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DENGAN RAHMAT flJIIAN YANG MAHA ESA

Menimbang a

C

Mengingat

Lembang;
bahwa berdasarkan

b

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa dafam rangka memberihn kepastian hukurn,
menjarnin pernbagian dura desa setiap t ernbang secara
rrrerata da* berkeadilan, perlu diatur Tata Cara Fernb*gian
dan Fenetalun Rincian Dana Desa setiap Lembang
bahwa berdasarkan Pasal 12 aJrat (1) peraturan pernerintah
Nomor 60 Tahun 2074 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah ditrbah terakhir kali dengan Feraturan Femerintah
Nornor 8 Tahun 2O16 tentang perubahan Kedua Ates
Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O14 tenrang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara. Bupati melgtqlrkan rincian Dala Desa rrntqk setiip

pertimbangaft sebageimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagran dan penerapan Rincian
Dana Desa Setiap Lembang di Kabupaten Tana Torqia Tahun
Anggaran 2O19;

1. Undang-Undarrg ltomor 29 Tahtrn f9S9 tentanltg
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahrrn 1959 Nomor
74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor
18221;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7
Tambahan l.embaran Negara Republik Indorresia Nornor
sae5);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, tera,li:hir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s6791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang
Desa (Irmbaran Negara Republik Indorresia Tahun 2Ol4 Nomor
123, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah dengan perattu:an Femerintah
Nomor 47 Tahun 2015 (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2016 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 57, Tambah,an
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5g64);

6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2O1g tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor
2a4l;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor SO / PMK.OZ I2OLZ
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor S37}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 /PMK.OZ /2OlTtentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri
Keuangan Nomor SO|PMK.OT I2OLT tentang pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor l97O);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 / PMK.OZ 12017tentang Perubahan Rincian Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor l97l);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahrrn 2olg
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6ll);
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Menetapkan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Nomor 6 Tahun
2O18 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O19 (kmbaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2O18 Nomor O6);

11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCI.AN DANA DESA SETI.AP LEMBANG DI
KABUPATEN TANA TORA"IA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yan1 memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adatah Bupati Tana Torqja.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
5. Iembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan rnasyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Repubtik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bsgi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah kabupatendan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Pemerintah Lembang adalah Kepala kmbang dibantuperangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara
Pemerin tahan lembang;

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.
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9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh'Bupati untuk menanrpung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Rekening Kas kmbang, yang selanjutrrya disingkat RKL,
adalah rekening tempat penyimpanan uang Lembang yang
ditentukan oleh Kepala kmbang unhrk menampung seluruh
penerimaan kmbang dan membayar seluruh pengeluaran
Lembang pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2
Rincian Dana Desa setiap lembang di Kabupaten Tana Toraja
Tahun Anggaran 20lg, dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;dan
c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks
kesulitan geografis setiap kmbang.

Pasal 3

Alokasi dasar- setiap kmbang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 huruf a, dihitung Grdasarlan alokasi d;;- per-
kabupaten dibagr jumlah desa sebagaimana telah ditetapLndalam lampiran peraturan hesiden Nomor 129 Tahrrn '2o1g

lentang Hrylq Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Trh;;
Anggaran 2019.

Pasal 4
(1) Alokasi Alirmasi setiap kmbang sebagairnana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepadalmbang Tertinggaldan Lembang sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afrrmasi setiap lembang dihitung dengan
rumus sebagai berikut:
AA per Desa = AA rarTxota (2 * DST) + (1 " DT))

Keterangan
AA
AAxauTrota

= Alokasi A-firmasi per Desa
= Alokasi Afrrmasi Kabupaten Dalam la.mpiran

Perpres mengenai Rincian APBN TA. 2019
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DT

(3) Besar4l 41o

^!{flffffi l}Tnffim*:r
[a) Besaran A]okasi ,.

Sangat Teringgal

. uncg dihitung
oang.

Tertinggal
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= Alokasi Formula setiap Desa
= rasiojum.lah penduduk setiap Desa terhadap

tota-l penduduk Desa
= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

Terhadap total penduduk miskin Desa

Kabupaten

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total

luas wilaYah Desa kabuPaten.

= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

kabuPaten.

\-

L

A-rokasi Formu.ra se 
Pasal 5

c' dihitung berd pada pasal 2 huruf
kemiskinan, ruas _XffiX%"T#l

r.wenang dan/atau
pemerintahan di

P.enghitungan alokasi ayrlfl".u*, Iembang sebagaimanadimaksud pada pasar s dil";;X *r'rri1T*_".r*rrr,rro'
formula sebagai beri t :

9.?::. -(o,ro * ztl+(o,so * z2l+(o,ts * zsl+(o,2s * ?40 * AFKablKota

Keterangan:
AF Desa
z1

22

7,3

7A

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten'

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis lembang sebagaimana dimaksud

dalamPasal2hurufcdisusundanditetapkanolehBupati
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang

dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang statistik'
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Pasal 8
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Lembang di

Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 sebagaimana

tercantum dalam La'mpiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaturan Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan

dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum
kmbang.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas lembang dilakukan paling Lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum
Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dfunaksud pada ayat (1)

dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling Iambat
minggu ketiga bulan Juni sebesar 2O% (dua puluh
persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lamtiat
minggu keempat bulan Juni sebesar 4O% (empat puluh
persen);

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 4Oo/o lempat
ptrluh persen).

(4) Penyaluran dari RKUD ke RKL tahap I dilaksanakan setelah
Bupati menerima peraturan Lembang mengenai APBL dari
Kepala Iembang.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKL tahap II
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaiarr output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya dari Kepa-la Lembang.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKL tahap I
dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan
tahap II dari Kepala Lembang.

(7) l^aporan realisasi penyerapErn dan capaian output Dana Desa
sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kuran!
sebesar 75yo (tujuh puluh lima persen) dan rata_rata capaian
output menunjukkan paling kurang sebesar Soolo fiima;duhpersen).

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat(6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output
dari seluruh kegiatan.
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(9) Penyusunan Iaporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian outryt, volume output, cara pengadaan, dan
capaian output.

10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksudpada
ayat (9) belum memenuhi kebutuhan irput data, kepala
lembang dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan
mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/ lembaga terkait.

BAB TV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

(1) penggunaan o"rr. o."f""o?r13"*"* untuk membiayai
pelaksanaan program darr kegiatan di bidang pembangunan

- lembang dan pemberdayaan masyarakat Lembang.
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelakeanaan
program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

(3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), diharapkal dapat memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagr masyarakat Lembang berupa
peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan
penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan
publik di tingkat kmbang.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan kmbang

Pasal 1l
(l) Peningkatan kuditas hidup masyarakat kmbang

56$agaimana dimaksud dalam pasal lO ayat (3) diutamakaf,
untuk membiayai pelalsanaan program dan kegiatan di
bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak Iangsung
pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar rrntuk pemenuhan
kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarzula prastrrana pelayanan sosial dasar
untuk pemenuhan kebutuhan:
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1. kesehatan masYaralat; dan

2. pendidikan dan kebudaYaan.

c. Pengadaan, pemban qunan' pengembangan, dan
p".ri"ut "t"ro sarana prasarana ekonomi masyarakat
L,e mbang meliPuti:
1. usaha pertanian r:ntuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi

aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang
dGkust<an kepada pembcntukan dan pcngernbangan
produk unggulan Lembang dan/ atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif
meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran
yang dilokuskan kepada pembenhrkan dan
pengembangan produk unggulan kmbang dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk
pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan mengtradapi bencana alam dan konllik

sosial;
2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
3. pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya
Igng sesuai dengan kewenangan I-embang dan
diputuskaa melalui musyawarah Lembang.

Pasal 12
(1) ditingkat Lembang

1O ayat (3), yang
gizi masyarakat serta

tindl.
(2) kegratan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil

lsfutnting'1 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;c. pelatihan pemantauan perkembangAn kesehatan ibu

hamil atau ibu menyusui; -
d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan

pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atai ibu
menyu.sui;

e. pengembangan apotik hidup Lembang dan produk
holtikultura untuk memenuhi kebutuhi g,a ibu hamil
atau ibu menyusui;

f. pengembangan ketahanan pangan di lembang; dang. idup lainnya yang sesuai
dan diputuskan dalam
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Pasal 13
(1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat kmbang

diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan
yang bersifat tntas bidang sebagaimana dimaksud dalam
pasd 10 ayat (2) untuk menciptakan lapangan kerja yang
berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi
keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli
kmbang.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
antara lain bidang kegiatan produk unggulan Lembang
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMLem
dan/ atau BUMkm Bersama, embung/penampungan air
kecil lainnya, serta sarana olahraga kmbang sesuai dengan
kewenangan Lembang.

(3) Pembangunan sarana olahraga Lembang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola
oleh BUMkm atau BUMkm bersama.

(4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya
yang sesuai dengan kewenangan lembang dan diputuskan
melalui musyawarah Lembang.

Pasal 14
(1) Penanggulangan kemiskinan di Lembang sebagaimana

) diutamakan membiayai
padat karya tunai untuk

bagi masyarakat desa yang
meng€nggur, setengah menganggur, keluarga miskin, 

- 
dan

stunting.
(2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada

oleh Irmbang
, teknologi dan

(3) rya manusia sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatlan
pembangunan

rsen) digunakan
dalam rangka

(4) harian atau mingguan dalam
._. p"l**"an kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.(5) Pelalsanaan kegiatan padat karya tui"i tia"t dikerjakan

pada saat musim panen.

Pasal 15

,ilffiff"*ffi*ffi
, meliputi:

a. kmbang.Tertinggal dan/atau Lembang Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pembangunarikmbLg padar*-
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan infras rtur dasar; iari



2. pembangunan, pengembangan dart pemeliharaan
infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana
produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada
upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan.

b. kmbang Berkembang memprioritaskan kegiatan
pembangunan kmbang pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana
produksi, distribusi dan pe.rnasaran untuk mendulnrng
penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif,
usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggr:Ian Lembang dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dal lingkungan
yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan
akses masyarakat I-mbang terhadap pelayanan sosial

^ dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

c. Irem.bang Maju dan/ atau Lembang Mandiri memprioritaskan
kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

infrastrulrhrr ekonomi serta pengadaan sarana prasarana
produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung
perluasan/ ekspansi usaha ekonomi pertanian berskali
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan danusaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk .,rrrgglul"r,
Lem-bang dan/atau produk unggtrlan kaiasan
perdesaan;

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastrukfur sosial
dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung
peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakal
Lcmbang terhadap pelayanan sosial dasar dan
lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

- 10-

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16
(i) pana Desa digunakan untuk membiayai program dan

kegratan bidang Pemberdayaan Masyarakat Iembang yang
ditujukan untuk menin kapasitas aan kapabilitas
masyarakat kmbang dalam penerapan hasil
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masyarakat kmbang Yang

arakat dalam Proses
dan Perlgawasan

masYarakat Irmbang Yang

Lembang;

pemberdaYaan masyar
secara terPadu;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar

di bidang penaiditan, kesehatan, pemberdayaan warga
miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota
masyarakat Lembang penyandang disabilitas;

g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan
hidup;

h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
dan konllik sosial serta penanganannya;

i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi
produktif yang dikelola oleh BUMkm dan/atau
BUML,em Bersama;

j dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok
masyarakat, koperasi dan/ atau lembaga ekonomi
masyarakat Lembang lainnya;

k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirial
Iembang dan peningkatan kesejahteran masyarakat;

l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan
sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi
pertalian berskala produktil;

m. pengembangan kerja sama antar Lembang dan kerja
sama Lembang dengan pihak ketiga; dann. masyarakat Lembang lainnya

kewenangan Lembangdan
kmbang.

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat kmbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib aifaf<uf<ai secaraswakelola oleh Iembang atau Uaaan- kerja sama antar:-Lembang dan dilaksanakan berdasarfan tetentuanperaturan perundang_undangan.
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Pasal 17

a. Lembang Tertinegal
memprioritaskan
l,embang untuk
*.*yat"k"t Lembang yang meliputi:
1. pembentukan BUMlem dan/ atau BUMLem Bersama

melalui penyertaan modaf, pengelolaan produksi'
distribusi 

-dan 
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian

berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

froduk unggulan dlsa dan/atau produk unggulan
kawasan Perdesaan.

2. pembentukan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi
ian/ atau lembaga ekonomi masyaral€t kmbang
lainnya melalui akses permodalan yang dikelola
BUMLm dan/atau BUMlem, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagl usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan kmbang dan/atau produk unggulan
kawasan perdeeaan;

3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan
sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
dan

4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyaralat I-mbang secara
berkelanjutan.

b. kmbang Berkembang memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyara}at kmbang untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat Lembang yang meliputi:
1. penguatan BUMkm dan/atau BUMkm Bersama

melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan kmbang dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi
dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat tembang lainnya
melalui akses permodalan yang dikelola BUMlem
dan/atau BUMLem, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskah
kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui
pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan
teknologi tepat guna;
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4. peningkatan kuditas dan kuantitas tenaga kerja terampil
dan pembentukan wirausahawan di kmbang; dan

5. pengembalgan lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat lrrnbang secara
berkelanjutan.

c. lembang Maju dan/ atau kmbang Mandiri memprioritaskan
kegiatan pemberdayaan masyarakat kmbang untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Lembang
yang metputi: 

,

1. perluasan usaha BUMkm dan/ atau BUMkm Bersama
melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan lembang dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan;

2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Lembang lainnya
melalui akses permodalan yang dikelola BUMLem
dan/ atau BUMLem, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produlrtif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengemban[an produk
unggulan Lembang dan/ atau produk unggulan kawasan
perdesaan.

3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan
sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepai guna;

4. peningkatan kuditas dan kuantitas tenaga teria afrfi ai
Lembang; dan

5. perluasan / ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat Irmbang secara
berkelanjutan.

d. kmbang Sangat Tertinggal, kmbang Tertinggal, Lembang
Berkembang, Lembang laju dan kmbang Mandii
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Lembang untuk meningkatkan kapasitas dan kaplbilitas
masyarakat kmbang yang meliputi :

l. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial
dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
warga miskin, pemberdayaan perrempuan dan anak, serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota
masyarakat Le mbang penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
dan konllik sosial, penanganan bencani atam dan konllik
sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat
kmbang agar mampu berpartisipasi dafam penggunaan
?*" Desa yang dikelola secara transparan dan
akuntabel; dan
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5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuattata kelola kmbang yang demokratis aan b".f;&;sosial.

kmbang Tertinggal, Lembaneaju dan kmbang Mandiri
pemberdayaan masyarakatt sosial budaya Lembang yang

1. pen5rusunan prod,uk hukum di Lembang yang d,ikelola
L partisipatif;

bangan budaya hukum serta

?#irffi"" inrormasi

masyarakat Lembang; 
meningkatkan partisipasi

4. penguatan ketahenan masyarakat lembang melalui
_ penerapan nilai_nilai :asila;
5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budayaLembang.

Pasal 18(l) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yalgtidak termasuk dalam prioritas ;;gg;"., Dana Desasebagaimana dimaksud aaa- paii--i-O 
"et 

r"f, mendapatpersetqiuan Bupati.
(2) P.ersetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l)diberikan pada saat evahiasi ..rr"ro!* e"r"turan Lembangmengenai ApB kmbang.

Pasa-l 19
(1) Pelaksanaan' ' berpedoman-p f,r3ff;
(2t

sumber daya/ bahan baku lo
banyak menyerap tenaga
setempat.

Pasal 20(l) Kepala kmbang be rtanggungiawab atas penggunaan Dana
Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan
penggunaan Dana Desa,

(3) Biaya Pend a ayat (2)dibebankan Daerah.'

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 21
(1) Kepala lembang menyampaikan laporan realisasi penyerapErn

dan capaian outryt Dana Desa setiap tahap penyalulan
kepada Bupati.
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(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian oupuf Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tahap I berupa peraturan kmbang mengenai APBL dari

Kepala l,embang.
b. tahap II berupa laporan reelisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala
l,embang.

c. tahap III Dana Desa sampa.i dengan tahap II.
(3) la.poran realisasi penyerapan rlan capaian outprrt Dana !6ss

tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7
Fembruari tahun anggaran berjalan.

(4) la.poran realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran
be{alan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah
batas walrhr penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4!,, Kepala Lembang dapat
menyampaikannya pemutakhiran capaian ouput kepada
Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasd22
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (21.

b. terdapat sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau.

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat
pengawas fungsional di daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana
Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana
Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dafam hal Sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II
tidak dilakukan.

(a) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 3oolo (tiga puluh persen),
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana
Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagairnana dimaksud pada ayat (O) dan ayat (4) kepada
Kepala KPPN selakuKpA penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.
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(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah
dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan
penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
sebelum batas walrtr.r tahapan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada pasal 9 ayat (3).

Pasal 23
(1) B rpati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam

hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, telah diterima;
b. sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya kurang

dari atau sama dengan 3OZo (tiga-puluh persen); d-an
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) D.gaT hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf " a"rr i"r"i 

"berlangsung sarnpai dengan 
-beraiirirnya 

tafrun anggaran,
Dana Desa tidak dap_at disalurkan lagi irc RKL dan rilnjadi
sisa Dana Desa di RKUD.

(3) B-ypati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
limaksud pada ayat (2) kepada Kepala KppN selaku KpA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala kmbang yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang aitri"ai
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat akhir bulan November tahun anggaran-Ue4aiai aai
agar dianggarkan kembali dalam rancangan ApBL tahun
anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan ApBD
tahun anggaran berikutnya sesuai dengan letentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Dafam hal Lembang telah memenuhi persyaratan penyaluran
sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan,
bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana
Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD
kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun
anggaran berjalan.



(l) penyaluran Dana Desa dalam
penundaan penyaluran Dana

b, masih terdapat sisa Dana *fffHit l':r#l3#ru1puluh persen).
(2) Pemotongan peayaruran Dana Desa sebagaimana amatsuapada ayat (1) dilakukan p"a" p""V"f"r"f,Oana Desa tahunanggaran berikutnya.
(3) Bupati mesebagaiman ,(r"il3#trI<3fr: 

3?1?selaku KpA an Dana Desa.
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Pasal 24

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

c.
t

dangkan

Pasal 25

I

e
a

di Makale
15 !"aret 20 19

DAERAH KABUPATEN TANA TORA,-IA,

di Makale
'':15 t{eret 2O1g

A TORAJA,

S BIRINGKANAE

I

S

DE BURA
Rl A1

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019 NOMOR 06



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORA'A

NoMoR . 06 TAirm{ 2019

TANGGAL : 15 liaxet 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP

LEMBANG KABUPATEN TANA TORA'ATAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP

LEMBANG TAHUN ANGGAMN 2019

JUMLAH (Rp.)AII)I(ASI TORMUI"IAIOXASI AflRMASIAI,OXASI DASARKECAMATAN/
LEMBANGNo.

B TTUANGI
1.149.299.000,00265.5E9.000,002l 1289.000,006?2.421.000,mI Se'seng
l.229.479.000,00345.769.000,002l r.2E9.000,00672.421.O@,002 Sssak
1.146.266.000,00262.556.000,002 I I .289.000,00672.42r .000,OO3 Rembo-Rembo
t2rc,no.@o,00327.060.000,@2t 1.2t9.000,o06T2.42t.OOO,OO4 Bau

866.324.000,00193.903.000,00672.421 .000,005 Patongloan
1.2E6.140.000,00402.430.000,002l1.2E9.000,00672.421.000,O06 Balla
1.409.39E.000,00314.399.000,00422.57E.000,00672.421.000,007 Sanil,ana

281.598.000,002t l.289.000,00672.421.000,008 Buttu Limbong 1.155.308.000,00

854.5E9.000,00182.168.000,00672.421.000,009 Pali
1.200.866.000,003l?.156.000,0021r.289.m0,00672.421.W0,00l0 Kandua'

292.2E1.000,00 1.387.280.000,00422.57E.000,00672.42t.000,00lt Burasia
321.t82.000,00 1.205.592.000,00211.289.000,00t2 Kolepalian 672.421.O00,00

1. r 73.533.000,002I L2E9.000,00 289.823.000,00l3 Tiroan 672.42t.0W,00
229.656.000,00 902.077.000,00t4 I,€tek 672.42t.0o0,00

BONGGAKARADENG
522.359.000,00 l.617.35E.000,00l5 Bau Selatan 672.421.000,00 422.s78.@0,00
298.562.000,00 1.393.561.000,00l6 Bau 672.42r .000 ,00 422.578.0(X),00

77 350.521.000,00 1.,145.520.000,000Mappa 672.42r.000,00 422.57E.000,@
l8 Poton 672.421.00[,00 2l1.2t9.000,00 286.373.000,00 LI70.083.000,00
l9 Buakayu 672.421.W,N 2l1.289.000,00 398.916.000,00 L282.626.000,00

r GANDANGBATU
20 Buntu Tabang 672.421.00,0,00 r80.113.000,00 852.534.000,00
2t Sillanan 672.42t.OOO,00 202.750.000,00 875.t71.000,00
22 Perindingan 672.42t.000,00 2 l l .289.000,00 36E.748.000,00 1.252.458.000,00
23 Betteng Deata 672.421.0W,W I16.639.000,00 789.060.000,00
24 Pemanukan 672.421.000,@ 157.099.000,00 829.520.000,00
25 Gandangbatu 672.421.W,00 230.041.000.00 m2.462.000,00
26 Kaduaja 672.42t.000,00 2l1.269.000,00 338.387.@0,00 1.222.097 .000,00
27 Garassik 677.421.000,00 213.867.000,00 8E6.288.000,00
2E Buntu Limbong 672.421.000,N 228.173.000,00 900.594.000,00

IV KIJRRA
29 Maroson 672.421 .00,0,00 2 r 1.289.000,00 373.949.000,00 1.257.659.000,00
30 LDuDgan Tanete 672.42t.000,00 1,t().fl0.m0,00 E13231.000,00
3l F.ante Limbong 672.421.000,00 240.032.000,00 912.453.000,00
32 Bambalu 672.421.000,00 422.57E.000,00 199.624.000,00 1.294.623.000,00
33 Linbong Sangpolo 572.421.000,00 211.289.000,00 247.?10.q)0,00 1.131.420.000,00

MAKALE
34 l*a 672.42t.000,00 122.736.000,00 795.157.000,00

vt MAKALE SELATAN
35 Bohe B 672.421.000,00 492.43t.000,00 l . l 64.E52.000,00
35 Pabuaran 672.421.000,00 2 t 1.2t9.000,00 429.674.000,00 1.313.3M 000,00
17 Randan Batu 672.421.000,00 568.241.000,00 1.240.662.000,00
38 Patekke 672.421.000,00 283.6E0.000,00 956.101.000,00vI MALIMBONG BALEPE
39 Balepe' 672.42t.@0,00 422.57E.000,00 559.524.000,00 1.654.523.000,00
40 Kole Sawangan 672.421.000,00 263.179.000,00 935.600.000,00
4l Leppan 672.421 .000,00 2l 1.289.000,00 403.60s.000,00 1.2E7.315.000,00
42 Lemo Menduruk 672.421.m0,00 211.2t9.000,00 520.36s.000,00 1.404 .u5.000,00
43 Kole Barebatu 672.421.000,00 195.192.000,00 867.613 .000,00

I
I

II

I

I
I

IIIIIrII
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vlI MAPPAK
44 Dewata 672.421.000 422.5 00 462. 1.55?.705.000,
45 672.421.N0 00 422.5 301.477 1.395.476. 00

672.42t.W0 422.578.000,00 2t7.68t 00 1.3E2.687.000,00
Miallo 672.42t.000 422.57t.0W,N
Tarate 672.421. 422.578.000,00

tx MASANDA

672.421.M 00 1il.197.0@ 853.61t.
Belau 672.42t.000 200.015 872.436.000,00
Sesesalu 672.42t. 0o 422.57t.00p,W l471.196.000

672.421 00 422.578.000,00 1.360.979.000,00
Raffe 672.42 t .000,00 422.57A 291.66E.000,00 1.386.667.000p0
Belau Utar8 672.421 2 l l 2t9.000,00 320.750 1.2M.4(fi.
Paku 672.421.000,00 422.578.000,00 355.529 00 1.450.52

56 672.42t.W,00 212.M9 8t4.470. 000,00x MENGKENDEK
57 Pakala 672.421 00 21t.289 00 253.777 1.137.487. 00
58 Buntu 672.421.000 134.025 806..t46.
59 Gas 672.421 2l 1.2t9.000,00 12E7.336.000 ,0060 672.42t.000,00 2t2.080.000,00 tt4.50r.000 ,006l Barat 672.42t.0@ ,00 192.279.M,00 a;4.700.000,00a 672.421.000,00 182.230.000,00 854.651. 0063 Rantedsda 672.421.000,00 190.t78 00 863 299.000@ T 6t2.421 190.35t E62.179.000,0055 67?.42t. 00 203.537. 00 875.95t 0066 Randanan 672.421.0m ,00 2l r.289.000 ,00 263298.000,00 1.147.00E.67 672.421.000,00 323.035.000,00 995.456.W6E Bantu Datu 672.42t.000 ,00 I E9.402.000 ,00 861.E23. 0069 672.421 00 231.27E.000,00xt 903.699. 00o
70 Rano T 672.421. 00 ztt.2E9 000,00 335.2s0.000,00 1.218.90.0007t Rano Utara 672.421.000,00 2l1.289.000 3t6.2t0.72 Rano 672.421.M 00 211.289 m 252.31t.000,0073

00
1.136.018.000

t.l99.no
Rano Timur 672.42t. 00 2|.2t9.m 344.98/..0N ,00 122t.694 0074 Rumsndan 672.421 00 211.289-000,00 336.770.000,00xI 1220.480.0M 00RANTETAYO

75 Madandan 672.421.000,00 241.557.000,0076 913.97t.000 ,00672.42t.W
159.313.00077 831.734. 00Utara 672.421 00 30t.512x t 980.933.000REMBON

7E Ba$sun' 672.421 00 211289 00 214.22379 t.097.933. 00Palesan 672.421 ztl2t9 2U.8s4
EO 1.t6E.564.Buri' 672.421.0N 2lt.2t9- 26s.66,9.000,008l 1.149.379.000,00672.421.W 2tt.2t9 26t.48382 Ll52.193.672.42t. 00 422..57E. 468.036.000,0083 I .563 .03 5.000672.421 2n.289 26/..49t84 1.14E.20t.000T 672.42t.w 00 211.289- 27t.329.000,0085 1.162.039.000Maroson 672.421. 00 211289.000,00 271.gfi 0086 1.155.670.UIILt 672.421.w 2r L289.000 00 312.802-000,0087 1. t96.s12.000,00672.421.000,00 t77.8tE t50.299.Bua' 672.421.M 2l 1.289.000 00 236.1I1.000 ,00xtv l.l19.821 00SALI.]PUTTI

89 672.421.W 1t3.257.90 855.678.Sal 672.421.W ,00 223.E23 009t t96.U4.OW ,00Salu 672.421.000,00 21t.289.W 296.776.W92 1. rt0.486.
672.421. 00 r9s.38 0093 t57.809Rea Tulak 672.421 .000,00 174.608.00094 u7.029. 00Batu Tia'lG 672.42t. 00 2tt.289.000,00 341.45395 1.225.163.0006?2421.000 2l1289 l95.t1496 t.079.52.000Salu Boronan 672.42t.000,00 2t 1.289.000,00 2st.83 r 00xv t.142.541 00SANGALLA

I@IETIIIEItilIE

III
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97 Turumn
672.421 009t 9I 5.Bulian Massabu 672.42 00.000, E67.463.

99 136.072.Kaero
672.421 808.493xvr 2n.2t9. 00 220.274.TANSELA

1.103 9E/..100 Tokesan
672.42rl0r Selatsn 2122E9.672.421.000 88/..710102 2t1.2E9SibunuanRru 251.236672.421 t.134.946I03 217.907.672 I.42 000 00 890.328. 00xvI 2112t9UTARA 262. I .146.4s0r04 bTRantela Kambisa 672 .42 I 000,00105 l58.t6tDafi 83 I .2t9.000672.421.

106 Iv2.9 I2.0@Salutlo
E65.333672.42 I .000 ,00t07 rn A93Matallo 672.421. 00xv t 205 67 .000,00SIMBUANG 87E.08r.

108 Mel*odo
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