl*amrffNffir

danahnan'iar

C. P9lTloattY-"-"

b

_,ur*,

tx,rj_#;,j,ffiffffir,*tr*

a' p"**xs'fl;;;
rintas di desa'
'-'
rsr've i;i,
p€r$?oaatt
b'
p"nv"t"ng!ffisimerintanan

,"*

2f;n"

(1) huruf c
Pasal 21 ayat
dahm
dimaksud

"''.rJi,lfr "trH",,ll*:il*?id[il:zl-$:il,F,klt'e"'

if' lflll1EHl#h"TffiE,*illian
\- i l][11tEffitffi5:#"T:l"nkomun*a'"-

masvaraxat

bidang

KeEa:::;;;'-

,*'ril.*ifrtk*}lt
-'"'';;;****
'

didasa

-^*.,ohan

avat (1)

n**"**"-]]:

sebasaimana

or:l"ri.Hra

-lffiklquu*ru**ffi,'s"1hi"ro"n

dalan
Penir

a.t
b.

(z)

I

Petg

b dl!
otor
a.
b.

(3) Pel
hut
a.
b.

C' Prtr'Uv!"--'

10

I

f

,j

rrarqErEr

EilE

&

b.

serUf***Elatt ka5desa

oBeffiff }ffi,trffi i1,lflTp".-ffi Xf-fdffi "i":etriHffi *;:ffffii1["T:"l[E-il.l
,;pru!if:l#'f:!ll6$::'"irL i?r *,*txr'*i"ffir,:g
#tmaH:fr'.
,,,
zs"Jfrtiri nri,ii t o',s*t"n untuk mewujudkan kesiapsiagaan
sebagaiman" o,#f,ro i;ffi easar

oin rdt6*ioan masfatakat' antara lain melalui:
pengadaan
masyarakatdatam meniaga ketentraman
sepdtti p"nOiOif"n dan pelatihan'
peningkatan kesiaislagaan satuan linmas desa,
sebagainya; .
sanma pooran" #tuin linmas dan
pos kesiapsiagaan/pos kamling masyarakat'
pasar 29 ayat
b. pembangun"n'iEr,-"Uirit"sidan
oimaxsuo oatam
peren-canaan
=.["i"iri'na
perbatasan'
(7) peraksanaan urusan pemerintahan b_idang
wilayah
oesa-oan pengembangan
(1) huruf g digunakan untuk perenoniln"dru"ngrn"n

a.

p;;il;;;

iritara lain melalui

:

APB Desa meraruimusrenbansdesa;

penyu$nan
l-frun[}fl*T:?113fi::,tllliilffiitahm
desa'
antar
perbatiasan
c. koordinasi #.vi"t"iin masadn i'ifrJln"t"ng"nr informasi
(8) petaksan"rn ,rJi, pemerintan"n

dan komunikasi

sebagaimana

"':iluis}:';*.r'hffi #frxlLlxl#i**#,ligm#st:*'igili:',pennska'[an
dan sumber da
a. pembina"n.ii"ffiil@991i1insan

kt

desa'
o.'peni"oaduaJan'inbimasi pembanounan
dan informasi.
komunikasi
oi;"ng
dir"*
d"o
p"riibtlt
Pasal
c. petatihan
r9h ,isi *oaglimSnloimaksud dalam
o"i
;ffi;p"qrg3
pelaksan""n
dan
desa
(e)
d-alam pembangunan
pera;

ursxE#ffiH;

yryx-tEilngratran
29 ayattrl nuruii ligunat<anlain
melalui :
raga, yang antara
orestisioiah
--r"tirit"ii
kepemudaan;
re[iatin oiganisasi
5.
b. memoangu,i,-meren-auititasio"n ,"iiJritara sarana.dan

(10)petaksan""n

huruf

j

uiii.g rt

Pfi'd"

prasarana otah raga masyarakat'

;.t k

i-atam Pasal 2e avat (1)
antara lain melalui penvusunan'

sebagail;;;il;rsuo

,*""i';ffiffii;ffi
p"ng"ri;;;;n:;I;'tt"tiiiir o"o

oisunalli

tistik

2e avat (1) hurur k

daram Pasar
fifJlif?13'rri:g13:na dirnaksud
yang
antara lain melalui
,,1,ffiH**r:f ,1i$:;Bliilfl:f
oesa
ooru,i"nlarsip
0.a."

:

n!re]a?i"n
digunakan untuk penyelamatan
desa:
dan penyusunan sistem katalog data
a. kegiatan penfumputan, genokllgifikasian
u. peigaoain dran'a penyimpanan arsip desa'
Paragraf 5
Belania Tidak Langsung
Pasal 31

Belanjatidaklangsung.sebagaimanadimaksuooatamPasal2layat(2)hurufaadalahbelanjadesayang
program oan kegiatan meliputi :
hngsunii;-Gnla"xs"n""n
sedra
ierfait
tioar
dianggarkan

E-,

a.
b.

belania hibah;
belanja bantuan sosial;

(1)

Pasal 32
Fisal
Oafam
Belanja hibah sebagaimana dimaksud
pemberian niu"n-J"rirn bentuk u"ng]T"t;ng.0""69y

31 huruf

a

p*'k;p'd"

digunakan untuk menganggarkan
teriuaga pendidikan seperti PAUD'

,r, Bhg#tr':*g':Ull*l;!H[:l$:"F1fi:t:iiii'xaH?akan
hibah'
o"ns"n naikah
desa dan apoliiioiti"ttpr"n
ryryl13t. nfin
(3) Dalam rangka'per6nggungiawaOari t<euangan,'penerima
p"6;;;;;
wajib menyampaikan taporan p"rt"riilg*g]a*a'nan

atas persetuiuan bersama kepara

(1)
seUagaimana dimaksud pada ayat
kepala
kepada
diterima
yang
NUir'

dan tidak

desa.
mengikat
p"-d?^1yall1) jrcrsirat bantuan yang-tidak
-diteapran dalam naskah
(4) Betania hibah sebagaimana oilSfsu!
sesuai ;;y;dn-vdng
secara terus menerus dan rrarus oigunakan
Perianjian hibah'
Pasal 33

huruf b digunakan untuk
dalam Pasal 3'1
-kepad.a
penyandang masalah
(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaisud
oatair"'#niuk ffig-a.r{;il -["giitrn iosiar 'oari bertujuan untuk
menganggarrln o"nt
v*g" ."r"fi;;"

""
kesejahteraan-'soliai--Janlatau r"iiiil'

i};g

pada avat (1) merupakan warul--desa

*, nl|:ffiftki.,:i:tt'-3l"i:fi1ffi[19qga13T1^dmaksud
RW O"n;;;;6pa:t sebagei*l,li::il?"s:fl:l
yans secara;fi;;;. oiarui orei"orlt-ni,
keseiahtera";''J5"i'i;fi;;i'
dan fengemis, fakir miskin'

;.'i,

"nir

terlantar' orang iompo'wanita

11

k€untgat desa serta
mdangan Aan pertlnOangan fatg obyt*dtf dse$afral dengnt
perunful
nnya.
diberilcan secata sdektif dan rternihki keiehs4
(5) Pemberian banhran sosial sebagaimana diinaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan

ry

bersama kepala desa dan BPD.

(6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, penerima dana bantuan

sosial
sebagaiman-a dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban penggunaan
dana yang diterima kepada kepala desa.
Paragraf 6

Belanja Langsung
Pasal 34

(1) Belanja
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf ,b merupakan belanja desa
-Oiangga*an
yang

terkait se@ra langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan

masyarakal

(2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari

a.
b.
c.

:

belanja pegawai;
belanja barang dan jasa;
belanja modal.
Pasal 35

@

Betanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a digunakan untuk pengeluaran
honorbriumTupah dalam melaksanakan progmm dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 36

(1)
barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b digunakan untuk
' ' Belanja
peng6tuar,an pengadian barang yang nilai manfaatnya kurang dan 12 (dua belas) bulan dan/atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
belanja barang pakai habis;
bahan/material;
cetaUpenggandaan;
sewa sarana mobilitas;
sewa alat berat;
sewa perlengkapan dan peralatian kantor.

(2) Pengadaan barang danlataujasa

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pasal 37

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c digunakan untuk pengeluaran

guna pengadaan atau pembangunan aset tetap benrrrujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi:

\,

a. modal pengadaan tanah;
b. modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor;
c. modalpengadaanalat-alatbengkel;
a. modal pengadaan peralatan kantor seperti mesin hitung, mesin tik, tabung pemadam kebakaran,
dsb;
b. modal pengadaan perlengkapan kantor seperti almari, filling kabinet, white board, penunjuk waktu,
dsb;
c. modal pengadaan komputer seperti komputer/pc, printer, scaner, cpu, monitor dsb;
d. modal pengadaan mebeuleir seperti meja kerja, meja rapat, kursi tamu, rak buku dsb;
e. modal pengadaan peralatan dapur seperti kompor gas, tabung gas, piring/gelas, dsb;
f. modalpengadaan alat-alat studio sepertikamera, handycam, dsb;
d. modalpengadaan alat-alat komunikasisepertitelephon, radio ssb, radio, televisi dsb;
e. modal pengadaan alat-alat ukur;
f. modalpengadaankonstruksijalan;
g. modal pengadaan konstruksi jembatan;
h. modal pengadaan konstruksijaringan air;
i. modal pengadaan penerangan jalan;
j. modal pengadaan konstruksi bangunan;
k. modal pengadaan bukulkepustakaan;
L modal pengadaan bercorakkesenian/kebudayaan;

m. modal pengadaan hewan/temak dan tanaman.
(2) Nilai pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli bangunanlaset.

(3) Belanja administrasi pengadaan atau pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan
pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja barang dan jasa.
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Pasal3{,
Kepala Desa, perangkat desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekeiiaan
pemborongan, dan penjualan barang atau jasa 'atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/peke$aanlpenjualan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan kekayaan milik desa.
Pasal 39

ADD dilarang digunakan untuk:
membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti APBN, APBD
Kabupaten/Provinsi, APBN, dan lain-tain sumber yang sah tidak mengikat;
membangun tempat ibadah;
b.

a.

c.

d.
e.
f.
g.

pembangunan/pemeliharaan

fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh

swasta/developer, kecuali sudah diserahkan kepada desa;
pembangunan fisik yang pemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakaUmasyarakat miskin;

kegiatan-kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompoUgolongan dan
kegiatan politik;
kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup;dan
pembayaran premi asuransiatas nama individu.
Bagian Keenam
Klasifikasi Belania dan Kode Rekening Keuangan ADD

Pasal40

'€

(1) Klasifikasi belanja desa dari keuangan ADD sesuaidengan klasifikasibelanja dalam APB Desa.
(2) Kode rekening belanja desa dari keuangan ADD disesuikan dengan kode rekening dalam APB Desa.
BAB IV
PELAKSANAAN KEUANGAN ADD
Bagian Pertama

Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 41

(1) Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan lain yang dipandang perlu, dibentuk
Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll peraturan ini.
(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat musyawarah
penyusunan APBDesa.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
PKK, perwakilan RT/RW, perwakilan kelompok masyarakat miskin, perempuan dan pemuda.
(4) Sebelum melaksanakan kqiatan, tim sebagimana dimaksud pada ayat (1) menerima dana kegiatan dari
Kepala Desa yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Format A Lampiran !l! peraturan ini.
(5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;dan
menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan
setelah kegiatan selesai dilaksanakan, dengan berita acara sebagaimana tercantum dalam
Format B Lampiran lll peraturan ini.

b.
c.

Bagian Kedua
Pencairan Keuangan ADD

Pasl42
(1) Pencairan keuangan ADD dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

(2)

a.
b.

tahap I (pertama) sebesar 600/o (enam puluh perseratus) darijumlah ADD yang diterima desa; dan
tahap ll (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima desa.
Untuk mencairkan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengajukan
permohonan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Berdasarkan permohonan tersebut Bupati menyalurkan keuangan ADD ke rekening Pemerintah

Desa

yang bersangkutan.
Pasal 43
keuangan yang diterima desa ADD tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal42
ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan apabila desa sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban, sebagai
berikut:
pertanggungjawaban (SPJ) ADD tahun sebelumnya;
rencana kerja pembangunan desa tahun berjalan;

(1) Pencairan

a.
b.
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Iltf.ycl{-l

d- iryriil'penyetenggran penpfi**il desa kepe hpdi t31u sebefrrnyaf dan
e- pa'atrrr& O55a entang *rtarBgungiafi+dt k*d<sasr APB Desa tafiun sebetrnnyadatam Form€It

Kepala Desa mengajukan penrpironan pellczliran ADD Tahap I sebaggimaq Frcapm
C Lampinan lll penatJran ini, paling lambit pada akhir ti*ulan kedua tahun berialan, &rqan dilampiri:
peiaturanbesa tentang Anggiran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berialan;
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun berialan;
dafrar hadir dan berita acara rapat musrenbangdes;
Keputusan Kepala Desa tenhhg Pembentukin Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
dengan contoh sebagaimaRa hmpiran.lV peratuian ini;
Kepirtusan Kepala Gsa tentang eemdentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Desa;
pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat;
g. lop| refening kas desa padi bank atrau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan kepala desa;
h. copy Nomor PokokWaiib Pajak (NPWP); dan
reniana anggaran biaya lnAA)'dan gimbar yang disahkan oleh Dinas Pekeriaan Umum cabang
atau sebutan lainnYa.
(3) ADD Tahap 1 (kedua)iebagaimana dimaksud dalam Pasal42 ayat (1) huruf b dapat dicairkan apabila

a.
b.
c.
d.
e.
f.

i.

sisa dana

nob

Oa6m

kai pating banyak 10 o/o dari ADD tahap I dan

pemerintah desa telah

menyelesaikan kewajiban-kewajiban antara lain :
membuat Iaporan pertanggungiawaban (SPJ) ADD tahap I; dan
menyampaii<an taporan pelaksanaan ADD tahap I melaluimusyawarah desa. - . .
tahun
(41 kepata desamengaldran p6rmohonan pencairan tahap ll paling lambat pada akhirtriwulan ketiga
:
berjalan,
'beritadengan dilamPiri
adra dan O'attar hadir musyawarah desa dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan
a.
ADD tahap I dengan contoh sebagaimana Format A Lampiran V peraturan ini; dan
pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat.

a.
b.

TL

b.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Belanja Desa dari Keuangan ADD
Pasal 44
(1) Setiap pengeluaran belanja desa atas beban keuangan ADD harus didukung dengan buktiyang lengkap
dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertranggungjawabkan berdasarkan
kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3) Pengeluaran kas ying mengakibatkan beban keuangan ADO tidak dapat dilakukan sebelum rancangan
perituran <tesa tehtang APB Desa yang memuat keuangan ADD ditetapkan menjadi Peraturan Desa'
Pasal 45

(1) Setiap belanja modal yang bersumber dari keuangan ADD harus disertai dengan partisipasi atau
Swadaya masyarakat baik daEm operasional dan/atau dalam pemeliharaan.

(2) Partisiiasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang,
material dan/atau tenaga.

(3) Nilai partisipasi atau iwadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

\;)

dokumen perenc€lnaan kegiatan belanja modal dimaksud'
Pasal 46
Bendahara keuangan ADD wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan menyetorkan
seluruh hasi! pemungutan ke rekening kas umum daerah pada bank yang telah dituniuk.

Bagian Keempat
Perubahan Pelaksanaan Belania Desa dari Keuangan ADD
Pasal 47
(1) Perubahan belanja desa dari keuangan ADD dapat dilakukan apabila terjadi :
keadaan darurat;
keadaan luar biasa.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekumng-kurangnya memenuhi kriteria :
bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;
tidak diharapkan terjadisecara berulang;
berada diluar kendalidan pengaruh pemerintah desa;
memiliki dampak yang siginifilian terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.
(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan keadaan yang menyebalfq1
penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan ADD mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari50 %
(lima puluh perseratus).

a.
b.
a.
b.
c.
d.
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Pasal4S .--rn
sesuai dengan
keuangan ADD

ketentuan

;:$slf'uffi

:;
PERTANcGu*n'uffi#*
Pertansg

unffifl

KE'ANGAN ADD

:[I""$:ffi

unaan AD D

Pasal4g -

Kepala
Lr--^ nann.,r-rfi€ld. ADD kepada

:::'*

''(2) Eqitiqmffi$#jifr'H'
Desa'

pe*anssunsiawaban

Pertanggung

APB

ADD
Laporan

i;ffii!,ffiH*iafrffi
{1)

'"3ffifff(:?Ianean
Pasal5O '
---r'6?akat

d,$i?ilkH:''frFiH.f::mxJ;"BLampranvpera'iuran
yang didanai dari
dalam APB Desa

menyusun raporan
pemerintah Desa waiib

,"r",fl;.r,

laporan
s1 ayat (2) merupakan

) Lap'r::

penggun

EJ

"[x"i[l"t'n-kegiatan

dan laporan
dari raporan berkala
terdiri
(1)
pada ayat

,, gpx.*raffiffifffi."ro
penggundsoK€uattscrl"!'-'
(1

dan/atau
melalui media rapat

realisast

t'

mengenai

;T

fi

**t'ffi,lrrrr. lxr:::"::::::

(2) LaPoran

rs)

;x:il;'

'-:::

#*tffiffj:'*mxi*t*;,
-:::X; ;"

kepada Bupati
oreh Kepara Desa
disampaikan
(1)

uaqqql}i'l*:

(4) Laporar

"f,l'eruaran

melalul

(5) Untuk t
melalul

Hfidi
'""ufi
bersat

rangk

(2)

Laporan:i:'^'I;..'""-'
a. f(
b.b

keqiatan o?I I
-l-.,^'o-rtan
Yerr'-'-'
acala
berita

pBflyat t tyo'-'

c'

-aevarzk?t'.
t

rt I

t

dan
^ahd,,lolaan ADD

:il#:I;-"kePada

KePaE Desa'
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d,ndcsur, w
*
aDo sebagdnntar (rIExs'E
acti per,ggtmdt ttelf"ryperatrarhi'
ffi;
'-' *artnn dahn i#"t D L{npian v

(4)

a
#

(l) setqarsta

BAB VII
ADD
PEMBINMN DAN PENGAWASAN PELAKSANMN
Pasal 54
yang
pengawasan pengelolaan keuangan ADD
dan
pembinaan
melakukan
lGbupaten
Pemerintah
pengelolaan keuangan desa'
dengan pembinaan dan pengawasan
terintegrasi

Bagian Pertama
Pembinaan

PasalSS
r --- h..-^r'
dengan Keputusan Bupati.
Fasiritasi
Tim
xaui[atel.o.ibentuk
(1) Daram rangka pembinaan ADD di tingkat
iirarsud avat. ( 1. ) terd iri dari :
ii*"r"riritiilil;d;i *;na dmenyusun
kebijakan te-ntans ADD;
mengolah-dan
rumusan yang telah ditetapkan;
b. menentukan besarnya ADD yang Jii"rir" desi berdasarka-n

i;i
*' ffi;;
l]'i""n;;;;ii"",
i'ntoir"=io"t" dan kebiiakan tentang ADD;
c. menrsanarai-tnylia;tr;r*
Kecam;;;;6;riian pelatinanlorientasi kepada desa;

d. bersama Tim Pendamping
p.r"xiin""n ADD bersama dengan Tim
pembinaan,'r'"iiiii,i,"g o"n
e. merakukan kegiatan
-f"""*"t"n
"r'"r,rlri
dalam setiap proses lhan1n kegiatan
Pendampingmasyarakat dan pihak lainnya
OerOasirfan-f,engaduan
f. metakukan i*liA"i pemecahan ;;Ul"t
pengalval fll ngsional;
;

b

s.
(3)

a"n tn"ngro;idi*"ilLn pada instansi

memo"r[anl;dh

oe{O-e1o1131

Daram rangka pembinaan ADD di

ADD kepada Bupati'
dengan
oiuentuk Tim pendamping Kecarnatan

tfi6'tJ;;atan

Camat.

KePutusan
:
pendampinf iecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiridari
(4)
Tim
t ''
;. Gamat sioagai penanggungiawab;

Ketua;
b. Sekretaris Kecamatan selakuselaku
Sekretaris;
Pemerintrahan
Setsi
;. Xepafa
di kecamatan selaku anggota;
d. para Kasidrn pl"i=rna
anggota'
;. npjrat fungsioiaidan unit keria terkait selaku
(3) mempunvaitusas sebasaiberikut:
(s) rim eenoampiil##'ilid'iifi'"liuJ "vat
d;ta dan informasitentang ADD;
a. metar<sanakln sosialisasisecara'iui!iiJndlh"ilgtlja'{tn'
Desa;
b. tasilitasipelaksanaan musyawarah penyusuq
[g
RAPBDeSa;
penyusunan
peniabaran
c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah
oants"iaiiran Kepara Desa tentang
perdes dff;iigo"r"
penyusunan
d. fasiritasi
APBDesa;
permohonan pencairan ADD;-^
e. memverififasi berkaspertanggungjawaban
pen-ggunaan ADD;

k&

c)

t. memverifikasi surat
peninjauan lokasi pembangunan flslK;
; melaksanakan
ntiL dan pemberdayaan masyarakat;
h. mengawasi pelaksanaan regiatarldan
*"lyrirXjt dan meiaporkan kepada Bupati;
i. menindaktanjuti pengaduanADD;
i melaoorkan Pelaksanaan
'k ,",U"riiu"ii pelaksanaan ADD setiap tahunnya;
(5)
L memburalaia'nan kotak pengaduan masyarakat'
sebagaimana dimaksud pada avat

h;[??::;:ffif:'il,HffiH1*Eilffit#,?|}iiii?i?.?
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 56

kekuasaan pengeroraan keuansan

oemeeane
::lXXEi*:"ni:il-!i5,Ltrffii.!.'-H1P,i!11:-"1?*
kinerji, transparansi d-an akuntabilitas;

r""lll'i

b.

yakni melakukan pemeriksaan atas
b;;;;;il'
-i;;i"i;diti
dengan pemeriksaan atas
yang

desa dalam
"ni"g["tk"n
ditakukan_or"iiinstansi yang
pengawasan tuirgsionat

pertanggungi"*"i"" petaksanaan ADD,
desa'
pertanggun$awaban pengelolaan keuangan
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B.ABIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58
Pada saatberlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan BupaliWonossbo Nsmsr 3 Tahun 20gE tentang
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 (Bertta Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2008 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PasalS9
Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

.agar €etiap o.rang .rnengetahuinya, .rnemerintahkan penglmdangan Pemtunan .ini dengan peaennpatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.
Ditetapkan diWonosobo
Pada

.KABUPATENWOT\IOSOBO
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JABATAI{

t

SEI{DA
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A$ISTEN SEKt}A
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f.r..PALA

Pfr.
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DJOKO PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2OO9 NOMOR

BA0l'tl!
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4

t
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ilo.
1

2

3

NilTKATT'R
Jumlah Pendutduk

l-uas Wilayah

Prosentase Pemasukan PBB

BOBOT

zfi

15

10

,
ab.
o.
d.
l.
).
).
J.

15

s

5

Kondisi Masyarakatnya Miskin

Letak Terpencil

12

3

JiE

m

3.209 s/d 4.812 Jiwa

15

1.605 s/d 3.208 Jiwa

10

s/d 1.6M Jiwa

5

> 11,19 Km2

15

> 4-812

7,47 sld 11,19 Km2

7,5

0 s/d 3,73

3,75

Km2

10

Rp.70.000.001,-

Rp. 30.000.001,-

s/d Rp. 70.000.000,-

7,5

Rp. 10.000.001,-

s/d Rp. 30.000.000,-

5

0 s/d

Rp. 10.000.000,-

15

Lunas 100 %
Lunas 75

o/o

sld 99

o/o

11,25

Lunas 50

o/o

sld 74

o/o

7,5
3,75

Lunas < 50 %

Jumlah KK Miskin

a.
b.

> 784

KK

12

523 s/d 783 KK

I

c.

262 sld 522KK

b

d.

0 s/d 261

3

KK

a. Jarak dari lbu Kota Kecamatan

Keterbelakangan Pendidikan

5

3

2,25
1,5

0,75

b. Jarak dari lbu Kota Kabupaten

e.
c.
].
C.
6

2,5

b. Realisasi Pelunasan PBB

a. >15Km
,. 11 sld 15 Km
l. 6 s/d 10 Km
J. 0s/d5Km
2

11,25

3,74 s/d 7,46 Km2

>

a.
b.
c.
d.
4

T.lI

a. Jumlah Pokok PBB

a.
b.
c.
d.

fir

l(Elsl f,IE*TlL

>39Km

2

27 sld 39

Km

14 sld 26 Km

0 s/d 13 Km

1,5
1

0,5

Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar

(7

-

15 th) yang tidak bersekolah

a. > 75
b. 50 olo sld 75 Yo
c. 26 o/o Sld 50
d. 0 sld 25
o/o

o/o

o/o

5

3,75
2,5
1,25

urxEEL drrrrr
1f0

* tandr, gf,6 rotdq flT asd

1

tandr- 30j6 loHq 40% 6pd

2

qa

"n
Faffior-faffior lain

I

I

luas Tanah Bengkok

Jumlah Perangkat Desa

3

3

a.

0 s/d 10Ha

b.

10,01 s/d 20Ha

c.

20,01

d

>

10

2

5
.5-

11

Jumlah RT dan RW

Jumlah

2

1,5

0,75

30Ha

3

6-7 Orang

b.

8-12 Orang

c.

13-18 Orang
>'18 Orano

a.
b.
c.
rr
a.
b.
c.
.t

2,25

30 Ha

a.

,l

Jumlah Anggota BPD

sld

3

2,25
1,5

0,75
2

11 Anggota

9

1,5

Anggota

1

7 Anggota
5 Anoqota

0,5

>75

2

51 s/d 75

1,5
1

26 s/d 50
o s/d 25

0,5

100

No
1

JABATAT'1 1*ito'
.'- - i:**'" tl

s:l'",.\ \,t:
-'..'^* \ l/ '

2

U*,*t'Ci-;'l':
F4-l

1

I(ip,iLA
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g:;1",1t',ii
\

=-

I mtuutPrnltunut
4
\,wm,uru

I
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KEPUTUSAII KEPALA
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;
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TENTANG

PEiiBENTUKANTIiiPELAKSANAKEGIATANPEMBERDAYAANMASYARAKAT
KEPALA
Menimbang

DE$A.................'.."",

ia.bahwauntukmendukungkelancaranpelaksanaankegiatanpemberdayaan
masyarakatyangdidanaiA0operfumembentukTimPefaksanaKegiatan
PemberdaYaan Masyarakat;

b'bahwauntukmaksudtersebutdiatas,perlumenetapkanKeputusanKepalaDesa
Masyarakat;
pelaksana Kegiatan Pemberdayaan
tentang pembentukan Tim

F

Mengingat

:1.Undang-UndangNomor13Tahunlg50tentangPembentukanDaerahdaerah
Tengah;
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

2.

tentang Keuangan Negara (Lembaran
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
NegaraRepubliklndonesiatahun2003Nomor4T,TambahanLembaranNegara
RePublik lndonesia Nomor 4286);

3.Undang.UndangNomorl0Tahun2oo4tentangPembentukanPeraturan
tahun 2004 Nomor
Republik lndonesia
PerUndang-UnJangan (Lembaran Negara

?

53,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor43S9);
(Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 32 iahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah
NegaraRepubliklndonesiaTahun2004Nomorl2S,TambahanLembaranNegara
telah beberapa kalidiubah' terakhir
Republik lndonesia Nomor 4437\;sebagaimana
denganUndang.UndangNomor12Tahun200stentangPerubahanKeduaAtas
Pemerintiahan Daerah (Lembaran
Undang-Undrnl ruoroi 32 Tahun 2004 tentang
59, Tambahan Lembaran Negara
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
RePublik lndonesia Nqmff {ffi);
Keuangan antiara
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 20M tentang Perimbangan
(Lembaran Negara Republik
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik
lndonesia tahun zO([ Nomor 126, Tambahan
tndonesb Narnor4438);
Desa (Lembaran Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
RePublik lndonesia nomor 4587);

T,PeraturanDaerahKabupatenWqnq$oboNqmorllTahun2000tentangAlqkasi
Nomor 12 Seri
(Lembaran Daerah Kabupaten wonosobo Tahun 2006
Dana Desa

E Nomor 9 );
S.PeraturanDacrahKabupatenWonosoboNomorTahun2009tentang
PenetapanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(LembaranDaerah

9.

Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor ""');
tentang Pedoman Pengelolaan
Peraturan Bupati wonosobo Nomor 2 Tahun 2008

KeuanganDesa(LembaranDaerahKabupatenWonosoboTahun200sNomor...);

2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
10. Peratuln BupatiWonosobo Nomor.'. Tahun
wonosobo Tahun
Alokasi Dana Desa Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten
2009 Nomor...);
tentang Penetapan ADD Tahun 2009;
11. Keputusan Bupati wonosobo

Nomor:

12.PeraturanDeca...'...Nomor,'...Tahun....tentangAPBDeea','.Tahun...;

Memutuskan .'....'.........'......\
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TugasTim sebagaimana dimaksud dikhrm KESATU, meliputi :
a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Desa;b. Melaporkan perfemOangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Acara
Serah
Berita
bentuk
c. Menyerahkan t<egiatan [epada Kepala Desa, dalam
dilaksanakan.
Terima Kegiatan setelah kegiatan selesai
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada
anggaran AlokasiDana Desa (ADD) Tahun 2009.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan'

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

KEPALA DESA.
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Format A tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatran Pernberdayaan illasyarakat.

BERITA AGARA
PENYERAHAN DANA KEGIATAN PETTIEERDAYAAN MASYARAKAT
N,IELALUI ALOKASI DANA DESA

DESA........

...........KEC4[iATAN...

TAHUN AT.IGGARAN

Pada hari ini

......

bertanda tangan di bawah ini

1.

tahun

.tanggal .....

...

...,

yang

:

Mrna
Jabatran

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama
Jabatan

: ................
: Ketua Tim Kegiatan ....................

Dalam hal lni untuk dan atas nanra jabatannya selanjutnya d\isebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima PIHAK
KESATU Dana Kegiatan ................sebesar Rp................ .

...(...

...

..... ......).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggaltercebut
di

abs untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.
PIHAK KEDUA

(yang menerima)

PIHAK KESATU
(yang menyerahkan)
Kepala Desa

2.Format 8..............\

2.

Fenter#rKegE ]'EnuwFETE'.eerumleam

Fdrlil B ErnzB E|erta

If, ASYARAKAT
.- KEGIATAN PETEERDAYMN
PENYERAHAN
'r! ! b'|v " !'
DESA
iieLAuur ALoKAsl DANA

TAHUN ANGGARAN

Pada hari

ini """"""""tanggaf

bertanda tangan dibawah ini

1. Nama
2. Jabatan

""'

bufan

"' tahun

"""

"""'

yang

:

:

Masyarakat
Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan
Nama Kegiatan

Didusun....'
Anggaran Rp...-...""""" " "'
penerima

t,

Manfaat

.......orang/kelompok

Menyatakantehhmenyelesaikankegiatansebagaimanadimaksuddiatas,selanjutnya
pemegang Kekuasaan pengelolaan
kep"ada Kepah Desa seraku
ters-ebut
kegiatan
menyerahkan
yang dipisahkan'
kepemirikan kekayaan desa
Desa daram
Keuangan Desa dan mewakiripemerintrah
guna seperlunya'
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk

Tim Pelaksana Kegiatan"'

Kepala Desa

l

Ketua

2 Anggota
3 Anggota

$:

3.Format C'.....'-.....'\
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Nomor
Sifat

:

me
Kepada

1431

Lampiran

:

....(.....) bendel.

Perihal

:

Permohonan Penvaluran ADD

Yth. Bupati Wonosobo
cq. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat lGbupaten Wonosobo
Lewat Camat..

Memperhatikan desa telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai
berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

SPJ ADD tahun .....
Keputusan Desa tentiang RKPDesa.
LKPJ tahun ...
LPPD tahun ...
Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban APBDesa tahun ....

Dengan hormat mohon penyaluran ADD kepada
sebesar Rp ................... pada rekening desa
atas
.. dan .........

..........

nama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desa

Tahap ...

Nomor

Sebagaisyarat pencairan kamilampirkan antara lain :
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
berjalan;
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tafiun berjalan;
Daftar hadir dan berita acara rapat musrenbangdes;

Keputusan Kepala Desa tentang Pembenfukan Tim Pelaksana Teknis
Pengelola Keuangan Desa dengan contoh sebagaimana lampiran lV peraturan
ini;

Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Pemberdayaan Desa;
Pengantrar pencairan keuangan ADD dari Camat

Copy rekening kas desa pada bank atau lembaga keuangan non bank yang
ditetapkan kepala desa;
Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
Rencana anggatan biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum cabang atau sebutan lainnya.
Demikian untuk menjadikan periksa, atas terkabulnya permohonan ini,

kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa
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KOP DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA........
.KABUPATEN WONOSOBO

KECAISATAN..............

NOiiOR : tt13l.........r...........
TENTANG

PEIiBENTUKAN TIIU PEI.AKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPALA DESA.......... r.............,

Menimbang

engingat

:

a.

bahwa untuk mendukung pengelolaan keuangan desa dan untuk melaksanakan
ketenfuan peda Peraturan Kepala Desa ....... Nomor .... fahun ... tentang
Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa .......... perlu membentuk Tim
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ........'... -...-..'..:

:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentrkan Daerah{aerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang.g166ng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

2.

Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2ff)4 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4389):
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2@4 bntang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4i37) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 20OE tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Un&ng-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembar:an Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor rh?f8);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintrah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
frdonesb t#Est 2@,4 F*mpr '[25, T*nhflart Ltrnbaran F&gara Refirbtfr(

.=_
,z-i

L/-

lfidonania 61ffitoraa68);
Fer*rrsr Pemerkrtah !{ornor 72T*vn 2{XE Tentang Deca (l-ernbaran fegara
Keptlblik trffisklTdtuft 29ffi Flo{fior f5S, Tattbaflen Len6arm F$egara Rryrffit(

Indqrcgb Hqrpr4s8f);
7.

Peraturan Bupatf Wonoso6o fifomorZ Tahun 2ffi8

Efltaflg P*man

Penge*ofaan

lGuangan Desa;
Peratunan Dese ....... Nomor..... Tahun .... tefltang APB Desa .... Tahun ....

tvfie,rnutuskan ......................\

:
:
:

Membentuk

rim

peraksana iet<nis pengerora
Keuangan Desa derrga,

keanggotaan sebagaimana tercantum daram
Lampiran

r"irt on ini.

"*;

Tugas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa sebagaimana dirnaksud
-"
diktum KESATU adarah bertanggung jawab
atas pengerotaan keuan;"; ;;r;
Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan
Keuang-an Desa sebagaimana dimaksud
diktum KESATU metiputi :

ab.

c.

Penyusunan dan pelakanaan

kebr.l'akan pengerofaan barang milik
Desa;
Penyusunan Encangan peraturan desa tentang
ApB_Desa, perubahan ApB_Desa
dan pertanggungjawaban pelaksanaan ApB-Desa;
Penyusunan rancangan peraturan kepara
desa tentang penjabaran ApB-Desa,
penajabaran

perubahan ApB-Desa

d.

pelaksanaan ApB-Desa;

dan

penjabaran pertanggungjawaban

Penyusunan taporan keuangan desa datam
rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan ApB-Desa;
Menyiapkan pedoman pelaksanaan ApB_Desa;
Menyiapkan pedoman pengelolaan barang
milik desa;

:

KELIMA

KEENAM

:

:

e.
f.
g. MengetahuiSppU.

Tugas Bendahara Desa sebagaimana dimaksud
diktum

a. Menyimpan dan mengeluarkan uang pada kas desa; KESATU meriputi
b' Merakukan pembayaran atas beranja desa berdasarkan
c. Menyimpan seruruh bukti pembayaran atas beban beranjasppu;
desa;
d' Meraksanakan sistem akutansidan peraporan keuangan desa.

Tugas Pengelola Barang Milik Desa sebagaimana
dimakiud

a. Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik desa. diktum KESATU metiputi
b. Menyusun anggaran pengadaan barang milik desa
c. Melakukan penyimpanan barang milik desa
d. Melakukan pemetiharaan barang milik desa
e. Melaksanakan tata usaha barang milik desa
f. Melaksanakan penilaian terhadap barang
desa
g. Melakukan pengamanan terhadap barang milik
mitik desa;
h' Menyusun rencana penghapusan dan/atau pemindahtanganan barang

Tugas Pemungut Penerimaan Desa sebagaimana
dimaksud

a. Melakukan pemungutan penerimaan desa;
b' Melakukan penatausahaan terhadap seluruh

KETUJUH
KEDELAPAN

oktu,

milik desa.
KESATU meliputi

:

l
I

:

penerimaan dan penyetoran

atas
penerimaan desa;
Mempertanggungjawabkan
pengelolaan
menjadi
tanggungjawabnya.
segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan dana Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahun ....
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

c.

L/

:

atas

uang yang

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

KEPALA DESA.

Lampiran ....................\

,

?

DAFTAR }IATA TIT PELAXSAiIA TET${IS
NO.
1

2
3

4
5

NAMA

JABATAN
Kepala Desa
Sekretaris Desa

?EilE.LS.A

KEUATIGAN I'ESA

JABATAN DALAM TM
Pemegang Kekuasaan
Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa
Bendahara Desa
Pengelola Barang Milik Desa
Pemungut Penerimaan Desa

KEPALA DESA..
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Tanggal

:
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- Format A tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan ADD

PEMERTNTAH DESA
BERITA ACARA
PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN ADD TAHAP ....

Pada hari ini ............
tangan dibawah ini:

1 Nama lengkap

Jabatan

Tanggal

Bulan ..................

tahun

..., yang bertanda

:

:

Kepala Deea ..................
selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2 Nama lengkap

:

Jabatan
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak KESATU bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah menyampaikan laporan pelaksanaan
ADD Tahap ....kepada pihak KEDUA dan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :
dengan dana sebesar Rp ..................
1
dengan dana sebesar Rp ..................
2
dengan dana sebesar Rp..................
3
dengan dana sebesar Rp..................
4

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

Demikian Berita Acara ini dibuat guna seperlunya.
Pihak KEDUA
Ketua BPD

Pihak KESATU
Kepala Desa

@

2.

F

outptl 8...,....,.,.........\

Mengetahui

KEPALA DESA

KETUA BPD

JABATAN

KEPALA BAGtIIiI

P&fti'H

flDTdraP

I

I
LEMAR VERIFII(ASiI SPJ A[X' TA}IAP PERTAMA

TIDAK
Kesesuaian iumlah ADD PertahaP
Saran Peningkatan
Penghitungan PADesa
Jumlah SwadaYa masYarakat
Pendapatan Desa
Belanja Desa sesuai dengan kebutuhan
Bahasa hukum
Dasar hukum mennggunakan Peraturan

tetbaru
Keputusan bersama BPD
Diundangkan oleh Sekda
Tanda tangan asli dan tidak diret€yasa
Berita acara 2 lembar asli
Tanda tangan asli dan tidak direkayasa

Atara Musrertbangdes

Dafrar hadir 2 lembar asli
Dihadiri oleh Perwakilan masY

Jumlah Belanja tidak melebihiADD
Pembagian Yang ProPorsional
Sesuaikan haga dengan indek
Belania sesuai dengan kebutuhan masy
Bahasa hukum
Daear hukum menggunakan Peraturen
terbaru

Anggaran 70 % mengena masYarakat
Bi,aya peningka(an Kondisi Balai Desa

Potensi Koordinator, Bendahara,
Pengelola barang, Petugas Pemungut

Keputusan KePala Desa tentang

Pencrimaan Desa

'eknie Pengetota Keuerqan Deea

Tim pengelola Pembangunan dan PM

Keputusan Kades tentang
Pembentukan Tim Pelaksana

dapat bekeria maksimal untuk meminimalisir ketidakpuasan masyarakat

Tim sesuai kebutuhan jangan terlalu
banyak
RdGer$rlg desa

engnn tGdes dan

Bendahara yang baru
Fotocopian daPat terbaca
Fotocopian daPat terbaca
Persetujuan Cab.DPU atau sebutan lain

RAB dan Gambar Fisik

1

TIM PENDAMPING KECAMATAN
Penanggungjawab..........

2

Ketua

3

Sekretaris

Anggota
Anggota
6 Anggota
7 Anggota

4

5

I

Paiak Galian C
Paiak Pembelian

Paiak
Belania 30 %
Belanja Pegawai
Belanja Barang Jasa
Belania Modal
Belania Bantuan
Belania 70 %
Belania Kegiatan....... -.. "

Bgtsifd t(eg[ffiafi..'

... .. - - -.

Honortelah diterima oleh yang berhak

Pembelian...

..."'sesuai

Bangunan beraPa Persen
Manfaat kegiatan bagi masyarakat
berapa PaBaninformasi di desa
efektif tidaknYa Papan informasi

ots papan informasi

acara musYawarah

3
1

bagaimanareaksimasYarakat
Dihadiri oleh beraPa orang
Dihadiri oleh siaPa saia
Tanda tangan bukan rekaYasa
Kegiatan Yang didanai ADD

Acara Serah Terima

lola pembangunan dan

TIM PENDAMPING KECAMATAN

1

Penanggungiawab....

2 Ketua
3 Sekretaris
4 Anggota
5 Anggota
6 Anggota
7 Anggota
8 Anggota
JABATAFI

I{ilPALA BAGIAi,I
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PEMERINTAH KAEUPATEH WONOSOBO
SEKREfARIAT DAERAH
Jl. Sindoro No. 2-4 Telp. (0286)321345 Fa;<. (0286)321183

WONOSOBO
Nomor :

1801

Wonosobo ,24 Februari 2009

2tlOlH1d2009

KEPADA
Yth. BUPATIWONOSOBO
Lewat Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo

Di-

Wonosobo

/--\

ty

/

//

u

NorA pENGAJUAN KoNSEp NASKAH

"/r* /

DTNAS

Disampaikan dengan hormat konsep : Peraturan Bupati

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten

TENTANG

Wonosobo Tahun 2009.
Konsep dari BPMD Kab. Wonosobo, dan telah disempurnakan

Catatan

t

sesuai dengan disposisi Bapak Bupati. Nota Dinas Nomor:
180t1 AStHktz}OSTanggal 4 Januari 2009.

LAMPIRAN

.4.

Untuk mohon tanda tangan / Pengesahan / Persetujuan.

wr

MENGETAHUI :
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO

KEPALA

IAN HUKUM
NOSOBO

Drs. WAHYU WIJAYANTO

Pembina Utama Muda
NIP.19540922 198443 1 407

NtP. 19581023 rseeOs 1 oo1

/

/
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH
JI.SindoroNomor2_4Wonosobo,Telephone321345

woNOSOBO

Wonosobo, 4 Januari 2009

KEPADA
Nomor '.1lot YlVtHk / 2oo8

Yth. BUPATIWONOSOBO
Lewat Sekertaris Daerah
KabuPaten Wonosobo

di

-

WONOSOBO

, trl'

/
u

NOTAPENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

%

peraturan Bupati
Disampaikan dengan hormat konsep :
TENTANG

:

CATATAN

:

Wonosobo Tahun
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana desa Kabupaten

'2009,

Konsep dari BPMD Kabupaten Wonosobo'

LAMPIRAN

D

t

persetujuan
Untuk mohon tandatangan / pengesahan /
MENGETAHUI
ASSISTEN PEMERINTAHAN

KEI-'.

SET

w
Pembina Utama Muda
NlP, 500057754
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SEKRETARIAT DAERAH
f,

Jl. Sindoro Nomor

2- 4Wonosobo, Telephone 321345

NOTA. DINAS

+

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

Kepada Yth.

Lewat

Dari

Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo

Tanggal

27 Februari 2009

Nomor

r80/ ,.6 4 1HK/2008
PensF44angan Peraturap BuPati

Perihal

Dengan hormat, kami sampaikan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

I

Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten

Wonosobo Tahun 2A0g., Peraturan Bupati sebagaimana tersebut di atas telah

kami undangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun
2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan '

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.
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SEKDA KAB. WONOSOBO

Drs.

-WAHYU WIJAYAIT{TO

Pembina Utama Muda
NrP. 19540922198003 1 007

DlTERll,tA

HUKUM
NOSOBO

IIP SYARIFU
NrP. 1958102319%A3

1 001

