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LAMPIRAN 1 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Kepala Desa 

 

No.  Pertanyaan  Jawaban   

1 Bagaimana 

tanggapan/pandangan 

saudara/i terhadap 

adanya UU Desa? 

Pemerintah desa menyambut baik dengan 

adanya UU Desa artinya pengakuan terhadap 

Desa itu menjadi lebih kuat, otomatis juga 

kebanggaan kita terhadap institusi kami itu 

juga menjadi semakin kuat, rekognisinya 

menjadi semakin kuat. 

P
en

d
ah

u
lu

an
 

2 Bagaimana aparatur 

pemerintah desa 

menyikapi adanya 

UU Desa? 

Jadi dengan adanya UU Desa terdapat 

kepastian terhadap kinerja aparatur desa, 

kalau dulu kan tri wulanan jadi dulu gajinya 

itu per tiga bulan kalau sekarang sudah 

dibuatkan per bulan jadi kerena kepastian 

tersebut maka etos kerja pun semakin baik 

dan tertata karena memang ada value yang di 

dapat. 

3 Bagaimana 

Pemerintah Desa 

mensosialisasikan 

keuangan pemerintah 

Desa?  

Jadi kita itu punya media sosialisasi, jadi kita 

itu setiap ramadhan kita punya safari 

ramadhan, nah itulah media sosialisasi kita 

disetiap tahun. Dan kita punya radio 

komunitas desa yang untuk mensosialiasikan 

program-program desa.  

 

4 Apakah masyarakat 

desa mengetahui 

adanya Dana Desa 

yang dikelola 

pemerintah desa? 

Yaa tahu, dan merekapun merasakan dari 

pembangunan yang dilaksanakan. Dan 

sekarang pun setiap dusun punya kegiatan 

yang dibiayai oleh desa. 

 

5 Bagaimana 

Pemerintah Desa 

menyusun RKP? 

Jadi kita mulai penggalian gagasan dari 

tingkat dusun, diarahkan oleh Tim 11 baru 

penyesuaian dengan juklak yang ada.  

Kemudian hasil dari musyawarah dusun kita 

gabung di Desa kita lakukan rekapitulasi, 

usulan di tingkat dusun itu sudah punya 

unggulan unggulan atau prioritas masing-

masing kemudian kita sesuaikan itu, jadi kita 

mulai mengakui keberadaan dusun itu untuk 

berfikir terhadap dirinya sendiri. Program- 

prioritas yang ada dari dusun kemudian kita 

sesuaikan dengan anggaran yang ada. 

P
eren

can
aan

 d
an

 P
en

g
an

g
g
aran

 



 
 

 
 

No.  Pertanyaan  Jawaban   

6 Apa Program 

Prioritas Pemerintah 

Desa? 

Ya masih Infrastruktur karena di desa kita 

kan banyak jalan yang bukan jalan provinsi 

sehingga harus kami tanggungjawabi dan itu 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 

P
eren

can
aan

 d
an

 P
en

g
an

g
g
aran

 

7 Bagaimana 

Pemerintah Desa 

menyusun APBDes? 

Jadi penyusunannya itu di Desa Dlingo 

sudah dilakukan per Kasi, per Kasi sebagai 

penanggungjawab sudah mengagendakan 

sesuai dengan RKP yang ada, kemudian 

masing-masing Kasi membuat RAB masing-

masing, kemudian masing-masing Kasi 

mempresentasikan di depan Kasi lainnya 

untuk menjelaskan RAB dan mengoreksi 

secara bersama. 

8 Bagaimana 

Bendahara Desa 

melakukan pelaporan 

per bulan kepada 

kepala desa? 

Bendahara setiap bulannya melaporkan, 

namun hanya melaporkan sirkulasi uang, 

yang dicairkan berapa dan dikasihkan kepada 

siapa aja.  

P
en

atau
sah

aan
 

9 Bagaimana 

pemerintah desa 

dlingo melaporkan 

laporan 

penyelenggaraan 

kepada masyarakat? 

LPPD sementara ini dalam bentuk dibacakan 

dan dijelaskan dalam pertemuan forum 

musyawarah desa. Kami mengundang BPD, 

dari kelembagaan desa, tokoh masyarakat 

desa. 

P
elap

o
ran

 d
an

 P
ertan

g
g
u

n
g
jaw

ab
an

 

10 Adakah laporan yang 

dilakukan oleh 

pemerintah desa 

kepada BPD? 

Setiap Tim Pelaksana Kegiatan melalui Kasi 

masing-masing melaporkan perkembangan 

pelaksanaan program kepada saya (kepala 

desa) setiap bulannya, kemudian kami 

laporkan perkembangan program di forum 

bulanan BPD. Alhamdulillah bisa berjalan 

lancar karena forum pertemuan BPD 

mengikuti jadwal selonya saya (kepala desa). 

11 Apa kendala yang 

muncul dan 

dirasakan oleh 

Pemerintah Desa 

Dlingo? 

Karena masih transisi, masih awal, sistem 

masih berubah, aturan masih tumpang tindih. 

Awalnya keuangan kita masih manual jadi 

masih input item per item. Namun mulai 

november ini kita sudah menggunakan 

Sistem Keuangan Desa atau SisKeuDes 

pengelolaan manajemen keuangan yang 

standar baku dari Kementerian.  

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 2 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Sekretaris Desa 

 

No Pertanyaan Jawaban  

1 Apa Akuntabilitas itu? Unsur-unsur yang terkait dengan pengelolaan 

dan transparansi keuangan desa kepada 

masyarakat. 

 

2 Bagaimana Pemerintah 

Desa melakukan 

Perencanaan Program? 

Perencanaan dilakukan dari Musrengbang, nah 

Musrengbang itu diawali dari musyawarah 

dusun kemudian di bawa ke desa untuk 

ditungkan ke Musrengbangdes kemudian untuk 

pelaksanaannya usulan-usulan memang itemnya 

banyak kemudian kita buat skala prioritas, kita 

lihat mana yang harus di dahulukan.  

P
eren

can
aan

 d
an

 P
en

g
an

g
g
aran

 

3 Bagaimana Partisipasi 

masyarakat desa dlingo? 

Kalau selama ini saya anggap masyarakat sudah 

dengan desa itu sangat respon sekali, karena 

memang dari awal, kita apa-apa tentang 

kegiatan di desa diinformasikan kepada 

masyarakat sehingga masyarakat tahu, dengan 

begitu partisipasi masyarakat akan meningkat. 

Masyarakat kita tergolong aktif karena kita kan 

di desa ya, istilahnya hidupnya desa kan dari 

masyarakat sehingga istilahnya wong jowo 

ngewongke. 

4 Sekretaris selaku 

kordinator PTPKD 

bagaimana cara kordinasi 

yang dilakukan dengan 

anggota PTPKD lainnya? 

Jadi untuk Kasi dan Kaur setiap kegiatan yang 

ada nanti tertuang di APBDes kita 

kordinasikan. Setiap kasi apa yang akan di 

programkan dilaksanakan kita sinkronkan 

dengan perencanaan kegiatan desa. Jadi nanti 

setelah kita kordinasikan kegiatan mana yang 

bisa dilakukan terlebih dahulu dan kegiatan 

mana yang harus dipending karena kan 

bergantung dengan anggaran. 

P
elak

san
aan

 



 
 

 
 

No Pertanyaan Jawaban  

5 Apakah ada dilakukan 

evaluasi setiap 

programnya? 

Iya jadi ada semacam evaluasi kegiatan, itu 

memang kita laksanakan. Kalo misal sebagai 

contoh dipelaksanaan infrastruktur kita buatkan 

tim pemeliharaan fisik dan itu dibentuk dari 

masyarakat itu sendiri karena kan yang 

menggunakan masyarakat itu sendiri, jadi nanti 

ketika ada permasalahan atau keluhan Tim 

pemelihara itu bisa melaporkan kepada 

pemerintah desa langsung. 

P
elak

san
aan

 

6 Bagaimana Pemerintah 

Desa melakukan evaluasi 

menyeluruh terhadap 

program-program yang 

dilaksnakan? 

Evaluasi secara menyeluruh itu kita adakan di 

masa transisi akhir dan awal tahun anggaran. 

Jadi kita lakukan kordinasi antar Kasi, Kaur, 

dan Staff kemudian mengevaluasi tahun 

sebelumnya untuk mengetahui mana yang harus 

kita benahi, mana yang harus kita tertibkan. 

Kemudian menjadi pertimbangan di 

Musrengbangdes  

7 Bagaimana Pemerintah 

Desa melaporkan? 

Jadi kita menerima dari Kasi Kaur kita 

verifikasi kita teliti bersama bagian keuangan. 

Kemudian kita satukan untuk kemudian 

dilaporkan kepada Pemerintah Daerah. Kalau 

sekarang itu untuk laporannya dari Pemerintah 

Daerah per semester melalui bendara desa.  

P
elap

o
ran

 d
an

 P
ertan

g
g
u

n
g
jaw

ab
an

 

8 Apakah Pemerintah Desa 

melaporkan pengelolaan 

kepada masyarakat? 

Jadi untuk masyarakat nanti dilaporkan di 

LPPD atau Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa dan biasanya dilakukan di 

Triwulan Pertama. Kita mengundang 

masyarakat ya sekitar 100 sampai 130 

masyakrat ke balai desa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 3 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Bendahara Desa 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan Jawaban  

1 Bagaimana 

tanggapan saudara/i 

dengan adanya UU 

Desa? 

Kalau ADD kan masih tetap yaa, kalau UU 

Desa itu malah kayak ada pengurangan ya 

sayangnya disitu. Kalau Dana Desa itu kan 

langsung masuk ke pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

P
en

d
ah

u
lu

an
 

2 Apa dan Bagaimana 

Tugas Saudara/i 

selaku bendahara 

desa? 

Tugasnya ya pembukuan, ya buku 

penerimaan, pengeluaran, rekap rekening 

koran, terus buku kas umum, buku pajak, terus 

buku pembantu bank. 

P
en

atau
sah

aan
 d

an
 P

elap
o
ran

 

3 Adakah dasar 

pengelolaan yang 

dilakukan 

Ada dari Permendagri 113 

4 Bagaimana Laporan 

yang dilakukan oleh 

Bendahara Desa? 

Kalo yang semester udah, tapi kalo yang 

bulanan lisan aja sih karena kan bendahara 

nggak pernah pegang uang yang banyak itu 

lhoo jadi udah akhir bulan itu cuma pas paling 

cuma sisa sedikit berapa gitu. 

5 Bagaimana Laporan 

Administrasi yang 

dilakukan oleh 

setiap Kasi kepada 

saudara/i selaku 

Bendahara Desa? 

Jadi itu nanti setiap Kasi melaporkan SPJ nya, 

Setiap mau pengajuan kegiatan yang lain yang 

kegiatan sebelumnya harus nyetor SPJ dulu 

baru bisa dicairkan kagiatan selanjutnya. 

6 Adakah perbedaan 

sistem pengelolaan 

keuangan yang 

digunakan antara 

sebelum adanya UU 

Desa dan setelah 

adanya UU Desa? 

Justru malah lebih gampang, lebih rinci. Kalau 

yang dulu itu ribet e, kalau sekarang kan ada 

Sistem Keuangan Desa itu, jadi semuanya kan 

jadi satu disitu jadi semuanya di satu sistem 

itu jadi nya enak. 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 4  

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pengelola SID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Kapan Pemerintah Desa Dlingo mulai 

aktif dalam penggunaan Website dan 

SID? 

Kami menerapkan SID mulai tahun 

2014 kemarin. 

2 Hal apa saja yang ada di Website 

Desa Dlingo? 

Disitu bukan hanya website saja di 

dalam website itu ada sistem informasi 

pelayanan, ada informasi administrasi 

jadi untuk mendapatkan informasi 

apapun ada baik dari potensi hingga 

data KK penduduk ada. Pelaporan 

juga di unggah disitu apalagi 

pelaporan yang ada kaitannya dengan 

anggaran. 

3 Apa yang menjadi alasan pemerintah 

desa dlingo menggunakan Website 

tersebut? 

Merupakan salah satu bagaimana 

upaya dari pemerintah desa dlingo itu 

sendiri transparan jadi apapun 

kegiatan yang ada di desa ada disitu 

juga.   

4 Apa manfaat yang didapatkan 

masyarakat dengan adanya Website 

Desa ini? 

Yang jelas pertama, masyarakat 

semakin percaya yang kedua 

masyarakat itu bisa mengawal apa itu 

jalannya dana yang masuk ke desa dan 

dikelola oleh desa.  



 
 

 
 

LAMPIRAN 5 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban BPD 

 

No. Pertanyaaan Jawaban  

 

1 

Menurut pemahaman 

saudara/i apakah 

akuntabilitas itu? 

Akuntabilitas itu, mungkin seperti pemerintah 

desa menjalankan pemerintahan dengan baik dan 

sesuai dengan aturan yang ada. P
en

d
ah

u
lu

an
 

2 

Apakah peran BPD?  BPD, perannya untuk mengawasi kinerja 

pemerintah desa dan mengawal pelaksanaan 

program-program dari pemerintah desa. 

3 

Bagaimana pemerintah 

desa dlingo dalam 

melakukan 

perencanaan program 

kerja? 

Pemerintah desa dlingo untuk merencanakan 

program kerja melalui wadah forum musyawarah 

dari masing-masing dusun yang kemudian dari 

dusun dibawa ke tingkat desa untuk 

dipertimbangkan lagi. 

P
eren

can
aan

 

4 

Apakah pemerintah 

desa dlingo, suduh 

cukup melibatkan 

masyarakat baik dalam 

perencanaan maupun 

pelaksanaannya? 

Menurut saya, pemerintah desa sekarang cukup 

baik melibatkan masyarakat desa dalam 

perencanaan dan pelaksanaan programnya. 

Seperti tadi merencanakan programnya melalui 

forum yang diawali dari dusun. 

5 

Adakah laporan yang 

dilakukan oleh 

pemerintah desa dlingo 

kepada BPD? 

Ada mas, kami BPD kan memiliki forum 

pertemuan rutin setiap bulannya dan dari 

pemerintah desa, perwakilan ya biasanya pasti 

datang minimal Pak Lurah. Disitu ada waktu 

tersendiri untuk pemerintah desa melaporkan 

perkembangan program kerja yang lagi berjalan. 

P
elap

o
ran

 d
an

 P
ertan

g
g
u

n
g
jaw

ab
an

 

6 

Apakah pemerintah 

desa dlingo telah 

menjalankan 

pemerintahan secara 

akuntabel? 

Kalau menurut saya pribadi, pemerintah sekarang 

itu sudah sangat baik laporan-laporan yang ada 

kaitannya dengan keuangan tertib dan lengkap. 

Selama ini tidak ada temuan pas kita cross check. 

Pemerintah yang sekarang ini sudah jauh lebih 

baik dari yang sebelumnya mas. 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 6 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Masyarakat 

 

A. Masyarakat 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan  Jawaban 

 

1 Apakah saudara/i 

mengetahui adanya aturan 

baru “UU Desa”? 

nggeh mireng, memang pak lurah 

ngendiko terus pokoke pak lurah niku 

mboten wonten seng tertutup.  

P
em

ah
am

an
 

2 Bagaimana Tanggapan 

saudara/i sebagai masyarakat 

terkait adanya UU Desa? 

Pokoke nek kulo niku mas, yo 

memang ngko ki akhire yo termasuk 

masyarakat yo istilahe yo kesangkut, 

memang masyarakat niku bisa 

tersangkut. 

3 Apakah pemerintah desa 

melibatkan masyarakat? 

Baik dalam 

perencanaan,pembangunan 

dan pengelolaan Desa? 

Nggeh melibatkan. Pemerintah sak 

niki rapat nopo-nopo ngundang, RT 

mesti diundang kok. Disosialisasi 

ndisek, ono opo2 dimusyawarahke 

ndisek artinya umpamane 

musyawarah desa niku mesti pak RT 

dipanggil semua. 

4 Apa Manfaat adanya UU 

Desa tersebut? 

Jika pemerintah desa mampu 

menjalankan UU Baru tersebut 

dengan baik maka cita-cita Indonesia 

untuk maju akan tercapai. Tinggal 

bagaimana yang melaksanakannya, 

karena udah ada aturannya . 



 
 

 
 

B. Masyarakat 2 

 

No Pertanyaan Jawaban  

1 Menurut saudara/i apa 

itu akuntabilitas? 

Jadi menurut saya sebuah akuntabilitas 

adalah sebuah konsep etika administrasi 

yang berhubungan dengan pemerintahan 

desa. 

 

2 Apakah pemerintah 

desa melakukan 

sosialisasi terhadap 

adanya dana desa? 

Untuk sosialisasi sendiri telah dilakukan oleh 

Bapak Lurah Bahrun Wardoyo 

mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa 

ada anggaran setiap desa dan akan 

dianggarkan untuk pos-pos peningkatan 

desa, seperti bumdes yang baru diresmikan 

kemarin. 

 

3 Bagaimana Pemerintah 

Desa Dlingo 

melakukan 

perencanaan, apakah 

mengikut sertakan 

mayarakat dalam 

melakukan 

perencanaan? 

Ya pemerintah desa dlingo cukup melibatkan 

masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan desa, kayak musyawarah di 

dusun mungkin ya mas. 

 

4 Apakah dan bagaimana 

pemerintah desa 

melibatkan masyarakat 

dalam hal pelaksanaan 

pembangunan-

pembangunan desa? 

Kalau untuk program pembangunan desa itu 

pasti dari pemerintah desa itu menginginkan 

program desa tersebut untuk semua 

masyarakat ikut serta, seperti pembangunan 

corblock itu program dari desa, anggaran 

dari desa itu dilimpahkan ke dusun. Nah 

nanti dari dusun itu entah itu kerja bakti atau 

apa itu program dari desa melibatkan dusun 

dan dusun itu melibatkan masyarakat luas. 

 

5 Apakah ada perbedaan 

pembangunan-

pembangunan yang 

dilakukan desa 

sebelum tahun 2015 

dan sesudah tahun 

2015? 

Kalau untuk masalah perbedaan 

pembangunan di tahun sebelum tahun 2015 

dan sesudah tahun 2015 ada perbedaan, 

perbedaannya sebelum tahun 2015 itu tidak 

terlalu banyak pembangunan dan setelah 

tahun 2015 banyak sekali pembangunan-

pembangunan yang ada di desa dlingo. 

 



 
 

 
 

No Pertanyaan Jawaban  

6 Menurut saudara/i 

apakah pemerintah 

desa dlingo transparan? 

Kalau menurut saya pemerintah dlingo itu 

sudah menjalankan pemerintahan secara 

transparan sangat baik. Entah itu dengan 

mengundang masyarakat ke balai desa atau 

seperti apa tetapi dalam pemerintahan 

transparan itu pemerintahan dlingo itu sangat 

baik. 

 

7 Bagaimana penilaian 

saudara/i terkait 

jalannya pemerintahan 

desa dlingo? 

Yaa kalau untuk saya pribadi memang sudah 

diatas kata baik, kalau dibilang ya lebih dari 

cukup. 

 

 

 


