
SALINAN 

BUPATI LEBAK 
PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI LEBAK 

NOMOR 37 TAHUN 2017 

HMO 

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, 

DAN EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN LEBAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBAK, 

Menimbang 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 	49/PMK.07/2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, clan Evaluasi Dana 

Desa di Kabupaten Lebak; 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
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Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 1 12/PMK.07/2017 Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1081); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 

2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebak Nomor 20151); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN 	BUPATI 	TENTANG 	TATA 	CARA 

PENGALOKASIAN, 	PENYALURAN, 	PENGGUNAAN, 

PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN 

LEBAK. 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan mi yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten. 

4. Bupati adalah Bupati Lebak. 

5. Gubernur adalah Gubernur Banten. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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Kabupaten Lebak. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 

Perangkat Daerah Kabupaten Lebak. 

8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lebak. 

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan 	Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan 	pemerintahan, 	pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa 

yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya 

dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah 

dengan jumlah Desa di wilayah Daerah. 

13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung 

dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, 

angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan 

tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. 

14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 
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unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 

selanjutnya disebut APBDesa, 	adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

18. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat 

RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang 

negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh 

pengeluaran negara pada bank sentral. 

19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RKUD, 	adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

bupati/walikota untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan 	membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan 

20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat 

RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang 

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 

penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh 

pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 

21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh 

Pemerintah kepada kabupaten/ kota yang tidak habis 

disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran 

atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota 



kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa 

sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian 

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa. 

22. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran kementerian negara/ lembaga. 

23. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya 

disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh 

kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 

pada kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan. 

24. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya 

disebut DIPA, adalah dokumen pelaksanaan 

anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai 

pelaksanaan APBN. 

25. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesej ahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat Desa. 

26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang 

selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih 

lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

Dana Desa selama satu periode anggaran. 

27. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya 

disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan 

tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan 

tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara 

relatif antar Daerah. 

28. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya 

disebut 1KG Desa, adalah angka yang 
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mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa 

berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, 

kondisi infrastruktur, transportasi, clan komunikasi. 

29. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa, 

yang selanjutnya disingkat SKPRDD, adalah surat 

keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana 

Desa setiap kabupaten/kota dalam satu tahun 

anggaran. 

30. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi 

dana yang perlu dianggarkan dalam rangka 

pelaksanaan transfer Dana Desa. 

31. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adalah 

rencana kerja clan anggaran yang memuat rincian 

kebutuhan dana dalam rangka Pelaksanaan transfer 

dana desa. 

32. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah 

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

33. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya 

disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran 

tagihan kepada negara. 

34. Surat Perintah 	Membayar, 	yang 	selanjutnya 

disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 

mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

35. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Keuangan Negara. 

BAB II 

PENGALOKASTAN 

Pasal 2 

Dana Desa yang diterima oleh kabupaten pada setiap tahun 
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anggaran dialokasikan untuk setiap Desa di Daerah. 

Pasal 3 

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dan ditetapkan secara 

berkeadilan berdasarkan: 

a. alokasi dasar; dan 

b. alokasi formula dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan 

geografis setiap Desa. 

Pasal 4 

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi 

Dasar Daerah dengan jumlah Desa di wilayah Daerah. 

Pasal 5 

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan 

bobot sebagai berikut: 

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah 

penduduk Desa; 

b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka 

kemiskinan Desa; 

c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; 

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan 

geografis Desa. 

(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 

ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan 1KG 

Desa. 

(3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

menggunakan formula sebagai berikut: 

W = (0,25 x Zi) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4) 

Keterangan: 



W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung 

berdasarkan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis Desa. 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap 

total penduduk Desa kabupaten. 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap 

Desa terhadap total penduduk miskin Desa 

kabupaten. 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total 

luas wilayah Desa kabupaten. 

Z4 = rasio 1KG Desa setiap Desa terhadap total 1KG 

Desa kabupaten. 

(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas 

wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 6 

(1) 1KG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data 

dari dari lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang statistik. 

(2) 1KG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi: 

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar; 

b. kondisi infrastruktur; dan 

c. aksesibilitas/ transportasi. 

(3) Penyusunan 1KG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7 

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa pada setiap 

tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 
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Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB III 

PENYALURAN 

Bagian Kesatu 

Mekanisme dan Tahap Penyaluran 

Pasal 8 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan darl RKUN ke RKUD untuk 

selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat 

bulan juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan 

b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% 

(empat puluh persen). 

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa 

diterima di RKUD. 

Bagian Kedua 

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD 

Pasal 9 

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan 

oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD). 

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

setelah Bupati menerima dokumen persyaratan 

penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tahap I berupa: 

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian 
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output Dana Desa tahun angaran sebelumnya, 

dari Kepala Desa; dan 

b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala 

Desa. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh 

lima persen) dan rata-rata capaian output 

menunjukkan paling kurang sebesar 50% (limapuluh 

persen). 

(4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata 

persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, 

sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara 

pengadaan, dan capaian output. 

(6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, 

kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data 

dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 

kementerian/ lembaga terkait. 

Pasal 10 

Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

BAB IV 

PENGGUNAAN 

Bagian Kesatu 

Prinsip Penggunaan 
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Pasal 11 

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk 

mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal 

usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan 

diurus oleh Desa. 

Pasal 12 

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pasal 13 

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja 

Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa. 

Bagian Kedua 

Prioritas Penggunaan Untuk Pembangunan Desa 

Pasal 14 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa 

dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa 

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan 

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, 

melalui: 

a. pemenuhan kebutuhan dasar; 

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa; 

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan 

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

Pasal 15 

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 hunuf a, meliputi: 

a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Pondok bersalin 

Desa; 

b. pengelolaan dan pembinaan Pos pelayanan terpadu; dan 

c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. 
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Pasal 16 

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c untuk mendukung 

target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 

2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, 

yang diprioritaskan untuk: 

a. mendukung kedaulatan pangan; 

b. mendukung kedaulatan energi; 

c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; 

dan 

d. mendukung pariwisata dan industri. 

Pasal 17 

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi 

Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP 

Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: 

a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 

b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 

c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 

d. pembangunan energi barn dan terbarukan; 

e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 

f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 

g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 

h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan 

saluran untuk budidaya perikanan; dan 

1. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. 

Pasal 18 

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi 

Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP 

Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: 

a. pendirian dan pengembangan BUM Desa; 
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b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 

c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan 

milik Desa; 

d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan 

bagan ikan; 

e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa; 

f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian 

dan perikanan; 

g. pengembangan benih lokal; 

h. pengembangan ternak secara kolektif; 

i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 

j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 

k. pengelolaan padang gembala; 

1. pengembangan Desa Wisata; dan 

m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil 

pertanian dan perikanan. 

Pasal 19 

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi 

Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP 

Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: 

a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain: 

1) zirkon; 

2) kaolin; 

3) zeolit; 

4) bentonit; 

5) silika (pasir kuarsa); 

6) kalsit (batu kapur/ gamping); 

7) felspar; dan 

8) intan. 

b. komoditas tambang batuan, antara lain: 

1) onik; 

2) opal; 

3) giok; 
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4) agat; 

5) topas; 

6) perlit; 

7) toseki; 

8) batu sabak; 

9) marmer; 

10) granit; 

11) kalsedon; 

12) rijang (chert); 

13) jasper; 

14) krisopras; 

15) garnet; dan 

16) potensi komoditas tambang batuan lainnya. 

c. rumput laut; 

d. hutan milik Desa; dan 

e. pengelolaan sampah. 

Bagian Ketiga 

Prioritas Penggunaan Untuk Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 20 

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk 

Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk 

penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas 

sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target 

RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang 

diantaranya dapat mencakup: 

a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; 

b. mendukung kegiatan ekonomi balk yang dikembangkan 

oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha 

masyarakat Desa lainnya; 

c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader 

Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi 

paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada 

warga masyarakat Desa; 
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e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup 

bersih dan sehat; 

f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat 

pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan 

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui: 

1. kelompok usaha ekonomi produktif; 

2. kelompok perempuan; 

3. kelompok tani; 

4. kelompok masyarakat miskin; 

5. kelompok nelayan; 

6. kelompok pengrajin; 

7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 

8. kelompok pemuda; dan 

9. kelompok lain sesuai kondisi Desa. 

Pasal 21 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 

20 setelah mendapatkan persetujuan Bupati. 

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan 

Desa mengenai APB Desa. 

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana 

Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah 

terpenuhi dan/atau kebutuhan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 

Pasal 22 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 

Desa. 

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pendampingan atas penggunaan Dana Desa. 

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang 

ditetapkan oleh menteri teknis terkait. 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 

Pemantauan 

Pasal 23 

(1) Kepala perangkat daerah yang membidangi 

pemberdayaan masyarakat dan desa bersama dengan 

kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan 

keuangan daerah dan camat melakukan pemantauan 

atas pengalokasian dan penggunaan Dana Desa setiap 

Desa. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap: 

a. penetapan peraturan Desa mengenai APB Desa; 

b. penggunaan Dana Desa; dan 

c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output. 

Pasal 24 

(1) Pemantauan terhadap penetapan peraturan Desa 

mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari 

keterlambatan penetapan peraturan Desa tersebut. 

(2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala 

perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan 

masyarakat dan desa dan camat dapat meminta dan 

memfasilitasi Kepala Desa untuk melakukan percepatan 

penetapan peraturan Desa tersebut. 

Pasal 25 

(1) Pemantauan terhadap penggunaan Dana Desa di setiap 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) 
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huruf b dilakukan untuk memastikan penggunaan Dana 

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terhadap 

penggunaan Dana Desa di setiap Desa tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, bupati melalui 

camat memberikan teguran kepada Kepala Desa. 

(3) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan untuk 

menghindari penundaan penyaluran Dana Desa. 

(4) Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/atau tidak 

menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kepala perangkat daerah yang membidangi 

pemberdayaan masyarkat dan desa dan camat dapat 

meminta dan memfasilitasi Kepala Desa melakukan 

percepatan penyampaian laporan dimaksud. 

Bagian Kedua 

Pelaporan Dana Desa 

Pasal 26 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap 

penyaluran kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian 

output tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian 

output tahap I. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling 

lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. 



(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun 

anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output 

setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat 

menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada 

Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data 

pada aplikasi. 

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan 

penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 

berkoordinasi dengan Kepala Desa. 

Pasal 27 

(1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan 

laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan 

kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

(2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahap I. 

(3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) 

hari sejak Dana Desa diterima di RKUD. 

(4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 
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output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a disampaikan paling lambat 14 Januari tahun 

anggaran berjalan. 

(5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli 

tahun anggaran berjalan. 

(6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas 

batas waktu penyampaian laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan 

penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk 

selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada 

aplikasi. 

Bagian Ketiga 

Evaluasi 

Pasal 28 

Evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk 

mengetahui besaran realisasi penggunaan Dana Desa. 

Bagian Keempat 

Pemantauan dan Evaluasi Sisa Dana Desa 

Pasal 29 

Kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan 

masyarakat dan desa, kepala perangkat daerah yang 

membidangi pengelolaan keuangan daerah dan camat 

melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa 

setiap Desa. 

Pasal 30 

(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana 

Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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29 ditemukan Sisa Dana Desa lebih dan 30% (tiga puluh 

per seratus), Bupati: 

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa menganai 

Sisa Dana Desa tersebut; dan/atau 

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk 

melakukan pemeniksaan. 

(2) Sisa Dana Desa lebih dan 30% (tiga puluh per seratus) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dan 

Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran 

berjalan. 

(3) Sisa Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan 

digunakan sesuai dengan peruntukkannya pada tahun 

anggaran berikutnya. 

SANKSI 

Bagian Kesatu 

Penundaan Penyaluran 

Pasal 31 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 

ayat (2); 

b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dan 30% (tiga puluh persen) 

sebagaimana dimaksud Pasal 30; 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 RKD tahun anggaran 

sebelumnya. 

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 

-21- 



akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desaa 

tahap I tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli 

tahun angaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun 

anggaran sebelumnya masih lebih besar dan 30% (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 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa. 

(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 (1) 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 waktu tahapan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. 

Pasal 32 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 

dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) haruf a telah 

diterima. 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

kurang dari atau sama dengan 30%; dan 

C. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
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daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a 

dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya 

tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi 

ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 

KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran 

berjalan dan agar diangarkan kembali dalam rancangan 

APBDesa 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 ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan clarl RKUD ke 

RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun 

anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut 

diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran 

Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran 

berjalan. 

(7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran 

sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran 

berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran 

sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dan 

RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli 

tahun anggaran berjalan. 

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa 
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tahap I dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang 

belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun 

anggaran berjalan. 

(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan 

penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana 

dimaksud ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang belum 

disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa 

Anggaran Lebih pada RKUN. 

Bagian Kedua 

Pemotongan Penyaluran Dana Desa 

Pasal 33 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa 

dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa 

lebih dan 30% (tiga puluh per seratus). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana 

Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Pidci siat Peraturan Bupati mi berlaku, Peraturan Bupati 

20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 

ran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 

Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak 
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Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 35 

Peraturan mi berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan mi dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Lebak. 

Ditetapkan di Rangkasbitung 

pada tanggal 31 Oktober 2017 
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