
Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMORl~ TAHUN2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAANALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan
Keuangan 'Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Musi
Banyuasin, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman. bagi aparat
maupun pihak-pihak terkait dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian
tujuan Alokasi Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Petunjuk Pelaksanaan
PeraturanDaerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desadi Kabupaten
Musi Banyuasin;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah llngkat II
dan Kotapraja di Sumatera 5elatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
2. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor66, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4400);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4437), sebagaimanateIah diubah dengan Undang-undang
Nomor12Tahun2008tentangPerubahanKeduaAlasUndang-undangNornor32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun
2008Nomor 59, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor4438);
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Menetapkan

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tel1tang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antar
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah i<.abupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan
dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Perlombaan Desa dan Kelurahan;

15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum
Pelaporan dan Pertanggungjawaban PenyelenggaraanPemerintahan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
PengelolaanKeuangan Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasint ahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SUPATI TENTANG PIt:lUNJUK PELA.KSANMN I!\.lOKAS!
DANA DESA (ADD) DALA.M KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pernerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
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•4. . Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang

se;lanjutnY13disir:gkat BPMPD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan
pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya
masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah
satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan
melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang
meliputi perencanaan pengendalian operasional, pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan
akuntansi serta melaksanakanketatausahaan dinas.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wi/ayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan
permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul danadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

10. Perangkat Desa adalah 5ekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat
Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan
kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).

11. 5ekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib
administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

12. Pegawai Ncgeri Sipil, selanjutnya disingkat PNSadalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang
ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan
perundang-undangan.

13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

14. Lembaga Pembeberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan
DPRDdan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungs! bendahara
umum daerah.

17. MUSyawarahPerencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah
forum musyawarah tahunan yang di/aksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan
desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena
dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 5 (lima) dan 1
(satu) tahunan.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemer!ntahan
desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pcrtanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang S€'Janjutnyadisebut PTPKDadalah perangkat
desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.



21. - Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima,
mBnyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan
keungan desa dalam rangka pelaksanaanAPBDesa.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersarna oleh Pemerintah Desa
dan BPD,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

23. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang
bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, relTibusi daerah dan dana keuangan pusat
dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangj belanja pegawai.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan
desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program satuan Kelja
Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPDdan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana
kerja.

25. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat
rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang
dimutakhirkan , program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan
maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
RPJMDesa.

"6. oaftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa)
adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang
sudah jelas sumbemya baik dari APBN,APBD(Propinsi, Kabupaten) APBDesa,Swadaya masyarakat
dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

27. Sketsa desa adalah gambaran desa secara kasarjumum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam
dan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan
dengan keadaan sumber daya pembangunan dan patensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.
Hasilnya berupa masalah sosial, ekonolTli, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

28. Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kribs dalam kehidupan masyarakat, yaitu
saat-saat dirasakannya masalah-masalahyang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi
cukup parah dan berulang-ulang.

29. Bagan kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lembaga-Iembaga di desa
baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi masyarakat.

BAB II
TUJUAN AlOKAS! DANA DeSA

Pasal2

Tujuan Alokasi Dana De.<;aadalah :
a. Memberikan motivasi kepada masyarakat Desa / Kelurahan dalam hal, menggaJi, membina dan

memanfaatkan patensi swadaya gotong royong masyarakat Desa j Kelurahan

b. Meningkatkan mekanisme Pemerintahan Desa / Kelurahan dalam mengelola Alokasi Dana Desa
(ADD) Kabupaten Musi Banyuasin kepada Desa / Kelurahan tahun 2012, yang mencakup mengenai
Perencanaan,Pelaksanaandan Pertanggung jawaban.

c. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Desa,lKelurahan dalam membantu program pembangunan
secara mandiri dengan mendayagunakan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara
optimal untuk kepentingan masyarakat.

.d. Meningkatkan pembangunan sarana j Prasarana (infrastruktur perdesaan ) untuk pelayanan
masyarakat Desa j Kelurahan dalam rangka mengembangkan kegiatan Sosial dan ekonomi
masyarakat.

e. Memperkuat ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing
dan religius

f. Meningkatkan kemandirian desa.



BASIl!

TIM PEMBINA, PENGENDALI DAN I"ENGELOLA A.LOKASI DANA OESA

Bagian kesatu
Pembentukan Tim

Pasal3

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan A10kasi Dana Desa dibentuk Tim Pembina Tingkat

Kabupaten, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Pengelola Tingkat Desa.

Bagian Kedua
Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Pasai4

(1) Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan melibatkan instansi

terkait.
(2) Sekretariat Tim Pembina Alolkasi Dana Desa Tingkat Kabupaten berada pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
(3) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) pasal ini mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan pengelolaan A10kasi Dana Desa.

b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

C. Memverifikasi profosall dokumen kegiatan dan persyaratanlainnya.

d. Menyelesaikan maslah-masalah yang memerlukan penanganan Tim Pembina

e. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan

laporan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Tingkat Kecamatan

Pasal5

Tim Pengendali Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai

berikut:

. Penanggungjawab

Penanggungjawab Operasional
Kegiatan (PJOK)

Anggota

camat

Kepala Seksi PemberdayaanMasyarakat dan Pemelintahan Desa.

: Staf Seksi PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa

(1) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas
sebagai berikut :
a. Membina dan mengendalikan pelaksanaan program Bantuan ADD diwilayahnya.

b. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana

Desa;
c. Memverifikasi proposal/dokumen kegiatan dan persyaratan lainnya;

d. Setiap 3 bulan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan 5PJ Program ADD diwilayahnya
kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala BPMPD Kab Muba.

e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pembinai

Tingkat Kabupaten.



Bagian Keempat
Tim Penglola Tingkat Desa

Pasal 6

(1) Tim Pengeio!a Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai
berikut:
Penanggungjawab KepalaDesa

Penanggungjawab Operasional
Kegiatan (PJOK)

Penanggung jawab Adminstrasi
kegiatan (PJAK)

Tim PelaksanaKegiatan (TPK)

5ekretaris Desa

Bendaharawan Desa/Kaur Keuangan/Kaur lainnya

: LPM

(2) Susunan KeanggotaanTim PelaksanaKegiatan (TPK) terdiri dari :
Ketua Unsur LPM

5ekretaris

Bendahara

Anggota

Unsur LPM

. Unsur LPM

1Orang unsur LPMatau unsur lain yang dipandang perlu

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, apabila dipandang
perlu kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka pelaksana teknis dapat
diberikan insentif yang dituangkan dalam RencanaAnggaran Biaya atau Daftar Rincian Kegiatan.

Bagian Kelima

Tugas Tim Pelalt.sana Tingkat Desa

Pasal 7

(1) • Kepala Desa mempunyai Tugas
a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Desa

yang kemudian disusun dalam suatu dokumen/proposal kegiatan.

b. Membina dan mengendalikan kegiatan
c. Mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari ADD.

d. Mengkoordinasikan pelaksanaantugas dari para pelaksana teknis di desa.

e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Kegiatan Di Desa dan

PenggunaanAlokasi Dana DesaTahun yang bersangkutan.
f. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa

serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada TIm Pendamping Tingkat

Kecamatan dan TIm PembinaTIngkat Kabupaten.

( 2). PlOK mempunyai tugas :

a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan PengelolaanADD.

b. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan ADD Tahun yang

bersangkutan.



:c. Membantl' ketua dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa yang

dituangkan dalam proposal/dokumen kegiatan.

d. Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketlla.

e. Melaksanakanpelayanan teknis administrasi kepadaTim.

f. Menyusun laperan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa serta laporan
swadaya masyarakat

(3). PJAKmempunyai tugas :

a. Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas. nama Pemerintah Desa yang

bersangkutan.

b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bllkti pendukung.

c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

d. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan

tahapan pencairan.

Menyampaikan laperan keuangan kepada Ketua.

(4). TPK Mempunyai tugas:

a. Membuat RAB

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAByang telah disusun sesuai kebutuhan masyarakat ,

c. Melaksanakan, mengadministrasikan dan mempertanggung jawabkan program kegiatan Alokasi

Dana desa (ADD ).

BAS IV

SASARAN PENGGUNAAN AlOKASr DANA OESA

Pasal 8

Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung kepada 236 Desa I Kelurahan yang terdapat di wilayah

Kabupaten Musi Banyuasin melaui proses transfer rekening Desa.

Pasal 9

Prosentasepenggunaan Alokasi Dana Desaditetapkan sebagai berikut :

1 85% (Delapan pu/uh lima persen) untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat, diantaranya :
a. Untuk Pembangunan I Perbaikan Fisik Prasaranadan sarana DesaI Kelurahan dengan ketentuan

Dana tersebut dapat digunakan sebagai berikut antara lain;

1) Pembangunan prasarana pemerintahan,
2) Pembangunan prasarana perhubungan,
3) Pembangunan prasarana produksi,
4) Pembangunan prasarana pemasaran
5) Pembangunan Prasarana Pendidikan,
6) Pembangunan PrasaranaKesehatan dan
7) Pembangunan prasarana sosial;

b. Penyertaan modal usaha melalui BUMDESdalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan
masyarakat desa dengan ketentuan kepada BUMDes yang aldif, pengurusnya aktif, tertib
administrasi pembukuan, usahanya jelas dan prospektif dan keJengkapanadministrasi lainnya;



2. 15: % (Uflla betas persen) untuk menunjang kinerja pemerintahan desa yang penggunaanya
diperuntukan untuk ;
a. Biaya Operasional Pemerintahan Desa / Kelurahan antaralain untuk biaya Adminstrasi kantor,

Biaya Pembuatan Profil Desa dan 5truktur Organisasi, Biaya rapat-rapat, dan Biaya perjalanan
Dinas kepala desa dan Perangkat desa serta honor pengurus perpustakaan/arsip.

b. Biaya untuk menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Biaya Pembuatan Struktur Organisasi
PKKdan Biaya administrasi PKK.

c. Biaya untuk menunjang kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Desa/ Kelurahan
d. PelaksanaanPosyanduDesa

BAB V
PERENCANAAN KEGIATAN YANG DIDAr~AI DAR! ADD

Pasai 10

Langkah - langkah yang diperlukan terkait dengan perencanaan tahapan kegiatan yang dibiayai dari
Alokasi Dana Desaadalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Musrenbangdes dalam rangka bahan penyusunan Perdaturan desa tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)selama 5 atau 6 tahun berdasarkan visi
dan misi kepala desa terpilih.

b. Pembahasan dan Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPDesa)yang memuat rencana kerja semua program pembangunan selama 1tahun.

c. PenyelenggaraanMusyawarah di Desamengenai Rencanakegiatan yang akan dibiayai dari ADD;

d. Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desatentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa).

Pasal 11

(1) Setelah mengetahui besaran ADD yang diterima Desa, maka Kepala Desa bersama LPM, perangkat
Desa dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah di desa untuk menyusun rencana
penggunaan A10kasiDana Desa untuk kegiatan pembangunan Desadengan memperhatikan aspirasi
dan tingkat dukungan swadaya masyarakat, kebutuhan desa, RKPDesayang telah disusun, kegiatan
yang diperbolehkan dibiayai dari ADD, serta menghindari kegiatan yang rencananya akan didanai
dari program lain seperti : P2D/K, PNPMPerdesaan, PNPMPerkotaan, PNPMInfrastruktur Pedesaan,
Program RaksaDesa.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah rencana kegiatan penggunaan ADD sebagamana dimaksud pada
ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani
oleh pihak-pihak terkait dengan dilampiri daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran II
Peraturan inLhasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud selanjutnya disampaikan kepada BPD
untuk dapat disetujui.

(3) Berdasarkan Berita acara hasil persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
dibuat Keputusan Kepala Desatentarig RencanaPenggunaanADD tahun yang bersangkutan sebagai
bahan penyusunan proposal /dokumen kegiatan ADD dan bahan penyusunan Peraturan Desa
tentang APBDesauntuk diajukan ke Tim PembinaTingkat Kabupaten melalui Tim PengendaliTingkat
Kecamatan.

(4) DokumenjProposal ADD yang telah diverifikasi kelayakan teknis dan administrasinya oleh Tim
Pengendali Tingkat Kecamatan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten
sebagai bahan untuk pencairan dana.



BAS VI

, TAn': CARA DAN PERSYARATAN PENCAlRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

(1) Pencairan Alokasi Dana Desadisalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa
dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.

(2) PencairanAlokasi Dana Desadilakukan secara bertahap :

a. Tahap ke I (Kesatu) sebesar 50% (lima puluh persen).

b. Tahap Ke II (Kedua) sebesar 50% (lima puluh persen).

Mekanisme Pencairan
Pasal 13

(1) Proposal/Dokumen pencairan dana Tahap I disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui
Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
a. Surat Permohonan PencairanTahap I;
b. Peraturan Desa tentang PenetapanAnggaran Pendapatandan Belanja Desa;
c. Keputusan Kepala Desa tentang PenetapanTim PelaksanaKegiatanTingkat Desa;
d. Kuitansi penerimaan dana Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
e. Berita Acara Penyerahan PembayaranTahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara

Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;
f. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADD dan dilampiri dengan

daftar hadirnya;
g. Keputusan Kepala Desatentang Penetapan Rencanapenggunaan ADD;
h. Daftar Rincian Kegiatari yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap I setelah mendapat

persetujuan Ketua BPD;
I. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya sekurang-kurangnya 60% dan tahun berjalan

sekurang-kurangnya 35%;
j. Laporan Pertangungjawaban penggunaan dana ADDTahap II tahun sebelumnya;
k. Surat Persetujuan dari Camat perihal Persetujuan PencaiaranADDTahap 1.

(2) Bagi proposal/Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Pembina Tingkat
Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati
selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola
Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADD Tahap I
kepada rekening desa masing-masing.

(3) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDyang tercantum
dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua
telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADD sebagai dasar
pengeluaran keuangan daerah.

(4) Format persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan inL

(5) ProposaljDokumen pencairan Tahap II (dua) disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui
Kepala BPMPDdengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a. Surat Permohonan PencairanTahap II;
b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana DesaTahap 1 (satu) disampaikan ke

BPMPDpaling lambat 2 (dua) bulan setelah pencairan Tahap 1 (satu) yang diketahui oleh Ketua
BPD dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat
dipertanggungjawabkan;



C:. Peraturan Desa tentang RencanaPembangunanJangka Menengah Desa (RPJMDes);
d. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADDTahap I;
e. Kuitansi peneTimaanyang ditandatangani oleh KepalaDesadan Bendahara Desa;
f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap II yang ditandatangani oIeh Kepala Desa dan

Bendahara Desasetelah diketahui oIeh Ketua BPD;
g. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan daTi dana ADD Tahap II setelah mendapat

persetujuan Ketua BPD;
h. Realisasi peneTimaan PBB tahun sebelumnya sekurang-kurangnya 75 % dan realisasi tahun

berjalan sekurang-kurangnya 50 %;
i. Surat Persetujuan daTiCamat tentang PencairanTahap II.

(6) Bagi proposal/Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
ayat (5) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oIeh Tim Pembina Tingkat
Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati
selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola
Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADD
Tahap II kepada rekening desa masing-masing.

(7) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan
oleh PenggunaAnggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDyang tercantum
dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaandana yang bersangkutan dan apabila semua
telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADD sebagai dasar
pengeluaran keuangan daerah;

BABVII

PELAKSANAAN AlOKASI DANA DESA

Pasal 14

(1) Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADD harus mengacu dan berpedoman kepada
petunjuk pelaksanaan dan proposaljdokumen kegiatan ADD yang telah direncanakan.

(2) Keuangan Desa termasuk ADD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran.

BAB VIII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

(1) Perubahan penggunaan A10kasi Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desadilaksanakan apabila sebagai berikut :

a. Apabila kegiatan ADD yang akan dilaksanakan setelah berdasarkan pengamatan dan kondisi
yang ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan mengacu kepada rencana yang tertuang
dalam proposal/dokumen kegiatan, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan kebutuhan
belanja barang atau alat pendukung yang diperiukan karena terjadi kenaikan harga
barangjmateTial;

b. Kegiatan yang telah direncanakan dalam proposaljdokumen kegiatan ternyata dalam
pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pas anggaran
yang berbeda.

(2) Apabila terjadi perubahanjpengalihan penggunaan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka harus dilakukan proses berikut :



a: Meng~dakan, musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan ADD yang
disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak
yang terkait seperti 5ekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD serta dilampiri daftar hadir

musyawarah;

b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Alokasi Dana
Desa (yang baru);

c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada point b di atas, segera disampaikan kepada camat dan Tim Pembina Tingkat
Kabupaten serta aparat pengawas fungsional.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan atas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oIeh Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang
meliputi:

a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

C. Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

d. Penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan laporan yang
disampaikan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara fungsional oleh

lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal18

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan program ADD

'an melaporkanhasilnya kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan atau kepada camat untuk kemudian merespon dan menindaklanjutinya.

Pasal19

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD meliputi hal-
hal sebagai berikut :

a. mengawasi pelaksanaan peraturan desa terutama Peraturan Desa tentang RPJMDes, Peraturan Desa
tentang APBDesa dan Perdes tentang Perangkat desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja
pemerintah desa;

b. mengawasi pelaksanaan peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dalam rangka
pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;

c. membandingkan pelakSanaan kegiatan fisik dan non fisik di lapangan dengan rencana kegiatan
berdasarkan hasil musyawarah di desa dan Keputllsan kepala Desa;

d. memberi masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik di
lapangan agar mengacu kepada rencana kegiatan yang telah disusun.

';,

"



penerimaan uang yang menjadi

penerimaan kepada Kepala Desa paling

BAB X

PELAPORAN

Pasal 20

(1) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai
berikut:
a. laporan Berkala, yaitu : laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara

rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD,
dan realisasi belanja ADD dan laporan dukungan swadaya masyarakat;

b. laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan
penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir
penggunaan ADD.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural
yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat
Kecamatan secara bertahap.

(3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat
laporanjrekapan dari sefuruh laporan tingkat desa di wilayah termasuk laporan dukungan swadaya
masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan
melaporkan kepadaTim PembinaTingkat Kabupaten.

BABXI

PENATAUSAHAAN !<EUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 21

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa

dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Pertama
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 22

(1) PenatausahaanPenerimaanwajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

(2) Penatausahaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
c. Buku kas harian pembantu.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan

tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri

dengan:

a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.



Bagian Kedua
Penatausal1aan Pengeluaran

Pasal 23

(1) PenatausahaanPengeluaranwajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa

atau Peraturan Desatentang Perubahan APBDesamelalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP).

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa

mela/ui PelaksanaTeknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

(4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung

jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran

meliputi:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;

c. Buku kas harian pembantu.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 24

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk

pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDesa.

(2) 5etiap Pengeluaran belanja atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

J) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oIeh 5ekretaris Desa atas

kebenaran material yang timbul dali penggunaan bukti dimaksud.

(4) Bendahara desa sebaga! wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib

membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dllampirkan dengan:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perindan obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran

yang sah;

c. Bukti atas penyetoran PPN/PPhke kas negara.

(6) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan A/okasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat

dengan slstematika pelaporan tercantum dalam lamplran Peraturan inl.

(7) Kepala Desa menginfonnasikan pokok-pokok pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan

sistematika pelaporan tercantum dalam lampiran Peraturan in!.



BAB XIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Pertama
PENGHARGAAN

Pasal 25

(1) Penilaian keberhasilan dalam rangka Pemberian penghargaan kepada Desa terbaik dalam
pelaksanaan dan penggunaan ADDdilakukan bersama-samadalam kegiatan perlombaan desa.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan
dan stimulan.

Bagian Kedua

SANKSI

Pasal 26

Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABXIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal27

(1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa dan Peraturan Daerah tentang
pemekaran desa tersebut ditetapkan setelah ada Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desatahun yang bersangkutan, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak
mendapat dana alokasi dana desa untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk
untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan tunjangan kinerja pemerintahan desa
baru hasil pemekaran.

(2) Peresmian desa baru hasil pemekaran dapat dilakukan apabila telal1 terbentuk Badan
Permusyawaratan Desa baru hasil pemekaran yang diresmikanjditetapkan dengan Keputusan
camat dan perangkat desanya telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Desa serta susunan personalia perangkat desa telah ditetapkan olel1 Pejabat
Kepala Desa.

(3) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat bagian alokasi dana
desa dari pemerintah kabupaten.

BABXV

KETENTUAN PERAUHAN

Pasal29

(1) Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana DesaTahun 2012 masih tetap
mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk PelaksanaanPerda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana
Desa ;



"

~,. .. .
(2) A-pabila ejesa belum menyelesaikan penyusunan RPJMDes, maka sebagai salah satu syarat pencairan

Alokasi Dana Desa Tahap II adalah desa harus mempunyai Keputusan kepala Desa tentang Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang memuat semua rencana pembangunan yang akan
dilaksanakan dan dibiayai dari berbagai pos anggaran yang berbeda seperti : ADD, P2D/K, PNPM
Mandiri.

(3) Pada tahun 2012 semua desa harus sudah mempunyai Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

BABXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bag ian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan tentang Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal33

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : to. M0i 2012

)

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal , '0 M.e.i 2012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUS! BANYUAS!N TAHUN 2012 "?\ 0
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