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CAMAT SE-KABUPATEN BOYOLALI
di

: Desa tanggap Covid-19

BOYOLALI
Dasar
1

.

Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa tanggap
Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

2.

Surat Pemyataan Bupati Boyolali Nomor

:

460168616.412020 tentang

Pernyataan Status siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus
Corona di Kabupaten Boyolali.

3.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 440/01 16714.1012020
tentang Antisipasi Covid-1 9.

4.

Surat Kepala Dispermasdukcapil Provinsi Jawa Tengah Nomor 41221255
tentang Panduan pembentukan posko pencegahan dan penanganan corona
virus disease-19 (covid-19) desa di Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan pencegahan dan

penanganan virus covid-19

di

Kabupaten

disampaikan hal-hal sebagai berikut

A.

Boyolali, maka bersama

ini

:

Membentuk Desa Tanggap Covid-19

1.

Membentuk Relawan Desa Lawan covid-19, dengan struktur dan tugas

sebagaimana surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

I

Tahun 2020 tentang Desa Tanggap

Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai sebagaimana terlampir.

2.

Relawan Desa Lawan Covip-19 dapat diberikan honor sesuai dengan

indek standar harga yang tercantum dalam lampiran

I

poin 5 yang

berbunyi honorarium pelaksanaan kegiatan yang berbentuk Tim atau
panitia lainnya dengan didukung bukti Surat Keputusan dari Kepala Desa.

B.

Perubahan APBDesa

1.

Bagi pemerintah desa yang belum menganggarkan untuk penanganan

covid-19 dalam APBDesa tahun 2020 bisa melakukan perubahan
penjabaran APBDesa mendahului perubahan Perdes APBDesa dengan
mekanisme sebagai berikut

:

> Anggaran yang bersumber dari Dana Desa dengan

mengalihkan

belanja kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatn
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dimasukkan pada Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kesehatan di Kegiatan
Penyelenggaraan Desa Siaga kode rekening 02.02.04 dan Rekening
Belanja yang dibeikan kepada masyarakat kode rekening 5.2.7.01

)

.

Untuk anggaran yang bersumber selain Dana Desa pemerintah desa

dapat menggunakan Belanja Tak Terduga pada

kegiatan

Penanggulangan Bencana dan / atau kegiatan Penanganan Keadaan
Mendesak;

2.

Mekanisme penggunaan Belanja Tak Terduga agar mempedomani
ketentuan pasal 25,26,27,28 dan 29 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94

tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana terlampir.

C.

Hal-hal teknis terkait dengan pengelolaan APBDesa yang belum diatur dalam
surat ini dapat dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

PERMASDES
BOYOLALI

a
G 0,

oo
Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Arsip.

H

I

tama Muda

081993031 007

i,ENTERI DESA PEIiBANGUNAI{ DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSTIGRASI
REPUBUK II{DONESIA

Yth.

1. Para Gubernur;
2. PxaBupati;
3. Para Walikota;
4. Para Kepala Desa
di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN

NOMOR

8

TAHUN 2O2O

TENTANG
DESA TANGGAP COVID-1g DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA

A. Latar Belakang

Menimbang bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) yang menjadi
pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomj dan
kesehatan masyarakat desa, serta menindakianjuti arahan Bapak Presiden
Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk
memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan
penanganan COVID-l9, maka diterbitkan Surat Edaran Menteri Desa, PDT,
dan Tfansmigrasi.
B. Maksud dan

T\rjuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai acuan dalam pelaksanaan
Desa Tanggap CO\[D-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
clengan menggunakan Dana Desa.

Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:
1. Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Desa Tanggap COVID-19; dan
3. Penjelasan perubahan APBDes.

C. Ruang

D.Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun zOL+ tentang Desa;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tatrun 201,4 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas
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Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2Al4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2A14 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2074 tentang Dala Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penrbaha:r Kedua atas Perabrran
Pemerintah Nomor 6O tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presirlen Nornor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transrnigrasi
5. Keputusan Presiden Nomor I Tahun 2O2O tentang Gugr:s Ttrgas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2 0 1 9 (COVID- 1 9)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
'fransmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2O2O
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daeralr Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor L7 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
9. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5S5/PRI.OA|U|?A2A Perihal Pembinaan dan Pengendaliarr Dana Desa
Tahun Anggaran 2O2O
1O. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2OZA Perihal Pembinaan dan Pengendalian
Dana Desa Tahun Anggaran 2A2O
E. Padat Karya Trrnai Desa (PKTD)

1. Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai

2.

3.
4.

Desa
(PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan
sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya
manusia desa;
Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan
setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya;
Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Menerapkan jarak aman antara satu peke{a dengan pekerja lainnya
minimum 2 (dua) meter.
b. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan
masker.

COVID-l9
Ulembentuk Relawan Desa Lawan COVID-l9 dengan struktur dan tugas
sebagai berikut:
1. Struktur Relas'an Desa Lawan COVID-l9

F. Desa Tanggap

Ketua
Wakii

: Kepala Desa
: Ketua Badan Permusyawaratan Desa {BPD)
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Anggota

a. Perangkat desa
b. Anggota BPD

c.

Kepala dusun atau yang setara
d. Ketua RW
e. Iietua RT
f. Pendamping l,okal Desa
g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
h. Pendamping Desa Sehat
i. Pendamping lainnya yang berdornisili di desa
j. Bidan Desa
k. Tokoh Agarna
l. Tokoh Adat
m. Tokoh Masyarakat
n. Karang Taruna
o. PKK
p. f.ader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mitra

a. Babinkamtibmas
b. Babinsa

c.

Pendamping Desa

2. T\rgas Relawan Desa Lawan COVID-

a.

19

Melakukan pencegahan melalui tangkah-langkah sebagai berikut
1)

Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat denSan
menjelaskan perihal informasi terkait dengan COMD- 19, baik

gejala,

cara

penularan, maupun

langkah-langkah

pencegahannya.

2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita,
serta orang memiliki Penyakit menahun, penyakit tetap dan
penyakit kronis lainnYa.
3) Mengidentifrkasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan
sebagai ruang isolasi.
4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan
pembersih tangan (lnrd sanitizer) di temPat umum seperti balai
desa-

5)

kesehatan untuk deteksi dini,
perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan

Menyediakan alat
penularan COVID- 19.

6) Menyediakan informasi Peoting terkait dengafl penanganan
COVID-l9, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor
telepon ambulan, dan lain-lain.
7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID- r9, dengan
memartau pergerakan masyarakat melalui:
1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah
lain;
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3.
4.

Pendataan {rarga desa ya[g baru datang dari rantau, sePerti
buruh migmn atau waiga yang bekerja di kota-kota besar;
dan
Pemantauan perkembangan Orang dalam Partauan (ODP)
dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-I9.

tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau
kerumuman banyak orang, seperti pengajian, pernikaha-n,

8) Memastikan

b.

tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa
lainnya.
Melakukan penanganan terhadap warga, desa korban COVID-l9
melalui langkah- langkah sebagai berikut:
1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas
setempat,

2) Penyiapal ruang isolasi di desa.
3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah
terdampak COVID-I9 untuk melakukan isolasi diri.
4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang
isoLasi.

Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut
berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD5)

c-

G. Perubahan

APBDeS

Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser
pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang
penanggulangan bencala, keadaan darurat dan mendesak desa, dan
bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya
T\rnai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeiolaan Keuangan Desa.
Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB)
Covid-l9 maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi
kebutuhan tanggap COVID- 19 di Desa. Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB)
diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengeloiaan
keuangan <iesa.

H. Call Center
Terkait dengan pelaksanaan Surat Edaran ini, Kementerian

Desa,

Pembangrrnan Daerah Tertinggal, dal Transmigrasi menyediakan call
center ke nomor I5OOO4O dan layanan SII1S center 08778899004O atau
081288990040.

4-

I.

Penutup
Surat Edaran ini menjadi panduan daiam penggqnaan dana desa Tahun
ZO2O. Hal-hal yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini berkaitan dengan
penggunaan dana desa selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Desa,
pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 'fahun 2AL9
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2A2ODitetapkan di Jakarta
pada tanggal J,4

^iale

AaD

MENTERI DESA,
DABRAH TERTINGGAL, DAN
ONESIA,
i*'

I

.tl

ABDUL HALIM ISKANDAR

Tembusan:
1. Bapak Presiden Republik [ndonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik
Indonesia;
4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Keuangan Republik Indcnesia;
7. Sekretaris Kabinet Republik tndonesia; dan
8. Kepala Kantor Staf Presiden.
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-15Pasal 23

(1)

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2l huruf b digunakan untuk pengeluaran bagt

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang
dari 12 (dua belas) bu1an.
(21 Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan antara lain untuk:
a. operasional pemerintah Desa;

b. pemeliharaan
c. kegiatan

sarana prasarana Desa;

sosialisasi/rapat/pelatih,an/bimbingan

teknis;

d. operasional BPD;
e. insentif rukun tetangga/rukun warga; dan
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat.

(3) Insentif rukun tetangga/rukun warga

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang
untuk operasional lembaga rukun tetangga/rukun warga

untuk membantu pelaksanaan tugas

pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman
dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada

masyarakat/kelompok
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
Pasal 24

(1)

(2\

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan
barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan menambah aset.
Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
Desa.

Pasal 25

(1)

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2l huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
(21 Belanja untuk kegiatan pada sub bidang
penanggulalgan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b.
c.

tidak diharapkan te{adi berulang; dan
berada di luar kendali pemerintah Desa.
(3) kegiatan
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(3) kegiatan pada sub bidang

penanggulangan bencana
(l) merupakan upaya
tanggap darurat akibat teq'adinya bencana alam dan
sebagaimana dimaksud pada ayat
bencana sosial.

(41 Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) merupakan upaya
penanggulangan keadaan darurat karena adanya
kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian

(5)

pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan
harga yang menyebabkan terga-nggunya pelayanan dasar
masyarakat.
Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak
merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan
pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami
kedaruratan.
Pasal 26

(1)

Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor.
(21 Ketentuan kriteria bencana sosial adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,
dan teror.
(3) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2\ adalah
merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya
bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh
bupati berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, meliputi:
1. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan
harta benda;
2. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan
pengurusan pengungsi; dan
3. penyelamatan serta pemulihan pras€rrurna dan
sarana.
Pasal 27

(1) Kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan
dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan
sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat
lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan
dasar masyarakat.
(2) kriteria
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(21 kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat tl)

merupakan sarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
ketentraman ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, dan sosial yang memerlukan penanganan
segera.

Pasal 28

(1) kriteria keadaan mendesak

sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (5) yaitu keadaan yang memaksa
untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya
upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan
dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan

berupa kebutuhan pangan, $andang,

perumahan,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan
sosial.
(21 kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga Desa

yang srlrna sekali tidak mempunyai sumber mata
pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata
pencaharian teta.pi tidak mempunyai kemampuan

(3)

memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan
dirinya dan/atau keluarganya.
Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan masyarakat miskin yang mengalami
kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disepakati bersama dalam musyawarah Desa serta
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa yang
dilaporkan kepada bupati lewat Camat.
Pasal 29

(1) Tata cara penggunaan

anggaran untuk kegiatan pada
sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat,

dan keadaan mendesak yang berskala lokal

Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah
dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

{21 Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui APB
Desa dan/atau APB Desa Perubahan.

(3)

Dalam hal Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud
pada ayat {21 dianggarkan dalam APB Desa dan/atau
APB Desa Peruhatmn sebagaimana dimaksud Fada ayat
(2)', uraian rencana anggaran biayanya dibuat secara
global tanpa dirinci.
(4) Sumber

18

(4) Sumber pendanaal belanja tak terduga

dapat

diambilkan dari sumber pendapatan yang dianggarkan
dalam APB Desa dan/atau bersumber dari pengalihan
belanja kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa
yang belum
yang
dilaksanakan
dianggarkan dalam APB Desa
Perubahan.

(5)

Realisasi belanja

tak terduga

sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan sesuai dengan
kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.
Bagisn Keempat
Pembiayaan
Pasal 30

(U

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (l) huruf c merupakan semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran y€rng
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
(21 Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas kelompok:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.
Pasal 31

(1) Penerimaan

pembiayaan sebaga.imana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (21 huruf a, meliputi:
a. SiLPA tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
kecuali tanah dan bangunan.
(21 SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan
pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan
sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b digunakan untuk

menganggarkan

kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan

(4)

dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat
dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan
Desa yang dipisahkan.

Pasal 32

