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Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), A Fauzan melalui Kabid 

PMD, Fatkhan Mubina menyebutkan dari total 12 Desa yang ada di Kota Prabumulih 

masih ada tugas desa yang belum melakukan pelantikan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). “Terakhir kemarin kita melakukan pelantikan terhadap 9 BPD Pangkul, masih 

ada Desa Karangan, Muara Sungai, dan Karya Mulya yang belum pelantikan,” jelas 

Fatkhan. 

Kendati demikian, dia memastikan di bulan ini (Oktober, red) bakal dilakukan 

pelantikan BPD bagi di tiga Desa tersebut. “Bukan karena ada kendala atau apa, tapi 

memang mereka belum, istilahnya kloter terakhir,” terangnya seraya mengaku giliran 

mereka baru melakukan pemilihan bulan ini (Oktober, red) dan karena BPD memang 

bukan pemilihan serentak seperti pemilihan Kades. 

Dalam kesempatan itu pula Fatkhan menyebutkan, tugas dan fungsi BPD yang 

baru selain untuk menggantikan BPD yang lama juga harus siap untuk membahas 

penganggaran APBDes 2021. “Kalau mereka sudah dilantik, maka tugas pertama 

mereka segera memproses penganggaran APBDes sesuai Permendagri (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri) tentang pengelolaan keuangan Desa dimana di Bulan Desember 
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ditargetkan selesai semua dan sudah berjalan,” tukasnya seraya menyebutkan BPD 

dihimbau untuk berlari dan jangan maraton. 

 

Sumber Berita: 

Sumeks.co, Segera Selesaikan Pembahasan APBDes, BPD Dihimbau Berlari, Jangan 

Maraton, Minggu, 18 Oktober 2020. 

 

Catatan: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa: 

 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. (Pasal 1 angka 1) 

 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. (Pasal 1 angka 2) 

 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Pasal 1 angka 3) 

 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut 

dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis. (Pasal 1 angka 4) 

 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Pasal 1 angka 5) 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. (Pasal 1 angka 8) 

 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (Pasal 2 ayat (1)) 

 APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun 

anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (Pasal 2 ayat 

(2)) 
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 APB Desa terdiri dari: 

a. pendapatan Desa; 

b. belanja Desa; dan 

c. pembiayaan Desa. (Pasal 9 ayat (1)) 

 Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. 

(Pasal 9 ayat (2)) 

 Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, 

objek belanja, dan rincian objek belanja. (Pasal 9 ayat (3)) 

 Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. (Pasal 

9 ayat (4)) 

 Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

kepada Kepala Desa. (Pasal 32 ayat (1)) 

 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada 

BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. (Pasal 32 ayat 

(2)) 

 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat 

bulan Oktober tahun berjalan. (Pasal 32 ayat (3)) 

 Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan 

yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan 

Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. (Pasal 32 ayat (4)) 

 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. 

(Pasal 32 ayat (5)) 

 


