
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 7 /PMK.07 /2015 

TENT ANG 

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, 

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA 

Menimba ng a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa l 14, Pasal 

18, Pasal 23, dan Pasa l 28 Peraturan Pemerintah Nomor 

6 0 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega ra sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 93/PMK.07 /2015 · tentan g Ta ta Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan 

dan Evaluasi Dana Desa; 

b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan 

penyelen ggaraan pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur 

kembali tata cara penga lokasian, penyaluran, 

penggunaan, pemantauan da n evaluasi Da na Desa; 

c . bahwa berdasarka n pertimba n gan sebagaimana 

dimaksud da lam huruf a dan huruf b, perlu m en etapkan 

Peraturan Menteri Keuanga n ten.ta ng Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan 

dan Evalua si Dana Desa. 
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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 dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5694); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENGALOKASIAN, PENYALURAN, 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PENGGUNAAN, 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. 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. 

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 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. 
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3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang 

akan cliterima oleh setiap Desa, clihitung clengan cara 

membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa 

clengan jumlah Desa secara nasional. 

4. Pemerintah Desa aclalah Kepala Desa atau yang clisebut 

clengan nama lain clibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

5. Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara, yang 

selanjutnya disingkat APBN, a d a la h rencan a keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang clisetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

6 . Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah yang 

sela njutnya disingka t APBD, a cla la h ren can a keu a ngan 

tahunan pemerintahan claerah yang clibahas clan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakila n Rakyat Daerah, cla n ditetapka n clengan 

Peraturan Daera h. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 

selanjutnya disebut APB Desa, aclalah rencana keu a n gan 

tahuna n Pemerintah an Desa . 

8. Rekening Kas Umum Negara, yan g sela njutnya clisingka t 

RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan u a n g 

negara yan g ditentuka n oleh Menteri selaku Bendah a ra 

Umum Negara untuk men ampung seluruh penerimaan 

n egara cla n membayar seluruh pengeluara n n egara pacla 

bank sen tral. 

9. Rekening Ka s Umum Daera h, yan g sela njutnya disingkat 

RKUD, a da la h rekening tempat penyimpa n an u an g 

daerah yang ditentuka n oleh bu pati/walikota u ntu k 

men a mpung seluruh penerimaan daera h da n membayar 

seluruh pen geluaran claerah pa da ba n k yan g ditetapka n. 

10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya d is ingkat RKD, 

adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah 

Desa ya n g m en ampung seluruh pen erimaan Desa cla n 

diguna kan u n tuk m embayar selu ruh pen geluaran Desa 

pacla bank yan g ditetapkan. 
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11. 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. 

12. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat 

KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 

un tuk melaksanakan se bagian kewenangan dan 

tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian 

Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya 

disebut DIPA, adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

yang digunakan se bagai acuan PA dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 

15. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa, yang 

selanjutnya disingkat SKPR DD, adalah surat keputusan 

yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

yang memuat rmcian jumlah Dana Desa setiap 

kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran. 

16. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana 

kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan 

dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa. 

1 7. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah 

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

18. 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. 

19. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya 

disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan 

tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan 

variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 

infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. 
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20. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya 

disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan 

kepada negara. 

21. 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. 

22. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

BAB II 

PENGALOKASIAN 

Bagian Kesatu 

Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota 

Pasal2 

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun 

Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa untuk 

dialokasikan sebagai anggaran Dana Desa. 

(2) Berdasarkan anggaran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa 

setiap kabupaten/kota. 

(3) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan 

secara berkeadilan berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar; dan 

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan 

jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis 

Desa setiap kabupaten/kota. 
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Pasal3 

(1) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan 

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(3) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh per 

seratus) dari anggaran Dana Desa. 

(2) Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dihitung 

dengan cara mengalikan jumlah Desa di kabupaten/kota 

dengan Alokasi Dasar. 

(3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah 

administrasi pemerin tahan. 

Pasal 4 

(1) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan 

alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah 

Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (3) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) 

dari anggaran Dana Desa. 

(2) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot sebagai 

berikut: 

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

penduduk; 

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

kemiskinan; 

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

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

kesulitan geografis. 

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing

masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa 

dan IKK kabupaten/kota. 
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(4) Penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dila kukan dengan 

menggunakan formula sebagai berikut: 

X {(0,25 * Yl) + (0,35 * Y2) + (0, 10 * Y3) + (0,30 * Y4)} * 

(O, lO * DD) 

Keterangan: 

X Dana Desa kabupaten/kota yang dihitung 
berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka 
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, d a n tingkat 
kesulitan geogra fis Des a setia p kabupa ten/kota 

Yl ras10 jumlah penduduk Desa setiap 
kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa 
n a siona l 

Y2 ra sio jumla h penduduk miskin Desa setia p 
kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin 
Desa nasional 

Y3 ra sio lua s wilayah Desa setia p ka bupa ten/kota 
terha da p lua s wilayah Desa n asional 

Y4 ra sio IKK kabupaten/kota terhada p total IKK 
kabupaten/kota yang m emiliki Desa 

DD Pagu Da na Desa Na siona l 

(5) Da ta jumla h penduduk Desa , a n gka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pa da ayat (1) bersumber d ari kem enteria n yang 

berwen a n g dan/ atau lembaga yan g menyelen ggara kan 

urusan pem erinta h di bidang statistik. 

(6) Data sebaga imana dima ksud pa da ayat (5) disa mpa ika n 

oleh kem enteria n yan g berwen a n g dan/ a tau lembaga 

yan g m enyelen ggara ka n urusan pemerinta h di bida n g 

s tatistik kepa da Men teri Keu angan c.q. Direktu r J endera l 

Perimbangan Keu a ngan paling lambat bula n Agustus . 

(7) Dala m h a l da ta sebagaima n a dimaksud pada ayat (6) 

terla mbat atau tidak disampa ikan, pen ghitungan rincian 

Dana Desa setiap ka bupaten / kota men ggunakan da ta 

yan g diguna kan da lam pen ghitungan rincia n Da na Desa 

setia p ka bupaten/kota tahun anggara n sebelumnya. 
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Pasal5 

(1) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka 

kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) tidak tersedia, 

penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan 

data Desa induk secara proporsional sebesar 50% (lima 

puluh per seratus), atau data yang bersumber dari 

Pemerintah Daerah. 

(2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri 

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

paling lambat bulan Agustus. 

Pasal 6 

(1) Hasil penghitungan rmc1an Dana Desa setiap 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dan Pasal 4 disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota 

Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai 

APBN untuk mendapat persetujuan. 

(2) Hasil pembahasan rmc1an Dana Desa setiap 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Presiden mengenai rincian 

APBN. 

Bagian Kedua 

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa 

Pasal 7 

(1) Berdasarkan nncian Dana Desa setiap kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), 

bupati/walikota menghitung rincian Dana Desa setiap 

Desa. 

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 
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pada ayat ( 1) dialokasikan secara berkeadilan 

berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar; dan 

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan 

jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis 

setiap Desa. 

(3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara 

membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan 

jumlah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota berbeda 

dengan jumlah Desa dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), 

bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan 

mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada 

Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri 

c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(5) Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota lebih sedikit 

dibandingkan dengan jumlah Desa yang ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bupati/walikota 

menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap 

Desa berdasarkan nnc1an Dana Desa setiap 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (2) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar 

untuk selisih jumlah Desa dimaksud. 

(6) Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah Desa yang ditetapkan 

d.alam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bupati/walikota 

menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap 

Desa berdasarkan jumlah Desa yang ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 
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Pasal 8 

( 1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang 

dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf b menggunakan bobot sebagai 

berikut: 

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

penduduk; 

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

kemiskinan; 

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

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

kesulitan geografis. 

(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masmg

masing ditunjukkan oleh jumla h penduduk miskin desa 

dan IKG Desa. 

(3) Penghitungan rmc1an Dana Desa setiap Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

menggunakan formula sebagai berikut: 

W = {(0,25 ·k Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * 

(DDkab/kota - ADkab/kota) 

Keterangan: 

w Dana Desa setiap Desa yang dihitung 
berdasarkan jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 
kesulitan geografis Desa setiap 
kabupaten/kota 

Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap 

Z2 

Z3 

total penduduk Desa kabupaten/kota yang 
bersangku tan 

rasio jumla h penduduk miskin setiap 
terhadap total penduduk miskin 
kabupaten/kota yang bersangkutan 

Des a 
Des a 

rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas 
wilayah Desa kabupaten/kota yang 
bersangku tan 
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rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa 
kabupaten/kota yang bersangkutan 

DDkab / kota 

ADkab /kota 

pagu Dana Desa kabupaten/kota 

besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa 
dikalikan jumlah Desa dalam ka bupaten/kota 

Pasal 9 

(1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota 

berdasarkan data dari kementerian yang berwenang 

dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang statistik. 

(2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi: 

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar; 

b. kondisi infrastruktur; dan 

c. aksesibilitas/transportasi. 

(3) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa 

se bagaimana tercan tum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 10 

(1) Tata cara penghitungan dan pembagian rmc1an Dana 

Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan 

bupati/walikota. 

(2) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), paling sedikit mengatur mengenai: 

a. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa; 

b. penetapan rincian Dana Desa; 

c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa; 

d. prioritas penggunaan Dana Desa; 

e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa; dan 

f. sanksi berupa penundaan dan pengurangan 

penyaluran Dana Desa. 
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(3) Bupati/walikota menyampaikan peraturan 

bupati/walikota sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) 

clisertai clengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana 

Desa setiap Desa kepacla Menteri c.q. Direktur Jencleral 

Perimbangan Keuangan clengan tembusan kepacla 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal clan Transmigrasi, gubernur clan 

kepala Desa. 

(4) Tata cara penghitungan Dana Desa ke setiap Desa 

sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) huruf a clilakukan 

sesuai clengan pecloman clan contoh penghitungan 

se bagaimana tercan tum clalam Lam piran II yang 

merupakan bagian ticlak terpisahkan clari Peraturan 

Menteri ini. 

BAB III 

PENYALURAN 

Bagian Kesatu 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa, Menteri selaku PA 

Benclahara Umum Negara menetapkan Direktur Dana 

Perimbangan sebagai KPA Transfer ke Daerah clan Dana 

Desa. 

(2) Tugas clan wewenang KPA Transfer ke Daerah clan Dana 

Desa sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clilaksanakan 

sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang

unclangan. 

Bagian Keclua 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Pasal 12 

(1) KPA Transfer ke Daerah clan Dana Desa menyusun DIPA 
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Dana Desa berdasarkan nnc1an Dana Desa setiap 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (3). 

(2) KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan 

DIPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat 

pengesahan. 

(3) Penyusunan, penyampaian dan pengesahan DIPA Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) · 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 13 

(1) Berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), KPA Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa menerbitkan SKPR DD. 

(2) SKPR DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana 

Desa. 

(3) Berdasarkan SKPR DD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diterbitkan SPP. 

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar 

penerbitan SPM. 

(5) Penerbitan SPP, SPM, dan dokumen anggaran lainnya 

yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa 

dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesua1 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Mekanisme dan Tahap Penyaluran 

Pasal 14 

( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya 

dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat 

puluh per seratus); 

b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat 

puluh per seratus); dan 

c. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua 

puluh per seratus). 

(3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada 

minggu kedua bulan yang bersangkutan. 

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa 

di terima di RKUD. 

Bagian Keempat 

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD 

Pasal 15 

( 1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan 

oleh KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I 

dilakukan setelah bupati/walikota menyampaikan: 

a. peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran 

berjalan; 

b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 

setiap Desa; dan 

c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 

penggunaan 

sebelumnya. 

Dana Des a tahun anggaran 

kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan. 

(3) Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum 

ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah 
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clitetapkan peraturan bupati/walikota mengenai APBD. 

(4) Bupati/walikota menyampaikan peraturan claerah, 

peraturan bupati/walikota, clan laporan realisasi 

penyaluran clan konsoliclasi penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 

minggu keempat bulan Maret. 

Pasal 16 

( 1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah 

bupati/walikota menyampaikan laporan penyaluran dan 

penggunaan Dana Desa tahap I kepada Menteri c.q. 

Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan. 

(2) Laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan 

paling kurang Dana Desa tahap I telah disalurkan 

sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari RKUD ke RKD. 

(3) Bupati/walikota menyampaikan laporan penyaluran clan 

penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepacla Menteri c.q. Direktur Jencleral 

Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat 

bulan Juli. 

Pasal 17 

( 1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah 

bupati/walikota menyampaikan laporan penyaluran clan 

penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepacla 

Menteri c.q. Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan. 

(2) Laporan penyaluran clan penggunaan Dana Desa tahap I 

dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I clan 

tahap II telah disalurkan se besar 50% (lima puluh per 

seratus) dari RKUD ke RKD. 

(3) Bupati/walikota menyampaikan laporan penyaluran dan 

penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II 

sebagaimana climaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. 

Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan paling lambat 
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minggu keempat bulan September. 

Pasal 18 

(1) KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa melakukan 

penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas 

penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD. 

(2) Penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

Bagian Kelima 

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD 

Pasal 19 

( 1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan 

oleh bupati/walikota. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala 

Desa menyampaikan: 

a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada 

bupati/walikota. 

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya. 

(3) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan 

realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan 

Maret. 

Pasal 20 

( 1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala 

Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa 

Tahap I kepada bupa ti/walikota. 

(2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang 

Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima 

puluh per seratus). 
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(3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana 

Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua 

bulan Juli. 

(4) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan 

Dana Desa semester I. 

Pasal 21 

( 1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala 

Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa 

tahap I dan tahap II kepada bupati/walikota. 

(2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan 

paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah 

digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus). 

(3) Kepala Desa menya mpaikan laporan penggunaan Dana 

Desa tahap I dan tahap II se bagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada bupati/walikota paling lambat minggu 

kedua bulan September. 

Pasal22 

( 1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peratura n 

perundang-undangan. 

(2) Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau 

dengan layanan perbankan, bupati/walikota dapat 

mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa 

dari RKUD ke RKD melalui peraturan bupati/walikota. 

(3) Bupati/walikota menyampaikan peraturan 

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kepada Menteri c .q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan. 

Pasal 23 

(1) Bupati/walikota m enyampaikan laporan penyaluran dan 
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penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Menteri c.q. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan 

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan 

gubernur. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 24 

(1) Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan 

penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa 

disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

( 1) Dana Desa 

pembangunan 

BAB IV 

PENGGUNAAN 

Pasal 25 

diprioritaskan untuk membiayai 

dan pemberdayaan masyarakat yang 

pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan 

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 

dari masyarakat Desa setempat. 

(2) Penggunaan Dana Desa se bagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas 

penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum 

pelaksanaan penggunaan Dana Desa. 
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Pasal26 

Pelaksanaan kegiatan yang clibiayai clari Dana Desa 

berpecloman pacla pecloman umum penggunaan Dana Desa 

sebagaimana climaksucl clalam Pasal 25 ayat (3) clan pecloman 

teknis yang cliterbitkan oleh bupati/walikota. 

Pasal 27 

(1) Dana Desa clapat cligunakan untuk membiayai kegiatan 

yang ticlak termasuk clalam prioritas penggunaan Dana 

Desa sebagaimana climaksucl clalam Pasal 25 ayat (2) 

setelah menclapat persetujuan bupati/walikota. 

(2) Persetujuan bupati/walikota sebagaimana climaksucl 

pacla ayat (1) cliberikan pacla saat evaluasi rancangan 

peraturan Desa mengenai APB Desa. 

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana climaksucl 

pacla ayat (1), bupati/walikota memastikan 

pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjacli 

prioritas telah terpenuhi clan/ atau kegiatan 

pembangunan clan pemberclayaan masyarakat telah 

terpenuhi. 

Pasal 28 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 

Desa. 

(2) Pemerinta h clan pemerintah claerah clapat m ela kukan 

penclampingan atas penggunaan Dana Desa. 

(3) Tata cara penclampingan sebagaimana climaksucl pacla 

ayat (2) clilaksanakan sesuai clen gan pecloman yang 

clitetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal clan Transmigrasi. 

BABV 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 

Pemantauan 
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ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 

huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran 

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat 

penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

memberikan teguran kepada bupati/walikota. 

(3) Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dapat berupa: 

a. keterlambatan penyaluran; dan/ atau 

b. tidak tepat jumlah penyaluran. 

(4) Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/ atau tidak 

tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) harus disalurkan dari RKUD ke RKD oleh 

bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 

menerima teguran dari Menteri c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan. 

Pasal 32 

(1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi 

penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c 

dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran 

Dana Desa setiap Desa untuk tahap berikutnya. 

(2) Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/ atau tidak 

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan dapat meminta kepada bupati/walikota untuk 

melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud. 

(3) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan 

realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana 

Desa. 
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Pasal 33 

(1) Pemantauan s1sa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilakukan 

untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum 

disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran 

sebelumnya. 

(2) Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat terjadi karena penundaan penyaluran 

Dana Desa akibat Desa yang tidak memenuhi 

persyaratan penyaluran. 

(3) Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dianggarkan kembali dalam APBD tahun 

berikutnya atau ditetapkan dalam peraturan kepala 

daerah mengenai perubahan penjabaran APBD, sebagai 

dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD. 

(4) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke 

RKD sampai dengan akhir bulan Maret tahun anggaran 

berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam 

penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD 

tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran 

sebelum minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran 

berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan 

penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum 

disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir 

bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

(6) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa dari 

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum 

disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), paling lambat mmggu kedua bulan 

Agustus tahun anggaran berjalan. 
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(7) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan 

permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), Dana Desa tahap I yang belum 

disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa 

Anggaran Le bih pada RKUN. 

Bagian Kedua 

Evaluasi 

Pasal 34 

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

melakukan evaluasi atas tata cara pembagian dan 

penetapan alokasi Dana Desa setiap Desa, pelaksanaan 

penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

terhadap: 

a. tata cara pembagian dan penetapan nncian Dana 

Desa setiap Desa; dan 

b. realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan 

Dana Desa. 

Pasal35 

(1) Evaluasi terhadap tata cara pembagian dan penetapan 

rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a 

dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa 

setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan 

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa 

oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk 

melakukan perubahan peraturan bupati/walikota 

mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa setiap Desa. 
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Dana Desa setiap Desa. 

(3) Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri c.q. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(4) Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran 

Dana Desa tahap berikutnya. 

Pasal36 

( 1) Evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan penggunaan 

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(2) huruf b dilakukan untuk mengetahui realisasi 

penggunaan Dana Desa. 

(2) Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 

50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) dan 

penggunaan Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh per 

seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 

dan Pasal 20 ayat (2), Menteri c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan dapat meminta konfirmasi dan 

klarifikasi kepada bupati/walikota. 

Bagian Ketiga 

Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa 

Pasal 37 

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas 

SiLPA Dana Desa. 

Pasal 38 

(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditemukan 

SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), 

bupati/walikota: 

a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai 

SiLPA Dana Desa terse but; dan/ atau 
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b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk 

melakukan pemeriksaan. 

(2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana 

Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan. 

(3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan 

digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun 

anggaran berikutnya. 

BAB VI 

SANKS I 

Bagian Kesatu 

Penundaan Penyaluran 

Pasal 39 

(1) KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa menunda 

penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi 

Hasil kabupaten/kota dalam hal bupati/walikota tidak 

menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), terlambat 

menyalurkan dan/ a tau tidak tepat jumlah menyalurkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4). 

(2) Besaran penundaan Dana Alokasi Umum dan/ a tau Dana 

Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 

selisih kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan ke 

Desa. 

(3) KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa menunda 

penyaluran Dana Desa: 

a. tahap I, dalam hal bupati/walikota tidak 

menyampaikan persyaratan se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). 

b. tahap II, dalam hal bupati/walikota tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pas al 16. 

c. tahap III, dalam hal bupati/walikota tidak 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 26 -

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 7 . 

d. dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan 

perubahan peraturan bupati/walikota mengenai 

tata cara pembagian dan peneta pan rincian Dana 

Desa setiap Desa sebagai a kibat da ri 

ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian 

Dana Desa setiap Desa sebagaimana dima ksud 

da lam Pasal 35 ayat {3). 

(4) KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa m enyalurka n 

kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), dalam hal kabupaten/kota telah m em enuhi 

persyaratan sebagaima na dima k sud da la m Pasal 15 ayat 

(2), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 35 ayat (3). 

Pa sal40 

( 1) Sisa a n ggara n Dan a Desa ta h a p III yan g tidak disa lurka n 

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) 

sampai dengan berakhirnya tahun a n ggaran menja di 

Sisa Angga ra n Le bih pa da RKUN. 

(2) Sisa Anggara n Lebih sebagaima n a dima ksud pa da ayat 

(1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 

berikutnya. 

Pa sa l 41 

(1) Bupati/walikota m enunda penyalura n Da n a Desa ta h ap 

I, d a lam h a l: 

a . kepa la Desa tida k m em enuhi ketentua n 

sebagaima n a dimaksud da la m Pasal 19 ayat (2); 

b. terdapat SiLPA Dana Desa tah u n a nggaran 

sebelumnya lebih da ri 30% (tiga pulu h per seratu s); 

dan/a tau 

c . terdapat usula n da ri apa rat pen gawas fungsion a l 

daerah. 

(2) Penundaan penya lura n Da n a Desa sebagaima n a 

dima ksud pa da ayat ( 1) huru f b dilaku kan terhadap 

penyaluran Dan a Desa tah a p I ta hun a n ggaran berja lan 
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sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 

lebih besar clari jumlah Dana Desa yang akan clisalurkan 

pacla tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I ticlak 

clilakukan. 

(4) Penunclaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

climaksucl pacla ayat (1) huruf b clilakukan sampai 

clengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 

telah clirealisasikan penggunaannya, sehingga jumlah 

SiLPA menjacli paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per 

seratus) clari anggaran Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya. 

(5) Dalam hal sampai mmggu keclua bulan Agustus tahun 

anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya masih lebih besar clari 30% (tiga puluh per 

seratus), penyaluran Dana Desa yang clituncla 

sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) clisalurkan 

bersamaan clengan penyaluran Dana Desa tahap II. 

Pasal 42 

(1) Bupati/walikota menuncla penyaluran tahap II Dana 

Desa, clalam hal kepala Desa ticlak memenuhi ketentuan 

sebagaimana climaksucl clalam Pasal 20. 

(2) Bupati/walikota menuncla penyaluran tahap III Dana 

Desa, clalam hal kepala Desa ticlak memenuhi ketentuan 

se bagaimana climaksucl clalam Pasal 21. 

Pasal 43 

(1) Penunclaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

climaksucl clalam Pasal 41 ayat (1) huruf a clan Pasal 42, 

sampai clengan cliterimanya persyaratan sebagaimana 

climaksucl clalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 clan Pasal 21 

oleh bupati/walikota. 

(2) Dalam hal penunclaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) berlangsung 

sampai clengan akhir bulan November tahun anggaran 
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berjalan, bupati/walikota melaporkan penundaan 

tersebut kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan. 

(3) Bupati/walikota wajib menganggarkan kembali Dana 

Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada 

tahun anggaran berikutnya. 

(4) Bupati/walikota memberitahukan kepada kepala Desa 

yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang 

ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November 

tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali 

dalam APB Desa tahun anggara n berikutnya. 

Bagian Kedua 

Pemotongan Penyaluran Dana Desa 

Pasal 44 

(1) Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran 

Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi 

penundaa n penyaluran Da n a Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, Desa masih 

memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per 

seratus). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pada penyaluran Dana 

Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupa ti/wa likota m elaporkan pemotonga n penyaluran 

Da n a Desa sebagaima n a pada ayat (1) kepada Menteri 

c.q. Direktur Jenderal Perimbanga n Keuangan. 

Pasal 45 

KPA Tra n sfer ke Daera h da n Da n a Desa melakukan 

pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat: 

a. laporan penundaan penya luran Dana Desa da ri 

bupa ti/wa likota sebagaima n a dima ksud da la m Pa sa l 43 
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b. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari 

bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (3) 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal46 

(1) Untuk Tahun Anggaran 2016, IKG Desa dalam formula 

penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh 

bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2) dapat menggunakan IKG Desa sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Dalam hal terdapat penambahan jumlah Desa, 

penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dapat 

menggunakan IKG Desa induk. 

Pasal47 

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun 

Anggaran 2017. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal48 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan 

Evaluasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal49 

Peraturan Menteri m1 mulai berla ku pada tanggal 

diundangkan. 
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diundangkan. 

Agar setiap orang mengetah uinya, memerin tahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Desember 2015 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

Diundangkan di Jakarta 
Padatangg~ 29 Desember 2015 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN 1--IUKUM DAN 1--IAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1967 

Salinan sesuai clengan aslinya 
Kepala ~iro Umum 

---~ ,_, -....._ 
/ •11!\" iul.\(j '· . 

/ _ ,q ...:_uit ' 
K~p~laJ3ag1ai1""':1.~:U . t menterian 

'· ~ '~\ 
~\A~1~'~ ' i }) 

NIP 195904201984021001 
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I. PENDAHULUAN 

LAMPIRAN I 

PERATURANMENTERI KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR.l~]f PMK.07 /2015 
TENTANG 
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, 
PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
DANADESA 

TATA CARA PENYUSUNAN 

INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA 

Tingkat kesulitan geografis desa direpresentasikan oleh Indeks Kesulita n 

Geografis (IKG) dengan rentang nilai 0 - 100. Semakin tinggi nilai indeks 

menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi . Desa dengan 

fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, 

dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang relatif lebih 

tinggi dibandingkan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam penghitungan 

rincianDana Desasetiap Desa dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip 

keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, IKG 2014 

disusun berdasarkan 3 faktor, yaitu: 

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait 

pendidikan yang terkait pendidikan dan kesehatan. 

2. Kondisi Infrastruktur,yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan 

fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi. 

3. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana 

transportasi. 

Jarak ke fasilitas yang tidak tersedia di Desa diukur dari kantor kepala 

Desa ke fasilitas terdekat yang ada di Desa lain . Fasilitas pendidikan, fasilitas 

kesehatan, dan fasilitas ekonomi yang digunakan untuk menyusun IKG 

ditimbang secara relatif dengan jumlah penduduk desa terse but. 

~/ 
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II. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS 

Sumber data untuk menyusun IKG diperoleh dari hasil pendataan 

potensi desa (Podes) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2014. Secara 

umum, IKG disusun dalam 3 tahap: 

1. Pemilihan dan pembentukan variabel penyusun IKG 

Pada prinsipnya Desa yang ada fasilitas akan memiliki skor variabel yang 

relatif rendah (mendekati 0). Demikian pula Desa yang aksesibilitasnya mudah 

Uaraknya dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya murah) juga memiliki skor 

variabel yang rendah. Sebaliknya, Desa yang tidak ada fasilitas atau jarak 

akses ke fasilitas terdekat relatif jauh, maka akan memiliki skor yang relatif 

lebih tinggi (mendekati 5). Penentuan batas kategori rincian didasarkan pada 

sebaran data (rata-rata atau nilai tengah) secara nasional sehingga dapat 

diperbandingkan antar Desa di seluruh Indonesia. 

a. Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar 

Faktor ketersediaaan pelayanan dasar terdiri dari ketersediaan/ akses ke 

fasilitas pendidikan dan kesehatan.Terdapat 12 variabel yang digunakan untuk 

mengukur faktor ketersediaan pelayanan dasar, yaitu: 

1) Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA 

2) Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat 

3) Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat 

4) Ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/Sederajat 

5) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit 

6) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin 

7) Ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas 

8) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan 

9) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter 

10) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tern pat praktek bidan 

11) Ketersediaan dan kemudahanakses ke poskesdes atau polindes 

12) Ketersediaan dan akses ke apotek 

b. Faktor Kondisi lnfrastruktur 

Faktor kondisi infrastruktur terdiri dari fasilitas ekonomi (kelompok 

pertokoan, pasar, rumah makan, warung/kedai makanan, hotel, penginapan, 

bank); jenis bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen/penjual 
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LPG/minyak tanah; jumlah keluarga pengguna listrik dan keberadaan 

penerangan di jalan utama desa. Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk 

mengukur factor kondisi infrastruktur, yaitu: 

1) Ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan 

2) Ketersediaan dan akses ke pasar 

3) Akses ke restoran, rumah makan atau warung/kedai makan 

4) Akses ke akomodasi hotel atau penginapan 

5) Akses ke bank 

6) Akses ke energi listrik 

7) Akses ke penerangan jalan 

8) Akses ke bahan bakar 

c. Faktor Aksesibilitas/Transportasi 

Faktor aksesibilitas/transportasi terdiri dari Jems dan kualitas jalan, 

aksesibilitas j a lan, keberadaan dan operasional angkutan umum, serta 

transportasi dari ka ntor desa ke kantor camat dan kantor bupati/walikota. 

Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor 

aksesibilitas / transportasi, yaitu: 

1) Lalu lintas dan kualitas jalan 

2) Aksesibilitas j a la n 

3) Ketersediaan angkutan umum 

4) Operasional angkutan umum 

5) Lama waktu per kilometer menuju kantor camat 

6) Biaya per kilometer menuju kantor camat 

7) Lama waktu per kilometer menuju kantor bupati/walikota 

8) Biaya per kilometer m enuju kantor bupati/walikota 

2 . Penentuan Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG 

IKG m erupakan indeks komposit tertimbang dari 28 variabel yang secara 

substan si dan bersama-sama menggambarkan tingkat kesulitan geografis 

desa. Setiap variabel harus memiliki kontribusi terhadap IKG. Besarnya 

kontribusi setiap variabel mengga mbarkan besarnya pengaruh variabel 

tersebut terhadap faktor dan IKG. Besa rnya kontribusi setiap variabel tidak 

ditetapkan den gan nilai yang sama atau berdasa rka n penilaian subyektif, 

tetapi dihitung berdasa rka n sebaran data mengguna kan teknik statistik. 
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Kontribusi setiap variabel merupakan statistik yang besarnya cenderung tidak 

sama antar variabel. 

Untuk mendapatkan kontribusi setiap variabel, digunakan metode 

analisis komponen utama (principal component analysis). Selanjutnya nilai 

kontribusi setiap variabel digunakan sebagai penimbang/pembobot masing

masing variabel untuk menghasilkannilai IKG. Tabel berikut ini merupakan 

besarnya penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun IKG. 

Tabel 1. Penimbang setiap variabel penyusun IKG 

Ko de 
No. Faktor Penimbang 

Variabel 

1. Kl 101 0,0344743698230512 

2. K1102 0,0207667709777746 

3. Kl 103 0,0396701796664552 

4. K1104 0,0365362438160350 

5. K1201 0,0409473717219470 

6. K1208 Ketersediaan 0,0391951514609291 

7. K1202 Pelayanan Dasar 0,0386802587821363 

8. K1205 0,0478548918471416 

9. K1204 0,0453910502070079 

10. K1203 0,0447055286566193 

11. K1206 0,0440792259791407 

12. K1207 0,0375898610500994 

13. K2101 0,0297745374426297 

14. K2102 0,0274983770619034 
Kondisi 

15. K2103 0,0226807963343563 
Infrastruktur 

16. K2104 0,0268014852834807 

17. K2201 0,0240272994462093 

Ko de 
No. Faktor Penimbang 

Variabel 

18. K2202 0,0300082063802999 
Kondisi 

19. K2203 0,0307923774626675 
Infrastruktur 

20. K2106 0,0325591888268300 

21. K3101 Aksesi bili tas / 0,0268206306831690 

22. K3102 Transportasi 0,0237975527515562 
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23. K3103 0,0653046137835051 

24. K3104 0,0647739844829491 

25. K3201 0,0293993157370730 

26. K3202 0,0382537240605285 

27. K3203 0,0228109187516484 

28. K3204 0,0348060875228569 

3. Penghitungan IKG 

Nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap 

variabel penyusun IKG. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap variabel 

yang sudah ditimbang/ dikalikan dengan bobot masing-masing variabel. 

Penghitungan IKG setiap desa diformulasikan sebagai berikut. 

Keterangan: 

IKG = Nilai IKG setiap desa (bernilai 0 - 100) 

V1 = Skor variabel ke -1 (Ketersediaan dan akses ke TK/RA/8A) 

V2 = Skor variabel ke -2 (Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat) 

V3 = Skor variabel ke -3 (Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat) 

V2s = Skor variabel ke -28 (Akses ke bahan bakar) 

81 = Penimbang/pembobot variabel ke -1 

82 = Penimbang/pembobot variabel ke -2 

83 = Penimbang/pembobot variabel ke -3 

82s = Penimbang/pembobot variabel ke -28 

III. ILUSTRASI SEDERHANA PENGHITUNGAN IKG 

Untuk memahami cara penghitungan IKG tersebut, berikut diberikan 

ilustrasi sederhana penghitungan IKG untuk Desa Contoh: 
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1. Menghitung variabel menggunakan formula seperti dij elaskan pada ba b 

penyusunan indikator setiap faktor . Dari proses ini akan diperoleh 

nilai/skor dari 28 variabel penyusun IKG. 

2. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan penimbang setia p variabel ya n g 

sesum. 

3. IKG adalah penjumlahan dari hasil perkalian antara skor dengan 

penimbang masing-masing variabel. 

Proses penghitungan IKG dapat diringkas menjadi tabel berikut. 

Tabel 2. Ilustrasi sederhana Penghitungan IKG (Desa Contoh) 

Hasil 
Skor 

No. Variabel Penimbang Variabel (Kolom (3) * 
Variabel 

kolom (4)) 

( 1) (2) (3) (4) (5) 

1. Kl 101 4 0' 0344 7 43698230512 0,1379 

2. K1102 0 0,02076677097777 46 0,0000 

3. K1103 3 0,0396701796664552 0, 1190 

4. K1104 4 0' 0365362438160350 0, 1461 

5. K1201 4 0,04094 737172194 70 0, 1638 

6 . K1202 2 0,0386802587821363 0,0774 

7. K1203 0 0,0447055286566193 0,0000 

8. K1204 1 0 ,0453910502070079 0,0454 

9. K1205 0 0,0478548918471416 0,0000 

10. K1206 0 0,0440792259791407 0,0000 

11. K1207 0 0,0375898610500994 0,0000 

12 . K1208 4 0,0391951514609291 0,1568 

13. K2101 4 0,02977 4537 4426297 0, 1191 

14. K2102 5 0,0274983770619034 0,1375 

15. K2103 5 0,0226807963343563 0, 1134 

16. K2104 5 0,0268014852834807 0,1340 

17. K2106 5 0,0325591888268300 0,1628 

18. K2201 0 0,0240272994462093 0 ,0000 

19. K2202 5 0,0300082063802999 0,1500 

20. K2203 4 0' 0307923 77 46266 7 5 0,1232 

21. K3101 1 0,0268206306831690 0,0268 
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22. K3102 0 0,0237975527515562 0,0000 

23. K3103 3 0,0653046137835051 0, 1959 

24. K3104 3 0,064 7739844829491 0,1943 

25. K3201 0 0,0293993157370730 0,0000 

26. K3202 0 0,0382537240605285 0,0000 

27. K3203 0 0,0228109187516484 0,0000 

28. K3204 0 0,0348060875228569 0,0000 

Jumlah 2,2034 

Maka Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa Contoh adalah 2,2034 * 20 

= 44 07 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO UMUM 

u.b. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANGP.S.BRODJONEGORO 

KEPr~~H~N T. u_. KEMENTERIAN 
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NIP\ 195904201984021701 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 2 4 7 /PMK.07 /20 15 
TENTANG 
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, 
PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
DANA DESA 

PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN 

DANA DESA SETIAP DESA 

I. DASAR PENGHITUNGAN 

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, 

Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut : 

1. Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot 

yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pa sa l 7 

dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu: 

a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana 

Desa setiap Desa berasal da ri rmcian Da na Desa setiap 

kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peratura n 

Presiden tentang Rincian APBN / APBN-P. 

b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan: 

1) Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara 

merata kepada setiap Desa dari pagu Alokasi Dasar setiap 

kabupaten/kota; dan 

2) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 

kesulitan geografis setiap Desa (ya ng selanjutnya dala m 

pedoman ini disebut "Bagian Formula"), dengan bobot sebagai 

berikut: 

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

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

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

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

geografis. 
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2. Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan im, 

yaitu: 

Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa kabupaten/ kota - Alokasi 

Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk Desa terhadap kumulatif · 

rasio jumlah penduduk Desa kabupaten/kota) + (35% x rasio angka 

kemiskinan Desa terhadap kumulatif rasio angka kemiskinan Desa 

kabupaten/kota) + (10% x rasio luas wilayah Desa terhadap 

kumulatif rasio luas wilayah Desa kabupaten/kota) + (30% x rasio 

IKG Desa terhadap kumulatif rasio IKG Desa kabupaten/kota)]. 

II . TATA CARA PENGHITUNGAN 

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan 

dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah

langkah operasional (ta h apan) sebagai berikut: 

1. TAHAP PERSIAPAN 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen 

dan data terkait sertafile excel kertas kerja (worksheet) penghitungan. 

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut: . 

a. Mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan 

dalam proses penghitungan yaitu: 

1) Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota (Pagu 

Dana Desa kabupaten/ kota) sebagaima na ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden tentang Rincian APBN / APBN-P. 

2) Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk desa, 

angka kemiskinan desa, luas wialaya h d esa, dan tingkat 

kesulitan geografis yang direpresentasikan d a lam bentuk da ta 

indeks kesulitan geografis. 

b. Menyiapkan kertas kerja (works heet) dalam bentukfile excel 

c. Menyiapkan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi 

terkait serta cetakan kertas kerja (worksheet) dan fi le excel hasil 

perhitungan. 

d. Kertas kerj a (worksheet) penghitungan Dana Desa setiap Desa 

disusun dengan forma t sebagai berikut: 
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- " ..... 
Penduduk .. 

No. Nama Desa Alokasi Dasar Pra:porsi lndeks 
Jumlah lndeksJumlah 

Jumlah Bo bot 
Pen~uduk Penduduk 

"Penduduk .. 
(J.I (2) (3) •.... •·; 141 (5) (6) m 

I Kecamatan I 

1 Desa A 

2 Desa B 

3 Desa C 

II Kecamatan II 

1 Desa D 

2 Desa E 

3 Desa F 

Total -

Contoh Bobot Rata-rata 

Pagu Dana Desa Kabupaten X (c) JP (g) 25% (k) 

Pagu Alokasi Dasar (d) AK (h) 35% (I) 

Pagu Bagian Formu la (e) LW (i) 10% (m) 

Jumlah Desa (f) 6 IKG (j) 30% 

Kertas.Kerja (Worksheet} Penghitungan Dana Desa Setiap Desa 

Berikut Contoh Penghitungan 

KABUPATEN/KOTA ................................. (a) 
TAHUN ANGGARAN 20XX (b} 

Alokasi Berdasarkan Formula 

Penduduk M iskin c:Luas Wilayah 

Ahgka 
l ndeks 

PrOPorsi Angka luas lndeks Luas 
Proporsi ~-

Ang ka Bo bot Lu as 
Kemiskinan· 

Kemiskinai'l 
Kemiskinan Wllaya h I· Wilaya h 

¥ Wilayah 

. (8) (9) .,, (10) (11)- (12) (13) 
... 

(14) 

- - - - - -

Sabot 

/15) 

Pejabat berwenang/bertanggung jaw ab 

Nama Jelas 

NIP 

!KG 

lndeks Proporsi lndeks 

Kesulitan Kesulitan 
Geografis Geografis 

(16i (17) 

- -

« 

Total Bobot 
Bo bot 

(18) (19) = (7) + (11) + (15) + (18) 

- -

Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY 

Petugas Penghit ung Dana Desa 

Nam a Jelas 

NIP 

Alokasi Pagu Dana Desa 

Berdasarkan per-Desa 

Formula 

(iO) (2;1 )"= 3+ 20 

---

-

Al 
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2. TAHAP PELAKSANAAN 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data 

terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan 

pelaksanaan penghitungan. 

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut: 

a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja 

(worksheet) dengan urutan sebagai berikut: 

1) Nama kabupaten/kota pada baris (a) 

2) Tahun Anggaran pada baris (b) 

3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c) 

4) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota pada baris (d) 

5) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota pada baris (e) 

6) Jumlah Desa pada baris (f) 

7) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% pada baris (g) 

8) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 35% pada baris (h) 

9) Bo bot Luas Wilayah Desa sebesar 10% pada baris (i) 

10) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 30% pada baris U) 

11) Nomor urut pada kolom (1); 

12) Nama Kecamatan pada kolom (2); 

13) Nama Desa pada kolom (3), setelah Nama Kecamatan; 

14) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (4); 

15) Angka Kemiskinan Desa pada kolom (8); 

16) Luas Wilayah Desa pada kolom (11); 

17) Rasio Kesulitan Geografis pada kolom (14). 

b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas 

kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut: 

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (6), 
dengan rumus: 

jumJah pe·n.dud·u k de·sa 
Ra.sio JP= -------=----=-------------

. tatnl pendu.duk .D gsa kabupa.te11 / kota ynng bersa.n:gkutan 

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (7), 
dengan rumus: 

Bobot]P= Z5% xRa.sioJP 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada 
kolom (9), dengan rum us: 

. . • j1nnlaJ1. pendud1;,.k ·mi.skin desa 
Ra:swf.PM= . . . , • . , 

fota.l pe·nduduk mzshm desakabupaten/kota ya.no bersm19ladan 

d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada 
kolom (9), dengan rumus: 

Bobot]Pld. = 35% x Rasio JPlvl 

e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (12), 
dengan rumus: 

_ luas wilayah desa 
Rasrn .HV = ---:-::----c:-----::--::-----=-------,---~

total luaswilayah d'.esa Di Kab/ Kotaym1.9 be·rsmn9kutan. 

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (13), dengan 
rum us: 

Bolwt LW = 10~;1} x Rasio LW 

g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada 
kolom (15), dengan rumus: 

JKG 
Ras.io LKG = -----------------

total IKG D esa di Ka.b/ Kota. yan9 be1·sa:ngkuta11 

h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada 
kolom (16), dengan rumus: 

BohotJKG = 300.lo ;\' Rasio !KG 

i) Tota l bobot pada kolom (1 7), dengan rumus: 

Total Bobot = Bobotf P + Bobot]PM + Bobot LW + B<>hot !Kli 

j) Bagian a lokasi formula pada kolom (18), dengan rumus: 

AlakasiForniula: = Tota:l Bobotx Pagu Ba9ian Fonnu.la 

k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (19), dengan 

rum us: 

Dmia !Jes a: = Alokasi Da:sar + Alokasi .F m·-nnilll 

3. TAHAP AKHIR 

Pada tahap 1m, kegiatan yang dilakukan meliputi m c:mverifikasi 

keben a ra n/validitas da ta yang diinput, m en guji h a sil pen ghitungan da n 

m enandatangani k ertas kerja (worksheet) h asil pernghitungan serta 

m enyimpan dokumen dan da ta komputer terkait. 

Rincian kegiata n tersebut sebagai berikut: 

a. Mencetak kertas kerja (worksheet) hasil dari proses peng1s1an data 

dan penghitungan a lokasi. 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil 

penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian 

pada kertas kerja (worksheet) terhadap dokumen sumber, dan 

menguji hasil penghitungan . Bila ditemukan kesalahan pengisian 

data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data 

bersangkutan ditandai dengan tanda centang (-/) untuk selanjutnya 

dilakukan proses perbaikan pada item ter'sebut. 

c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (worksheet) 

hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi : 

• bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (n); 

dan 

o bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas proses 

penghitungan pada baris (o). 

d . Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja 

(worksheet) serta file · excel hasil perhitungan pada folder yang telah 

disediakan . 

Salinan sesuai clengan aslinya 
KEPALA BIRO UMUM 

·u.b. - "'-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG P. S . BRODJONEGORO 

KEfALA BAgJA-N. T.U. 1~EMENTERIAN 

1Y -··'"' \1 
GIARTO -v/~ . 
NIP 1959G4201984~ fOOl 

·, 
/ 
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MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNJ\.AN DANA DESA 
TAHAP ............ TAHUN ANGGARAN 

KABUPATEN/KOTA. 
TAHUN ANGGARAN 

Pal!U !(ab/Kola Rn. 

NOMOR DAN 

KODE REKENING URAIAN 
TANGGAL BUKTI 

A 
A.l 

8.1 

B.1.1 
8.1.l.l 
B.1.1.2 
B.1.1.3 

B.1.2 
B.l.2 . 1 
~.1.2. 2 
8.1.2.3 

B .1.3 
B.l.3.1 
8.1.3.2 
B.1.3.3 

B.1.4 
B.l.4.1 
B.I.4.2 
8.1.4.3 

B.2 

B.2.2 
B.2.2.l 
8.2.2.2 
8.2.2.3 

B.2.3 
B.2.3.l 
B.2.3.2 
8.2.3 .3 

Kctcrru1gan kolom: 

PENDAPATAN 
Pc1ulapatan Transfer 
Saldo.AwnJ 

TAHAP PERTAMA 
TAHAP KEDUA 
TAl-IAP KE TIGA 

BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI 

Bldang Penyelenggaraan Pcnicdntnlmn 
1Cegiatru1 . . 
Kegiatan. 
dst. 

Bidnng Pelo.ksnno.nn Pembnngunnn Desa 
Kcgiatru1. 
Kcginta.n. 
List. 

Bldu.ng Pcmbcrdnynan Mnsynrnknt 
Kegiatan. 
Kcgiatan. 
ds t. 

Bldnng Pembinncm l{emasynrnlmtnn 
Kcgialan, 
Kcgiatan. 
dst . . 

DELANJA BANTUAN KE DESA .. ...... dst 

Bldnng Pclllksannnn Pembnngunnn Dcsn 
Kegiatan .• 
Kegiatan . .. 
clst. 

Bidnng Pemberdo.ynnn Mnsynrnknt 
Kcgiatan. 
Kegiatru1. 
ds t. 

JUMLAH 

PENYALURAN 
(SP2Dj• 

Di isi Tanggal dan Nomor SP2D/lmkti lainnya yang sa11 
PcnyaJuran Dana Desa dari Pusat kc Kab/Kota atau dari 
Kab/Kota kc Dcsa 
Di isi Jumlah nilai SP2D dari Pusat kc Kab/Kota 
Di isi Jumlah nilai SP2D dari Kab/Kota kc Des a 
Di isi sclisih antara pencrimaan clan penyaluran 
Di isi Jumlah nila.i SP2D dari Pusat kc Kab/Kota 
Di isi Jumla11 nilai kcgiatru1 

9 Di isi sclisih antara pcncrimaan dari Pu sat dan pcnggunaan di dcsa 
10 Pcnjclasan scbab tcrjadinya sclisih 

B.1.2.1 Di is i dengan nama kcgiatru1/output scpcrti Jalan Dcsa, Em bung 
... dst Desa, Kclompok Usaha Tru1i dst 

JUMLAH 
PENERIMJ\.AN 

(DEB ET) 

Rp. 

PENYALURAN 

JUMLAH 
PENYALURAN SALDO 

KE DESA 
(KREDlT) 

Rp. Rp . 

5 6"' 4-5 

LAMPIRAN JIJ 
PERATURAN MENTER! KEUANGA N REPUBLJI< INDONl!:SIA 

~~N"i~~G 2 4 7 I p MK • 0 7 I 2 0 1 5 
TATA CARA PENGALOl<ASIAN, PENYALU RAN, PENGGUNAAN , 
PE:MANTAUAN DAN EVALUA SI DANA DESA 

JUMLAH 
PENERIMAAN 

(DEB ET) 

Rp. 

7 

PENGGUNAAN 

JUMLAH 
PENGGUNMN SALDO 

OLEH DESA 
(KREDIT) 

Rp. Rp. 

9"' 7-8 

Disetujui olch, 
BUPATl/WALIKOTA . 

KET. 

ID 

( ... ............. ) 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Salin.an sesuai dengan aslinya 
KEPALA BfRG--:UMUM 

u.b. 
KEPALA BAGIAN T.U KEMENTERIAN 

/ ~j /_,, I 

! ~ .··\ · 

GIARTo v·; / 

NIP 1959042{) 19846)2 1001 
.~ 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 
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Pagu Desa Rp. ····· ··········· ·· ·· 

MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN MENTER! I<EUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOil 2 47 /PMK.07/2015 
TENTANG 
TATA CARA PENGALOKAS!AN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA 

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA 
TAHAP ............ TAHUN ANG GARAN .. 

PEMERINTAH DESA .... .. . 
KECAMATAN ............. ... . 

KABUPATEN/KOTA .. 

NOMOR DAN JUMLAH JUMLAH 

JDE REKENir URAIAN 
TANGGAL BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO 

PENYALURAN (DEB ET) (KREDIT) 
KET. 

1.2 
1.2.1 

2.1 
2.1.1 
2.1. 2 
2 .1.3 

2.2 
2.2 .1 
2 .2 .2 

2.3 
2 .3.1 
2.3.2 
2.3.3 

2.4 
2.4. 1 
2.4 .2 

1. 

2. 

Keterangan: 

PENDAPATAN 
Pendapatan Transfer 
Dana Desa 

- TAHAP PERTAMA 
- TAHAP KEDUA 
- TAHAP KE TIGA 

2 

BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 
Kegiatan. 
Kegiatan 
dst... 

Bidang Pelalcsanaan Pembangunan Desa 
Perbaikan Saluran Irigasi 
Pengaspalan Jalan Desa 
dst.. ... 

Bidang Pemberdayaan Masyaralcat 
Kegiatan . . ................. . 
Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... .. ........... .. 
dst. ..... . 

Bidang Pembinaan Kemasyara/catan 
Kegiat an 
Kegiatan ....... .... .... . ... , ....... ...... ........ .. 

JUMLAH 

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke.Desa 

BENDAHARA DESA 

( ....... . ············ · ·· ·· ·· ·· ·· .. .. ..... .. ) 

Salin.an sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro-Umum 

/ 11.b: 

(SP2D) Ro. 
3 4 

Ro. 
5 

Disetujui oleh , 
KEPALA DESA . 

Ro. 
6 = 4-5 

Ro. 

( ... ....... ... ... .. .. .. .. .. .. .... ....... ...... . 

7 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

Ke~ala Btr~·an T. U. Kementerian 
', 11 c~ 

/ ~, 

G I~RT~ ~ ' '•i.._ ,,/ 

NIP 19~90~1984021001 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN MENTER! l<IWANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 4 7 I p MK • 0 7 I 2 0 1 5 
TENTANG 

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA 

Daftar Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa 
Tahun Anggaran 2016 

Provinsi 
Kabupaten/ Kota 

No. Kode Kecamatan 

{l) (2) (3) 

(11) Provinsi Aceh 
(01) Kab. Aceh Selatan 

Kode Des a !KG 

(4) (5) (6) 

33,00 
_ is ____ ____________ 1_o_o_B __ ,_Ll_M_A_u_r_u_R_u_r ______ _ _ 4s,s4 

'~----l------~-ll~0~09~-l~PU_L~O~KA~M_B_l_N_G _________ 1 __ 3_8~,8_6 
17 0 10 KAMPUNG PAYA 

-- - -------------
18 011 KRUENG BATU 44,65 

19 == ===-=~--= 012- KRUENGJCT.-0-_ITT--=--=~-=~=-~-=-· ~8~27 
20 013 ALUR MAS 43,59 

21----==-===--·===~-~~~~-~~ -~~~--------·--.. --------- ~~~~-
22 015 SIMPANG TIGA 

016 SIMPANG LH EE 23 ---- ------- --·····- ·- ·- -- ·- ~-6,8'!_ 

_3_'!__ ________ ------·- -·· Ol ?_ __ ~~9-~-E~!~~_9,9_E~9 ·--- _ ~?!~4-
25 018 PAS! KUALA BAKU __ __}_~!.6~ -26 -~---=--:-~==-=~~~~~==~~~~~~~~--~-~~~-G ----.-----~--~=---~_?!3~ 
-~2_ ___ -----·-·---· ·-· ~~~--- _KOTA~J~~---- - · _ ·---- --- __ 1_9~!9-

33 005 KAPEH ... .. _ ·- 4~~ 1 8_ 

_2'!_ =-~-= =----_-_-__ :::::::::=-~------ ~~~--= _!lULO }E ~-~~=-~-~ --· _ ··-- --------·- --~-~ ·-62_ 
35 007 l<EDAI RUN DING .... . - ·-- __ .~~~ 

35- ------------ 008- KEDAI KANDANG ···-· -- . -· ·- 42,62 

137----------· - 009 LUAR --=-====--===· so.~ 
~-----------~ UJONG·---- ------··-·- 47,02 

~--1--· 0 11 JUA ----·--··------ ~~.!~~ 
40 0 12 PAS! MEURAPAT 50,37 

41 =--------"01"3 _ UJUNG PASIR -=--=·==-54,15 
~I~---------~ GEULUMBUK ~-~ 
~ __ ---------~ PASIE LAMBA~------~-~ 

44 0 16 UJUNG PADANG 54,58 
-- - --1------------ ----- - ·- -------- - ·--------· 

45 0 17 INDRA DAMA! 44,74 

46 042= iAB:!HA~HAJI ____ =-.:= 9~~:~-= ~~~HULL(-=-~~-~==-=~~- --~=~= --49,21 
47 002 PADANG BAKU _ --~~·!~ 

4g·- --- - --- - ----- -- 003·-- MANGGIS HARAPA_N_ - - - - --- . - -- -2:~~ 

1~ = ==-=-== ~04 PASAR_~~~=---=~-===-~-- _ 35,81 

~ - A~ -~ 
5l ---------=-~= 006 ~=~UN~ BATU···=-~~~~ ... -·=---=---=-~~-~ =-~~~ 

52 007 PAWOH 
. - --------- --~~!~~ _ __ , __________ --------·-·· 

~ __ ---------·- 008 __ DALAM ----·-- _ ·----·-- --·· ------ --~9..!.~ 
54 009 l<OTA PALAI< 

55-- - --------- --- mo- CACANG--
55- ---- -------------~ TENGOHP.1SAN0 
57- ---- ----------·---·-- m2 ·-- PIBANa···-··-·· --·-··· 
Sa---------------- 0·13--- HULU-P1-SANG" 
------ ----------·-------- ----- · 

59 0 14 TENGAH BARU _60 _____________ - -------- ·- 0 1s -- LEMBA~iBARU 

-·- __ 5~3_.'.!. 

. -~~- ~?'!_ 
.. - .... 5~,94__ 

.. ?'?.·?~. 

.. ~~·9·4· 

51---- ---------- - 016 - PADANG-BARiT" -- - -- - - ~-~!~ 

-_6_2_-~2-MEUKEK·--- - --- ~~.:_-= _Ku_r_~ BU-~~~~=-~~ ___ ---· __ ·----_ --~~~ 

. - - - ~~·~6-

002 KUTA BULOH I 
·-·-- -~~ 63 

~-~-~------------ --·--·-··- -· 

No. Kode Kecamatan 

(1) (2) 

64 052 MEUKEJ< 
··- -· ------

65 

85 062 

86 

B7 

BB 

89 

- sAMAoUA 

(3) 

Kode 

(4) 

00 1 

002 

003 

004 

DALAM 

SUBARANG 
KUTA-8ARO

GUN0NG KETEK 

Des a !KG 

(5) (6) 

4Sl_,4~ 

.. - __ _ 54,5': 
50,06 

90 

oos ·- u -oANG.PANToN LuAS -~~ ·9iJ_ 

- --~~- -~~ ~?~~~= ~~!?~! .__ ··-··· ·-·-- --·- _3~,o_:;_ 
007 ALU SEUMIRAH 

·------- ·-··--- 008 .. TENGAH···· - -·-··-

93 

94 

95 01 1 KUTA BLANC - ------·- - --- _ ?~~~ 
96 - - - 01-.2 -·- sATE·E-TVNGciAL ~4.(}!_ 

97 01 3 UJ~N~~~_:?-~-- _ --~,l~ 
98 ------ ~~-·-·· U~~NG_ ~-P~NG 5_8.~_l-
~~ ----·- -- .. -·- ····- ·--·----~- ~~!~~? ___ ·-··-- ---- --------- - _3~~~ 
~ ------- - ----·--------- -~~-- -~~------ ··- --- -- ------ -·-·- --~!.2~
~ -----· - ·--··- __ -·- __ ~- LUB~~-~-y~------ ---·-·· ·-----~_5_?.. 
~ --·--· ___ ---------- ~~-- ~-1:!~Q H~~ · - · ··- ··· ----·-- ·- - ··- --- __ '.1_0~~ 

103 019 TAMPANG 38,97 
104----------------- 020 - PAVO NANGGADANo----··- - ·----- ·ssJM 

105 =--= =--:_:____~ ~~~- ~~_'.':'_~=:~:~-:=::--=~-~ ~----- -_~:: 41,13 
106 022 BARU . ___ 28,86 

107_ =-= ==-=-~-==--= 023 = iADANG KAS~~~~ --==-~---~~--·--~~ 
-~-~ ___ ··--- --· 024 AIR SIALANG HIL!R. ··· - - ··· · ·- -·--·- -~7, 12 
__ }~_? _ ________ - · ... _ -·~ -- ::·-=~--~------~= 025 ·= ~IR s1ALA~~~-~~~~-------- _______ -·- --~~ 

110 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

12 1 

122 

123 

124 

125 

126 

026 AIR SIALANG TENGAH 

--- - --- --·- ----·- ·· - 002 ___ SAWA"N-a 1- - ·-· 

003 - MEU-LlGO .. 
004 LHOK PA WOH 

005 SA WANG II 

4 _~,4~

___ - 2_5_.?~ 
____ 2?~ 
. --~~~~ 

006 UJUNG KARA_N~------·-·-----·- -~-~,89 
.... "Doi · TRJENG MEUDEURO BA ROH -------··- -~~-~~ 

008 ·- TRiENGM.EVi>-EVRO"TU-NON·c· 
-- 009 ·- PANTON LUAS 

0 10 SIM PANG TIGA 

01 l KUTA BARO - --- - -- ___ s~~ 
0 12 SLANG GEULINGGANG - -----~'.8.?._ 
013 MUT!ARA --- --~9._9~ 
014 UJUNG PADANG 

- - . - --~~~2~ 
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No. Kode Kecamatan Kode Des a !KG 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

127 072 SAWANG 015 SAWANG BA'U - -- ___ 37,09 

128 ~ T~A~P~A=KT=U~A~N~---I OOl LHOK KEUTAPANG - -·--- --_E~ 
_1_29 ___ _ ----------- +0_0_2 __ .1_H_l_LI_R _ _____ __ ---- ~ 

130 003 PADANG 32,12 
131----------- 004 HULu-------··--------- 35,28 

132 005·- JAMBo APHA _____ ___ --- -· -- - 3s.41 
133-- - ~TEP! A£R------ --- ·--·- · -·-·- -·-40~55 

J34- == ==--==---== ~:_- PASAR TAPAi{T~~--~~---~ -~---~-· ~--~ =--~~~ 

136 -- - !--------- 009 _ 1_P_A_NT_O_N_LU_A_s ______________ 30,9~ 

137 ---!---------- 010 GVNUNG KERAMBIL · -·-- _ ~l-2_ 
_1_38_ ___ _______ Oli-- AIRBERUNDANG·--==~ -~~ 

140 ---!---------~ ~~~V PLAN - --- --------- 35,45 
- -!- --------- 0 14 LHOK RUKAM 36,31 

_ 1_42 ___ _ ------- ___ ~-1~~ AIR~~~--~~=---~-~·~~~-~-=--~~ =3_?2-~ 
14 1 

I~ ------------ ~~~ -· - :'.~UNG T:-~~~--- -·-.. ---~~~~ 
_1_46 _ ___ ---------- _oo_3_ ~-LE_·N_G _____ ·- - ---- · --- -~-~!~~ 

147 004 IE MEUDAMA 
--- ----·- -- - - 72,63 

_1_48 ____ ----- - ---- !!_0_5 __ TE_• P_IN_ T_tN9_01 _ ______________ ~_?-~ 
149 , ___ , ________ ,_o_o_o_,_K_U_T_A_B_A_Ro ___ ____ _____ ~~~ 

150 ---!--------- 007 _PA_N_T_O_N __ B_l_LI_E_______ _ 41,66 
151 012 KUTA PADANG ___ , ____ _____ _ -·---- - 55,23 
152 013 RAKET 54,19 
-------·-------1~~ · l~==~~=--------1--'-""-' 

153 015 SEUNEUBOKJAYA 76,10 

- 1-54- _-_-_-_-:,=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=:1_0_l 6 _ _ 1_PA_ D_A_N_G_H_ A_RA_P_A_N _ __ ·---- 69, 92 
155 102 PAS! RAJA 00 1 LADANG TEUNGOH 55,16 

156 ---l--------~,_0_02 __ ,_Pu_c_o_K_KR_U_E_· N_G ______ , _5_9~,2_6 
157 ___ , _______ __ ,_o __ o_3 __ SILOLO --- ------- 54,39 

158 004 KAM PONG BARU 58,22 

~------·-·-·-----~PAN~~~---- ---·---- 40,20 
160 006 PAYA TEUK 45,81 

161 = ==-===~= 007 -= LAriANG T~HA-~~-=-=-=·= 33,39 

~ ---------~~~~-~------ ·------ 52,60 
163 009 UJONG BATEE 38,56 

164-- - - ----- - mo- LH-OK SIALANG ci.JT·-· -·----- --·56,iO 
165-- - --- --··-----~ SEVNEEiQK ----~~-~~-=== --~~~ 
166 ---- -------- - -·----- ·· 012· - IB"M!RA_H_. 40,10 

167 ------------ 013- PASIERAs1AN-· ----- ----- ----~--= ~·s6-,80 

168 - - ---------·- ·- 014--- UJUNG°-PADANG "AASIAN" -.. . .. - - 34,5'!_ 

169 - - --- -------·-Ois·- KRUENc_KA.LEE______ ___ -~~~?~. 

170----··----------- Oi6- LHOKsiALANG RAYEUi("- --~-- - · --- - -~~4-
171----------- Oi8 ___ TEUPINGAJAH ___ ____ _____ ___ ~~~3}_ 
172-- --·--------·-· -- · - -019·· - UJUNG-PADANGASA-HAN·_: ____ __ -- ~~~~ 
113--- --- --------·----- ·02-0- · ·put.-0 1E.ii ______ --·---- 63,60 

114--- ---------- 021 -·· - PA-NTERAJA·-·-·--~~=~-~= ---40,1 4_ 

175 ~ Li\BUHANHAJITIMUR_ OQl_ TENGOH PEVLUMAT ______ __20,98 

176 002 PAYA PEULUMAT ·------ 44,90 ----------- - - - · 
_1_77_ --·- _________ 1003 PADANG PEULUMAT _ ·---- ~,66 

178 _ __ 1 ________ 1004 ALUR PEVLUMAT ___ ~~!...4_~ 

179 005 LIMAUSAR~-----~_l_ -- - - - -----------·--~-
180 006 BEUTONG 5 1,49 

181-- --- - - ----- 001 -- PEUNEiJLOP----·=~-=-~-= - 45,~~ 
182 = ~--·· - Qo8- GUNUNG ROTAN ------~ .. ~ 
~- 009 KEUMUMU HJLIR 25,84 

184 mo--- KEUMiJMU HULU - ··------ --- - 46 ,89 

I~ --- - - - ------- -Oil- KWMUMUSEBERANG----~-=--40,22 

186 012 SA WANG !NOAH ·····-~~ 187-- - -----·- ··-- -- - 001- -- ruroN«J" _______ --- ···------ 24,43 

188 - - -- - ---- -- 002- - TENGAH IBOH ---- ----~= =-34,4~ 
189-- - ------- - (i()3-PiuLoKAN·---·-- -· -- -·· ·-·-· __ _ ~3,62 

1~ ---~ - - - - - --- ---~ Oo4 ·- KUTA-iBoH·- -· ---=-~=~·~=-· · ·--_ 43,oo 

19 1 005 UJUNG PADANG 51 ,80 

No. Kode Kecamatan Kode Desa IKG 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

LABUHAN HAJJ TIMUR 006 SLANG BARU 

_2_14_ --·-- - -----·- ··--- _00_2_ .~S·A~~PI_K __________ _____ , ____ ~~ 
215 003 ALAI 40,60 
----- ···-------- =c--·•=====~---------11--

2 16 004 DURIAN KAWAN 28,87 

-211 == = -=-==== 905 iAWESAWAff--~===-~-=-= 43,26 

218 ~LAWE BULUH DID~-------~~ 
219 007 PUCUK LEMBANG ---- ------- - -~4,43 

220 700~8c--- l oP~A~Y~A~LA~B~A==c-----------~~ 
22 1 009 LA WE CIMANOK __ _ ~~ 

222 152 BAKONGAN TIMUR 001 SEUBADEH 
------- 33,08 

~ -----· _ ---------- 002 LADANG RIMBA ·---~~ 
~- ____ - ·- - -·------ 003 UJONG PULO ~~~~------- -~~!~ 
_E~-------·--·------~~ SAW~H TING~~~-~--------~.2_~ 

226 005 SIMPANG ·--- -- __ 57,7~ 
---332_ _ __ _ -------·-- ~~~- UJONG PULO CUT ------- ~~ 
~ - -- -- __ --·- -·------ ~ ~E_ULEUKAT ------·- - ---- -~~ 

229 162 TRUMON TIMUR 005 PINTO RIMBA 55,81 

23Q ~-~:·= ==~~--~-=== 006-= ~RUE~. LUA~-=-~-~~~-~~~~--~~-= ~8~65 
_E~- - ----·- -·-· -·--··-···----· ··--- ~!_ __ ~MBO ~ALE_~.-------·-·-~~ 

232 008 KAPA! SEUSAK -- -·--·-- -- -----------··- - -------- 38,72 
233 009 SEUNEVBOK PUNTO 52,99 

234- ----- --------· --·---·-·-OW--- SEUNEUBOK PS~--------~ 69.~ 

235 - ·-- ---·-- ---------- - QJ._i __ ALUR St.iJOK ____ 7 1,65 

-236- ·-·. ·- ·- ··-· - - -- -~--~---~~-~~-=-~= ~~~-~ TTTI ~~EY~--~=-~=--=--=---·-~ -=~!...6_!_ 
-~~~_1_~~ --- ~<?'.!'.~~H~?~. ····-- 9~~~!1_K2_~~!'-~~G __ __ -----· - ----~~!.~ 
-~~-8_- --- ---- _ ______ ---· -··---·--~ RAM~-~~ --·-·------------ --- _Y~'._9_ 

239 003 SEUNEUBOK KEURANJI 6 1,5 1 
-240 ----·--. -·- ----·- - --·--··-·- 004- SEUNElr8oK AI.UR suCO"H-- ···- ---- -43,53 
241--- ----------~-- 005-- UJONGTANOH-·---~-=~=~-= - 50,75 
-m -·-·-·--- --·---------- 006tclJNo-Nc cUT____ 43,99 

243 -· -- -- -- ·-·------· -001-- GUNoNc RAYEuK ________ 57.60 
244 ---- --------·--·- - oo-s- BEUTONG --- ------- --- - -59~-

__3_'!_~ =-= ~=-~~-=-=---== 009= ~~~o KEUPOK --==-=-~-=--60_2_ 
246 010 ALURDUAMAS 61,80 

247-182 _ ___ TRu-MON T-ENGAH ··--- 001·· - LADANGR1MBA ______________ 24,29 

-~~ -~-~=-- --·--··- ---~=~--=--= 002 GUNoNG KAP~~-=~-~==~=-~ 6~~ 
249 003 KAM PONG TEUNGOH 41,58 

2so-···---·- -- -·-- ------- Oo4" - KRV-ENG-BATEE __ __ - - ---··-~·:-~ =54,5~ 

251- ----~= =:.~:~-=~-=-~~~~=-·:·~---~~ ~~5 - ·- ~~:>_ :AYA . -~~ ~ ~-~-~---- ·-· _ __ ~~:~~ 
252 - - - 006 JAMBO PAPEUN ·--···-- ____ -~~~~~-
~ - · -- ·- - - -- -------·--·-·---·- -- - ·- 007- CoT BAYLi __ ______ ·-· ·- - 56,27 

254 -- - -- -----··- ·--- -- ·- · · - QQB NACA-·------ ··· - - ----~-~~=--.~~-= =~~~~ 

-255 ·- - ·---· ~ ~--=~-=~~-- -- ~--~:__-_-_-~-~ ~ 009-=~!~REU~~~- ___ --- ~-'-~~ 
256 010 LHOK RAYA 65, 10 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 580 -

J{odc l{ccn.mn.tn.n ltode ll{G 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) 

-~~-~~ATIK~~~------- -~~- BUJ_~~T-~~-~~~~-~ - __ __ 0.~· -1 -~ 
_l~ __ --------····-·· - ~~-- 2:ANJ_~G-~R_u___ _ _ _ ,_3_?._,!..!_ 

151 112 SEBATIK UTA RA 001 SUNGA! PANCANG 38,84 
ls2 - - -------·---·- 002 -LArru- ·---· - -·-·· --·- ~~-=-~~--:=~ =-~~~ 

153 == ======~== 003 -~ ~~~~-~~~--~~~---- .. . -~~~ 
154 122 SEBATI KTENGAH 001 SUNGA/ LIMAU ----- ------- ---·-- ---·--- --
155 0 02 MASPUL 

· - -~5 .32 

~~·-~ 

-~ _ _ --··- ---- - - _OO_<I _ _ sE_•l<A_~UYA~~A_KA _ _ ___ ______ ····- _6_~~~ 
162 142 TULIN ONSOI 001 SANUR 26,16 

163-- -------· -·-· 002 - MAKM-uR- --···- -·····- ------~~--== ·-s~i 

164 ~ SEMUNA_D----------~~ 
165 004 SEl{IJ<JLAN 50,53 

_j66 ===--~=~-==~Os lmL~-~~:~-~--~~~.:-~-~-~-= -~ ~ _ ~~:~ 
167 006 TEMBALANO 72,03 

166"----------~ ~L-ANo=-~=~·=-=--=-=-~ ~i!E~ 

~ ------ ----~~ 2:_1~AMP~~--------- _ 6 5,84 
170 0 09 Tl NAMPA]{ II --·---- 72 ,45 

~ ___ - ·--- ----- ~~ NAPUTI 73,03 

~ - - ---------~!AU BAR~- ---------- 76,20 

-~ --- ------ - - ~-~~~~~~---·--·----·----- _2.?_'..~ 
~ !.5~ LUMBIS 000~--~ ~~~---··---··· -·-·--· _ _ !!l.•.4.!. 
~ __ --------- 002 __ SUY~_:'!!.._ ___________ -~ 

176 ---I---------~ ~~-~ENG~~!__.·---·· · - -- _El~~ 
~ ------ ··-·· --------·- !:_0~-- ~~[{~-~-~-~- - --· ····-··-· ... -· -·· --· - ·-· -~~-~ 
~ __ ---------- ~5- UBOL ~lJL~·- · _ _ _______ .... !~?'!_ 

179 006 BATU NG ----- - -· - --·- - ··-· -·--- ----- ------
180 007 UBOL ALU NO 

_1_8_1 ---- - ·-··-·-----··- ?_0_8_ NAN~-~~--···- .. ···-··- ----···--··. - . ~~!.~.~-
182 009 SAMUNTI 

183 0 10 SEMATA 
-·- - - -··- --------· ·-·--- - ·-··- - - --··· - - ---

18 4 01 1 SUNG01 

185 012 SA LAN 
-·····-·-··-··---

186 0 13 SJNAMPJLA I 

.. ·- --- ··- -· - ·-6~~~ ~ 
_'.9,5_1_ 

.. ---· - __ _ ?~.·~~ 
... -~-~~o~ 

··· · --··-- -~1-~ 
_1E ____ --·-------- 014 _ ~~i::i~~----···-··-· ... --·-- __ 7J~ 
-~~- - ·---- -··--·--·-- ·-- 0 15 _-~-A-~:_ _ ______ _ ··----·- ... __ ~_72_?. 
__!~ __ ---------- 9 _1_6_ !AMBA~-~-~-~~~I~---··-··-··--·-·-·- _I~:~~ 

190 0 17 TADUNGUS 80,85 

Provinsi 
Kabupa t e n/Kota 

(65) Provinsi Kalirnantan Uta ra 
(04 ) K ah. Tana Tidung 

Kodc Jtccn.mn.tn.n Itode Dcsn ! KG 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) 

_ _!_ __ 01_2 __ s _ES_A_Y_A_P ______ ~~ TIDENG PAL~ ·----··- 25,97 
2 002 LIMBU SEDULUN _ 55,37 -3 --------·-·--~ ~S~EB~l~D~A~I ------- --

53,88 
4 004 SEOULUN 

-5---------·-~ TIDENGPALE.TIMUR 
-- - - - -·-------·- ---
_6_ ---- I------- - . -·· ~~ OUNAW~~------· · ·--·-- ···- ---·· -~~~ 

7 007 SEBA WANO ··----- -~2'.~-~ 

- s ~2 - SESAYAPi~LIR --~=: ~~-= ~sAYAP -~~=-·--.~~ -~=~---·-·--- _2~.:~ 
_ 9_ -··- --------··-·-···-~ .. ~ENGl<ONG ·· - ... ~?.!.~~ 

10 003 BEBATU 

11 004 SADAN BJKIS 
12 ··-··- - --···· - ·-··--· ·-- ·-oos . - SEPALA "DALU.NG "" 

13 006 SELUDAU 
14---- - --------·-··--- 007- - MENJEWTUNG 

15 032 TANA LIA 001 TANAH MERAH 

·· - 3~2?. 

-· -~~~?~ 
.. 52,~~ 

42! .~ ~ 

· ---~· - -~2-~~~ 
43,93 

J{ode J{een.mn.tnn Kode Desn !KG 

(I) (2) (3) (4) (5} (6) 

_2_13_ ----··-------- ~~- _s __ u _LU_L_A_U_N_f_IU_L_u _____ , ___ __!~'}!_ 

~ ----··-· - - ·- - - - ~l- ICALISU~---------· • ___ ·-·-·- __!_2!..7_~ 
~ ----- ----·------~ ~~~~------------------ --~~~2__6 
~- --·-·--··· - - -·-- --·------- _<?~~ SIBALU ---------- --· _ ___ __2~~~ 
~ ------- -----·------~ DUYAN __ ________________ 79,95 

~- -· - - __ - ----··-- ·- - - - ~~-- TUNTULI~_<? ___ ··- --·- _ ·-·-···--. -· _ _?~~ 
2 19 046 TETAGAS 77,55 

220 ··- .. ~ ~--~=~~-~-=-~-~=~~~--= ~47 - KAeuN~L«:>R ____ ~--=~=~=--~-·-= :~~~B~T 
221 

222 
O·~~--- ~!_:>~G-~ --- --· _ .... ----·- - ·· __ 7-~·-·~ 

____ ~~- -- :.~~~r~~~!~----· ____________ --~~~3~ 
223 162 SEMBAl<UNG ATULAI 001 LU~-~~-~---···-·--·-- · _ _ - · '.~!!.~9 

224 ... -~=-~-~=~--~----==~~= ~~~---~ :~!-~L - · · - ·-- - · ·-·· · ·-·---·-··· ___ -~·~~ 
225 . . ____ ·-------·- ~-~- --- -~~~~~L_'.:!_ ·--- - ··-··- ·--···· -~9!~~ 
226 . - ----··· _ -·-· _ ·--· 004 PAGALUYON __ --···- _ -~?._6J-
227 · oos·-- SA OUM-AN __ ___ - ··-·· 53,49 

228 -·- -- . --··-·· ---··----- 006-- TULA.NG ____ . ------ ·---~-~~~~-~~~~~-~~ -7~~ 

-~~ ---· -~- --·-··-··--···· -~--=---~ ~!= ~~~-.~~E~=--~=-- ~ -.~·-- --·---·--·-·· -~~.:3.~ 
-~~~-- ------ __ ----- ·------- ~~- .• :.~-A~!5.E~~ -- --- - · ···- __ -- __ -~~~~ 

231 ··- ---- -------·--- __ _?~--- LI Ul<.._:3_~~i_: __ ·~---··-··--·-···--· ·- _ -~~-.2_~ 
232 0 10 BINANUN 50,40 . 

Ko d e Kecn.mn.tn.n l{ode Desn ·I KG 

(I) (2) (3) (4) (6) 

_ 16 __ 03_2 ___ TA_N_A_L~-----·- -~~- ~NOK_U_D_A~~------· ---~?~ 
-~ ____ ---------~ ~MBUNGAN - ---··- - --- - - ....3.~ 

18 042 BIITAYAU 001 BUONO BARU 51 ,27 

_.!.2__ __ __ --------·-- -~ BEBAl<U~_o _____ . __ ------~~~ 
~- _ ____ - · ····- 003 _ ~~~~u _ ________ _____ -~-?~ 

_ _3.!__ - -- _ ·--- __ ··--·-· -------- ~~---- M EN DUPO - ------·----·-_6_6_.B_~ 
22 005 MANINO 40,4 1 

- 23---~--= =~·--.---~· ~ ~=~= 006 = PERJ~<_-~-~=-~~~~--=·~-~-= =E~~ 
24 052 

25 

26 

27 

28 

29 

MURUK RIAN 001 SEPUTUK 
... - 002 ··- R1AN. -· - ·-·-· - - -· 

003 BALAYAN-ARI 

004 RIAN RA YO 
oos · 1u:PUAI<" __ _ 
006 SAPARI 

------- - -'~~?-~ 
--· . --~'-~·~'!. 
. .. . ___ 6~'.33. 

_6_2~3~ 

45,25 

40,92 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

www.jdih.kemenkeu.go.id




