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•  Pasal 32 PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Menteri 
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
melakukan evaluasi terhadap peraturan bupati/walikota 
mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.  

•  Pasal 33 ayat (1), evaluasi dilakukan untuk memastikan pembagian 
Dana Desa setiap Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

•  Pasal 33 ayat (2), dalam hal terdapat ketidaksesuaian 
penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa 
oleh kabupaten/kota, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk 
melakukan perubahan peraturan bupati/walikota tersebut di atas.  

•  Pasal 34 ayat (3 dan 4), Perubahan dimaksud disampaikan oleh bupati/
walikota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan dan menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap 
berikutnya. 
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DASAR	  HUKUM	  



Mengacu pada pasal 10 ayat (2) PMK 49/PMK.07/2016, 
evaluasi terhadap peraturan bupati/walikota, dilakukan 
paling sedikit terhadap unsur: 
1.  tata cara penghitungan pembagian Dana Desa; 
2.  penetapan rincian Dana Desa; 
3.  mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa; 
4.  prioritas penggunaan Dana Desa; 
5.  penyusunan dan penyampaian laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa;  
6.  sanksi administratif; dan 
7.  jumlah desa (tambahan). 
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UNSUR	  YANG	  DIEVALUASI	  
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HASIL	  EVALUASI	  PERATURAN	  KEPALA	  DAERAH	  
TENTANG	  TATA	  CARA	  PEMBAGIAN	  DAN	  PENETAPAN	  BESARAN	  DANA	  DESA	  	  	  

*Kesimpulan:	  76	  daerah	  yang	  penetapan	  rincian	  Dana	  Desa	  seJap	  Desa	  belum	  sesuai,	  
diminta	  untuk	  direvisi	  peraturan	  kepala	  daerahnya.	  	  	  
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•  Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pendapatan 
desa bersumber antara lain dari ADD  sebesar paling sedikit 10% dari Dana 
Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). 

•  Pasal 96 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, dalam 
hal kabupaten/kota tidak memenuhi ADD dalam APBD, Menteri Keuangan dapat 
melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan 
setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke Desa. 

•  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyusunan APBD TA 2017, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan ADD 
untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah 
desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota 
dalam APBD TA 2017 setelah dikurangi DAK. 

•  Bupati/Walikota agar mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (DAU+DBH) yang 
diterima kabupaten/kota pada APBD TA 2017. 

•  menyampaikan peraturan Bupati/Walikota mengenai pembagian ADD setiap Desa 
disertai softcopy besaran ADD kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 
segera setelah peraturan tersebut ditetapkan melalui alamat surat elektronik ke 
subditdok.djpk@gmail.com. 

5	  

HAL TERKAIT ADD 
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DJPK	   KAB/KOTA	   PROVINSI	   DESA	  

Melakukan	  evaluasi	  	  I	  
thd	  penganggaran	  ADD	  
dalam	  perkada	  /	  APBD	  

Menyampaikan	  
perkada/perubahan	  
perkada	  tentang	  ADD	  

•  Memenuhi	  10	  %	  
dari	  DAU	  +	  DBH	  

•  Tidak	  
menyampaikan	  
komitmen	  

•  Surat	  
Pemberitahuan	  

•  Menunda	  
penyaluran	  DAU/
DBH	  

•  Memotong	  
DAU/DBH	  

ADD	  dalam	  P-‐APBD	  
kurang	  dari	  10%	  
dari	  DAU+DBH	  

•  Menampung	  
dalam	  rekening	  
transito	  

•  Menyalurkan	  ke	  
RKD	  

•  Mencatat	  
Penerimaan	  APB	  
Desa	  

Keterangan:	  
•  Evaluasi	  I	  Perbup/Perwali	  tentang	  ADD	  
dilakukan	  bulan	  Jan-‐April	  

•  Pemberitahuan	  kepada	  Pemda	  Xg	  hasil	  
evaluasi	  Perbup/Perwali:	  Januari	  -‐	  April	  

•  Penundaan	  tahap	  I	  penyaluran	  DAU/
DBH	  	  bulan	  September	  dan	  tahap	  II	  
bulan	  Oktober	  	  

•  Pemotongan	  DAU/DBH	  setelah	  melalui	  
rapat	  koordinasi	  Kemenkeu,	  
Kemendagri,	  dan	  Kemendes	  bulan	  
November	  

•  Dana	  hasil	  pemotongan	  ditransfer	  ke	  
RKUD	  Provinsi	  bulan	  Desember	  

•  Gubernur	  menyalurkan	  dana	  hasil	  
pemotongan	  DAU/DBH	  tsb	  ke	  Desa	  	  
bulanDesember	  dan	  melaporkan	  kepada	  
DJPK	  	  

•  Kurang	  dari	  10	  %	  
dari	  DAU	  +	  DBH	  

•  Surat	  Peringatan	  

•  Surat	  Komitmen	  

Melakukan	  evaluasi	  	  II	  
thd	  pengalokasian	  ADD	  
dalam	  perkada/perkada-‐
P/APBD-‐P	  

Menyampaikan	  
perkada/perkada-‐P	  
tentang	  ADD	  

TATA	  CARA	  PEMOTONGAN/PENUNDAAN	  DAPER	  	  
TERHADAP	  DAERAH	  YANG	  TIDAK	  MEMENUHI	  ADD	  	  

PMK	  257/PMK.07/2015	  
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Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penganggaran 
Alokasi Dana Desa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Tahun Anggaran 2017 

No.	   Nama	  
Kab/Kota	   DAU	   DBH	   Total	  DAU+	  

DBH	  
ADD	  

(seharusnya)	  
ADD	  

(dianggarkan)	  

Memenuhi/	  
Tidak	  

Memenuhi	  
Keterangan	  	  

1	   2	   3	   4	   5	  =	  3+4	   6	  =	  10%	  x	  5	   7	   8	   9	  

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PENGANGGARAN 

1.  Kolom no. 3, 4, dan 7, diisi dengan nilai yang dianggarkan pada APBD kab/kota. 
2.  Kolom no. 9, diisi dengan alasan mengapa kolom 8 tertulis "Tidak Memenuhi”. 
3.  menyampaikan rekapitulasi hasil evaluasi penganggaran ADD tersebut kepada 

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana 
format tersebut, paling lambat kami terima pada tanggal 31 Januari 2017. 
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Klik	  kami	  di:	  
www.djpk.depkeu.go.id	  


