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ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 

20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

( Studi Kasus Desa Kedungwinong, Nguter, Sukoharjo ) 

 

Abstrak 

Penelitian ini menganalisis tentang kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa dengan 

dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan 

desa. Penelitian ini berjutujan untuk mengetahui seberapa jauh persiapan pemerintah 

desa dalam mengimplementasikan peranan, fungsi dan wewenang sebagai pelayan 

masyarakat di desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus dengan teknik pengumpulan yang dipergunakan wawancara dan observasi,  

kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam 

Negeri 20 Tahun 2018), dan di crosscheck dengan fenomena yang sesunguhnya terjadi 

sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

tahap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungwinong secara garis besar telah 

mengikuti dan sesuai dengan peraturan. Namun, secara teknis masih terdapat kendala, 

kendala tersebut merupakan kendala dari adanya transisi pergantian Kepala Desa. Hal 

ini berdampak pada keterlambatan terkait rancagan peraturan desa tentang APBDes 

yang harusnya disepakati bulan Desember tetapi baru disepakati pada bulan Juni.  

Kata Kunci: Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri 20 Tahun 2018 

Abstract 

 

This study analysis compliance with village financial management on the basis of 

Permendagri 20 of 2018 on village financial management. This study aims to find out 

how far the village government is preparing to implement its role, function and authority 

as a community servant in the village. This study uses a qualitative method with a case 

study approach with collection techniques used in interviews and observations, then 

compared with applicable regulations (Permendagri 20 of 2018), and crosschecked with 

real phenomena that occur so that conclusions can be drawn. The results of this study 

indicate that in the village financial management stage in Kedungwinong Village, the 

outline has followed and is in accordance with regulations. However, technically there 

are still obstacles, these obstacles are obstacles from the transition of the replacement of 

the Village Head. This has an impact on delays in relation to the draft village regulation 

on APBDes which was supposed to be agreed in December but only agreed in June. 

Keywords: Village, Village Financial Management, Permendagri 20 of 2018 

 

1. PENDAHULUAN 

Otonomi daerah merupakan babak baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang 

lebih bercorak desentralisasi. Peraturan pemerintah tentang otonomi daerah yang 
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pertama kali di cetuskan pada tahun 1999  yaitu kebijakan otonomi daerah berdasarkan 

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan   Daerah   tentang   dan   UU   No.   25   

tahun   1999   tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan 

peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah tercantum dalam Otonomi Daerah yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah  

(Perubahan UU Nomor 22 tahun  1999   dan  UU   Nomor   32   Tahun  2004. Desa 

merupakan tingkatan yang paling bawah di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, 

oleh sebab itu pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam 

bentuk memberikan kewenangan terhadap pengurusan dan pembagunan desa yang 

mandiri dari sektor ekonomi pengelolahan keuangan desa. Sejalan dengan otonomi 

daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan 

pemerintah desa sebagai lembaga terdepan  dalam   sistem   pemerintahan   Republik   

Indonesia   dan   berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting, 

sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat 

tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa dalam mengimplementasikan 

peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan. 

Sebelum diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018, pengelolaan keuangan desa telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan terbaru mengenai keuangan desa tersebut 

melingkupi 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, dalam asas pengelolahan keuangan desa, keuangan desa dikelola 

berdasarkan asas- asas transparan, akutanbel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib 

dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa satu tahun 

yaitu dimulai pada 1 januari sampai dengan 31 Desember. Penelitian tentang 

pengelolaan keuangan desa menjadi penting dilakukan karena mengingat desa sebagai 

pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peranan penting 

terutama dalam hal pelayanan publik, selain itu pemerintah desa merupakan jalur 

terdekat untuk menyampaikan segala jenis informasi dari Pemerintah Pusat kepada 
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masyarakat. Penelitian ini menganalisis tentang kepatuhan dalam pengelolaan keuangan 

desa dengan dasar Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan 

berjutujan untuk mengetahui seberapa jauh persiapan pemerintah desa dalam 

mengimplementasikan peranan, fungsi dan wewenang sebagai pelayan masyarakat di 

desa. 

2.  METODE  

Lokasi  penelitian yang ditentukan oleh peneliti bertempat di Kantor Desa 

Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Subjek penelitian yang 

ditetapkan meliputi semua aparatur yang berada di Kantor Desa Kedugwinong yang 

dapat memberikan informasi dan memahami data yang berkaitan dengan yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mengunakan jenis penelitian 

kulaitatif dan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono(2013) metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek 

yang alamiah, sebagai  lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, 

analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. Studi kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari 

individu atau institusi melalui penggunaan dokumen, catatan arsip, wawancara, 

pengamatan langsung atau partisipan, dan artefak fisik (Yin, 2008; Ormrod & Leedy, 

2005). 

Dalam tahap pengumpulan data, teknik pengumpulan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini wawancara  dan observasi proses pegambilan informasi yang bertujuan 

untuk mendapatkan sebuah informasi. Menurut Herdiansyah (2013) wawancara adalah 

sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya  dua orang, atas 

dasar ketersediaan dan dalam settingan alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu 

kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan 

utama dalam proses memahami. Menurut Herdiansyah (2013) observasi adalah 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 
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biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses- proses 

pengamatan dan ingatann, inti dari observasi adanya perilaku yang tampak dan tujuan 

yang ingin dicapai. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pemahaman narasumber terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Penjelasan di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, aparatur desa dalam hal ini 

seperti Kepala desa, Sekretaris desa, kaur dan kasi dituntut untuk memahami isi dari 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagian 

besar aparatur  di Desa Kedungwinong sudah memahami tapi hanya untuk pemahan 

tugas masing- masing tidak untuk keseluruhan. Didalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa Desa Kedungwinong sudah melaksaakan permendagri terbaru yaitu 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tetang Pengelolaan Keuangan Desa mulai 

diterapkan pada awal 2019. Pada dasarnya pemahaman Permendagri sendiri harus 

diketahu oleh semua aparatur desa tampa ketercuali, pemahaman Permendagri di Desa 

Kedungwinong belum semua aparatur desa memahami isi dari Permendagri 20 tahun 

2018.Untuk sebagian besar dari penyelenggra apatur desa belum terlalu memahami 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tetang pengelolaan keuangan Desa, belum terlalu 

memahami hanya sebatas mengenal bahwa Permendagri 20 tahun 2018 itu adalah 

pembaruan dari Permendagri 113 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

3.2 Pemahaman terhadap alur pengelolaan keuangan desa di dalam Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018 Tetang pengelolaan keuangan Desa. 

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tetang Pengelolaan Keuangan Desa alur 

dalam pengelolaan keuangan sendiri terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Didalam tahap pemahaman alur  

Permendagri Desa Kedungwing sudah memahami betul Semua alur itu harus terlaksana 

satu persatu dalam sistem pengelolan keuangan menurut permendagri nomor 20 tahun 

2018. Tahap perencanaan pengelolaan di desa dibagi menjadi dua yaitu, perencanaan 
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jangka menengah atau di sebut RPJMDesa (Rencana Pembagunan Jangka Menengah 

Desa) dan perencanaan jangka pendek atau RKPDes (Rencana Jangka Pendek Desa). 

RPJMDes  yang telah di tetapkan didalam perencanaan kemudian dijabarkan dalam 

RKPDes yang digunakan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun perencanaan 

keuangan yang berupa APBDes. Penerapan alur perencanaan Desa Kedungwinong 

sudah melaksanakan tahap-tahap dalam alur perencanaan menurut Permendagri 20 tahun 

2018. Dalam pembuatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang terlebih 

dahulu ditetapkan RKPDes sebagai dasar. Tahap pelaksanaan di dalam bab 4 bagian 

kedua pasal 43 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa didalam proses 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa 

melalui rekening desa. Dalam peraturan desa ditetapkan bahwa Kaur Keuangan desa 

juga dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan operasional desa.Pembuatan APBDes sendiri dimuali dengan 

usulan-usulan dari tinggat RT,RW dan Dusun yang  dimana Kepala Desa mempuyai 

kebijakan, penetapan dan kewenagan dalam APBDes. Dalam tahap mekanisme 

pelaksanaan yang diperjelaskan permendagri 20 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa 

menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggran sesuai tugasnya menyusun DPA 

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Penatausahaan keuangan desa merupakan tahap 

pencatatan kegiatan yang khusus dilakukan oleh Kaur Keuangan. Kaur Keuangan 

berkewajiban melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa 

penerimaan dan pengeluaran. Kaur Keuangan dalam tatausahaan harus melakukan tutup 

buku pada ahir bulan menurut pasal 63 ayat (3). Dalam melakukan tugas, kewenagan, 

hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban 

untuk menyampaikan laporan. Pelaporan secara teknis telah diatur alam permendagri 20 

Tahun 2018 pasal 68 ayat (1) dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan 

APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Adapun bentuk 

pelaporan ahir tahun berupa laporan realisasi APBDes yang disampaikan oleh Kepala 

Desa Kedungwinong kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat (1) 
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bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 

kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap ahir tahun anggran atau ahir bulan 

Desember. Pelaporan yang dimaksut merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan 

Pemerintah Desa ahir tahun anggran. Pertanggungjawaban Kepala Desa sendiri tidak 

semerta-merta hanya kepada Bupati/ Walikota saja namum juga kepada BPD dan 

masyarakat di Desa kedungwinong yang diinformasikan melalui media informasi. 

3.3 Pemahaman mengenai peran aparatur dalam proses mekanisme dan proses 

pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

Tetang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Apatur desa memiliki peran yang penting dalam penerapan peraturan dalam 

Permendagri, peran tersebut telah di jelaskan dan ditujukan sesuai dengan jabatannya 

masing-masing, untuk Kepala Desa berperan sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan Desa), Sekretaris Desa berperan dalam bidang Koordinator 

Pelaksana, sedangkan Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha, dan Kaur Perencanaan 

berperan secara khusus sesuai tupoksinya dan secara umum berperan 

mengimplementasikan apa yang sudah tercantum dalam Pasal 6 Permendagri 20 Tahun 

2018. 

3.4 Permahaman dalam tahap persiapan pengelolaan keuangan desa menurut 

Permendagri di Desa Kedungwinong. 

Pengelolaan Keuangan Desa oleh Desa Kedungwinong dimulai dari tahap Penyusunan 

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang terdiri dari Pendapatan desa, 

Belanja desa, dan pembiayaan Desa. Persiapan pengelolaan dimulai dari RKP dan RAK, 

dan penyusunan RPJMDes untuk tahun mendatang. Pemahaman terhadap Tahapan 

Persiapan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungwinong sudah berjalan dengan 

baik, narasumber menganggap penjelasannya sudah sesuai dengan aturan dalam 

Permendagri namun sebatas pada tupoksinya masing-masing. 
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3.5 Pemahaman terhadap tugas dalam pembinaan tentang Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 

Pembinaan mengenai Permendagri 20 Tahun 2018 sudah dilaksanakan, pembinaan 

khususnya  terhadap Kepala Desa, Sekretaris, dan untuk Kaur seksi sesuai bidang 

masing-masing. Pembinaan untuk pengenalan terhadap Permendagri 20 Tahun 2018 

Kepala desa dan Sekretaris Desa dilaksanakan sudah sejak tahun 2018. Pembinaan 

Kepala Desa dan Sekretaris Desa diselengarakan langsung oleh Kabupaten Sukohrajo 

didalam pembinaann diperkenalkan bahwa akan diadakannya perubahan peraturan 

tentang pengelolaan keungan desa dari Permendagri 113 ke Permendagri 20. Pembinaan 

untuk para Kaur dan Kasi dilakukan pembinaan secara terpisah yang dilaksanakan pada 

awal tahun 2019. Pembinaan untuk Kaur dan Kasi diadakan langsung oleh Kecamatan 

Nguter yang dihadiri seluruh apatur Pemerintah Desa. Setiap aparatur desa mempuyai 

pembaruan terhadap tugas masing-masing proksi yang harus dipahami. Kepala Desa, 

Sekretaris Desa , Kaur dan Kasi mempuayai tugas yang harus mereka kuasai dan 

diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Desa Kedungwinong. Tugas yang dijalankan 

selaku Kepala Desa menurut Permendagri 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (14) Kepala Desa 

pemegang kekuasaan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan di Desa 

Kedungwiong kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa kedungwinong. 

3.6 Saran apatur desa dalam penerapan permendagri No. 20 Tahun 2018 

Permendagri 20 Tahun 2018 mempuyai beberapa perbedaan terkait dengan pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan yang menyebabkan adanya perubahan dalam sistem yang 

dirasakan oleh aparatur Desa Kedungwinong.Peraturan Permendagri yang terbaru 

menjelaskan adanya pembaruan terhadap penyusunan dan aplikasi untuk pengelolaan 

keuangan desa. Penerapan sistem aplikasi dijalankan oleh Sekretaris Desa saja yang 

bertugas sebagai kordinator. Dalam sistem yang dijalankan oleh Sekretais Desa 

mempuyai perbedaan dengan sistem terdahulu, sistem saat ini dikatan lebih 

memudahkan dalam pekerjaan. Pengelolahan keuangan Desa saat ini menurut bab 7 

pasal 78  ayat (1) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa saat ini masih berjalan 

berdasarkan peraturan Permendagri 113 tahun 2014 tetap berlaku sampai tahun 2018 
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sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri. Pasal 78 ayat (2) menjalaskan 

bahwa peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan keuangan Desa yang telah di 

tetapkan sebelum peraturan menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling 

lambat 1(satu) tahun setelah peraturan menteri ini ditetapkan. 

 

4. PENUTUP 

Pemahaman aparatur desa mengenai pelaksanaan Permendagri 20 tahun 2018 di Desa 

Kedungwinong menjelaskan bahwa sebagian besar dari aparatur pemerintah Desa 

Kedungwinong sudah mengetahui tentang Permendagri 20 tahun 2018, pemahaman 

hanya sebatas secara umum dan bekerja sesuai tupoksinya. Dalam alur tahap 

pengelolaan keuangan menurut Permendagri 20 tahun 2018 terdiri dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban dimana semua itu mempuyai nilai pemahamannya. Pada tahapan 

perencanaan pengelolaan keuangan desa,  pemerintahan Desa Kedungwinong 

menganggap sudah melaksanakan tahap- tahap dalam alur perencanaan tetapi masih ada 

yang belum sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018, ketidaksesuaian tersebut terdapat 

pada Raperdes yang disepakati pada bulan Juni sedangkan dalam Permendagri 20 tahun 

2018 disepakati paling akhir pada bulan Desember tahun sebelumnya, hal tersebutlah 

yang penulis kira masih ada jenjang perbedaan antara pelaksanaan di lapangan dengan 

peraturan tertulis Permendagri. Tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan menurut 

Permendagri 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa di Desa Kedungwinong sudah 

melaksanakan tahap-tahap dalam alur pelaksanaan tetapi masih ada yang belum sesuai 

dengan Permendagri 20 tahun 2018, ketidak sesuaian terdapat pada penggunaan biaya 

tak terduga menurut Permendagri 20 tahun 2018 bahwa semua pengeluaran keuangan 

harus dengan persetujuan Kepala Desa terlebih dahulu, namun tetapi di Desa 

Kedungwinong bisa melakukan penarikan kas desa terlebih dahulu tanpa persetujuan 

Kepala Desa. Pada tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa menurut 

Permendagri 20 tahun 2018, Desa Kedungwinong sudah melaksanakan tahap-tahap 

dalam alur penatusahaan tetapi masih ada yang belum sesuai dengan Permendagri 20 
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tahun 2018, ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pelaksanaan fungsi kebendaharaan 

yang seharusnya dilakukan oleh Kaur Keuangan akan tetapi dalam penerapan di Desa 

Kedungwinong masih dibantu oleh Sekretaris Desa dalam tahap penatausahaan. Dalam 

tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 20 tahun 2018 bahwa 

di Desa Kedungwinong sudah melaksanakan tahap-tahap dalam alur pelaporan tetapi 

belum sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018, ketidak sesuaian dikarenakan di Desa 

Kedungwinong adanya transisi pengantian Kepala Desa oleh karena itu adanya 

perubahan dalam perencanan APBDes dan di Desa Kedungwinong sendiri sampai saat 

ini masih menunggu untuk pencairan dana. Dalam tahap pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 20 tahun 2018 bahwa di Desa 

Kedungwinong sudah melaksanakan tahap-tahap dalam alur pertanggungjawaban tetapi 

masih ada yang belum sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018, ketidak sesuaian 

terdapat dalam menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, namum 

tetapi di Desa Kedungwinong dalam tahap pengingformasian hanya kepada BDP dan 

Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan.  

Pemahaman terhadap peran aparatur Desa Kedungwinong menurut 

Permendagri 20 tahun 2018 di dalam proses mekanisme pengelolaan keuangan, 

menjelaskan bahwa aparatur desa sudah mempuyai peran tersediri sesuai tupoksi dalam 

mekanisme pengelolaan keuangan. Peran aparatur desa dalam menjalankan tugasnya 

tidak terlepas dari adanya bantuan Kepala Dusun yang bertugas sebagai TPK (Tim 

Pelaksana Kegiatan) yang bertugas turun langsung kelapangan untuk proses 

pengecekan dalam pelaksanaan pembagunan apakah sudah sesuai atau belum. 

Mengenai persiapan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 20 tahun 2018 , 

untuk Desa Kedungwinong persiapan pengelolaan keuangannya sudah berjalan dengan 

baik dikarenakan aparatur desa sudah memahami perkerjaanya sesuai dengan 

tupoksinya masing-masing di dalam pengelolaan keuangan desa. Aparatur Desa 

Kedungwinong sudah mendapat pembinaan terhadap perubahan peraturan pengelolaan 

keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014 dan 

diperbarui dalam Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. 
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Pembinaan seluruh aparatur desa mempuyai pembaruan terhadap tugas masing-masing 

sesuai tupoksi yang harus dipahami oleh seluruh aparatur desa, adapun saran aparatur 

desa yang ditujukan kepada Permendagri yaitu berupa diadakannya pelatihan IPTEK 

yang di khususkan untuk aparatur desa, agar aparatur pemerintahan desa dengan 

mudah dapat memahami cara kerja atau penggunaan Komputerisasi yang mengacu 

pada aplikasi-aplikasi modern pendukung sistem pelaporan atau pertanggungjawaban 

keungan Desa yang membutuhkan keterampilan dan cekatan dalam komputerisasi 

modern, lalu juga mengenai  penghasilan tetap untuk apratur desa. 
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