Pemdes Danau Ganting, Gelar Musdes dan Penyusunan RKPDes 2020

Pemerintah Desa (Pemdes) Danau Ganting Kecamatan Dusun Selatan (Dusel) Kabupaten Barito Selatan
(Barsel), menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangkan penyusunan RKPDes tahun anggaran 2020
mendatang. Kamis, (17/10/2019) bertempat Kantor Pemdes Desa Danau Ganting setempat.
Kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kantor Kecamatan Dusel Baskoro Adityo
Legowo S IP usai kegiatan tersebut mengatakan, pelaksanaan Musdes ini dalam rangka penyusunan RKP-Desa
di Desa Danau Ganting untuk tahun anggaran 2020 mendatang.
Dikatakannya, kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini untuk menyusun usulan-usulan yang akan
ditetapkan didalam penetapan RKPDes. Selanjutnya akan, dimusyawarahkan didalam Musyawarah Perencanaan
dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
&ldquo;Untuk menentukan, program-program apa saja yang akan diprioritaskan untuk Desa Danau Ganting yang
bisa dianggarkan oleh desa,&rdquo; katanya.
Selanjutnya kata Baskoro, pihak desa melewati anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD)
program apa saja yang menjadi prioritas.
&ldquo;Sehingga, diusulkan didalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat
Kabupaten atau ketingkat yang lebih tinggi,&rdquo;jelasnya.
Baskoro menuturkan, tim penyusun RKPdes berjumlah tujuh orang yang mana untuk Ketua tim tersebut adalah
Sekretaris Desa (Sekdes) kemudian ada beberapa Kasi dan Kaur Pemdes Danau Ganting.
&ldquo;Kita juga berharap, usulan-usulan program dari masyarakat Desa Danau Ganting ini bisa dilaksanakan
oleh Pemdes setempat yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 mendatang,&rdquo;terang Baskoro
Adityo Legowo.
Sementara itu Pejabat (PJ) Kades Danau Ganting Lamijo mengatakan, rencana usulan masyarakat ini nantinya
akan di verifikasi ulang mana saja program-program usulan yang penting akan diprioritaskan terlebih dahulu.
&ldquo;Sedangkan untuk, usulan-usulan yang lainnya yang belum terealisasi Insya Allah akan kita usulkan pada
tahun anggaran berikutnya,&rdquo;ujarnya.
Ditambahkan Lamijo, terkait usulan warga mengenai inovasi desa yakni limbah sampah botot mineral yang
didaur ulang untuk dijadikan hiasan atau pernak-pernik hiasan rumah Pemdes Danau Ganting sangat
mendukung.
Sebab, akan berimbas pada peningkatan ekonomi warga serta menyerap tenaga kerja di desa ini sendiri.
&ldquo;Terkait untuk pemasarannya, akan kita usulkan di Bumdes selanjutnya menunggu hasil apakah oleh
pihak Bumdes siap bekerjasama untuk memasarkan hasil daur ulang limbah botol mineral ini yang pasti kita tetap
berupaya mengusulkannya,&rdquo;tukas Lamijo.
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