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LAMPIRAN 

Untuk Pemerintah  

Desa Ngeposari 

 

 

DATA INFORMAN 

NAMA Ciptadi  

JENIS KELAMIN Laki – laki  

USIA 55 Tahun 

PEKERJAAN Kepala Desa 

PENDIDIKAN TERAHIR SMA 

ALAMAT Ngepos, RT 004. RW 008 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NO  URAIAN  DEFINISI AHLI PERTANYAAN 

1 Efektivitas  Efektivuitas merupakan 

orientasi suatu pencapaian 

hasil yang diinginkan pada 

waktu yang sudah ditentukan. 

 

1. Bagaiman proses 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 ? 

2. Bagaimana capaian hasil 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 ? 

3. Bagaimana dengan 

pengmbangan objek wisata yang 

belum dikembangkan ? 

2 Efesiensi  Efesiensi merupakan 

pengukuran suatu tujuan 

dengan seberapa banyak usaha 

yang sudah dilakukan. 

1. Apakah hasil yang dicapai 

sudah efesien dari segi anggaran 

yang sudah ditentukan ? 

2. Bagaiman usaha yang pmerintah 

desa lakukan dengan anggaran 

yang sudah ada untuk 

pengembangan desa wisata ? 
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Khususnya dari segi material 

dalam mencapai tujuan dari 

sebuah usaha yang sudah 

dijalankan. 

 

3. Bagaiman alur perencanaan agar 

anggaran yang digunakan 

efesien ? 

3 Kecukupan  Kecukupan disini lebih kepada 

pencapaian hasil dari sebuah 

kebutuhan. Hal ini dibuat 

untuk menyelesaikan masalah 

yang ada, khhusunya dalam 

implementasinya sejauh mana 

langkah tersebut dapat 

mengatasi masalah yang ada.  

 

1. Bagaimana dengan kecukupan 

anggaran untuk mengembangan 

keseluruhan objek wisata yang 

ada ? 

2. Apakah anggaran untuk 

pengembangan desa wisata ini 

mengganggu untuk kebutuhan 

lainya ? 

4 Pemerataan  Penekanan pemertaan ini lebih 

kepada pemanfaatan biaya, 

apakah biaya yang 

didistribusikan sudah 

dibagikan secara merata 

kepada kelompok – kelompok 

yang berbeda dan yang 

membutuhkan. 

1. Bagaimana dengan anggaran 

yang ada, apakah 

pengembangan dari objek 

wisata yang ada sudah di 

kembangan semuanya ? 

2. Dari kebutuhan yang ada di 

objek wisata yang sudah 

dikembangkan, apakah 

anggrannya sudah mampu untuk 

membangun keseluruhan 

kebutuhan yang ada pada tahun 

2017 ? 

5 Responsivitas  Responsivitas adalah bentuk 

kepekaan dan kemampuan dari 

pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan. 

1. Bagaiman perencanaan ini 

dilakukan, apakah sebelum 

penerimaan Dana Desa atau 

sesudah Dana Desa diterima ? 

2. Bagaiman pemerintah desa 

dalam merencanakan anggran 

ini, apakah melihat dari 

keinginan masyarakat atau 

murni dari rencana pemerintah 

desa dalam mengembangkan 

desa wisata ini ? 

 

6 Ketepatan  Penilaian tentang tentang hasil 1. Apakah anggaran ini sudah tepat 

sasaran untuk pengembangan 
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akhir dari sutau tujuan. 

Ketepatan disini juga dapat 

mengetahui apakah tujuan 

yang sudah dibuat benar – 

benar berguna dan bernilai. 

desa wisata ? 

2. Bagaimana dengan 

pengembangan desa wisata ini, 

seberapa jauh manfaatnya bagi 

masyarakat ? 

3. Bagaimana upaya pemerintah 

desa untuk memfasilitasi usaha 

masyarakat dengan adanya desa 

wisata ini ? 

7 Faktor 

penghambat 

Faktor penghambat 

keberlangsungannya 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana 

Desa tahun 2017 

Apa saja faktor yang menjadi 

penghambat pengembangan desa 

wisata melalui pemanfaatan Dana 

Desa pada tahun 2017 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilham Willyan Rizdi 

Phone :081271695608 
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Untuk Pemerintah  

Desa Ngeposari 

 

DATA INFORMAN 

NAMA Alifta Zulaikha, S.Pd 

JENIS KELAMIN Perempuan 

USIA 33 Tahun 

PEKERJAAN Sekertaris Desa 

PENDIDIKAN TERAHIR S1 

ALAMAT Semuluh Lor 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NO  URAIAN  DEFINISI AHLI PERTANYAAN 

1 Efektivitas  Efektivuitas merupakan 

orientasi suatu pencapaian 

hasil yang diinginkan pada 

waktu yang sudah ditentukan. 

 

1. Bagaiman proses 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 ? 

2. Bagaimana capaian hasil 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 ? 

3. Bagaimana dengan 

pengmbangan objek wisata yang 

belum dikembangkan ? 

2 Efesiensi  Efesiensi merupakan 

pengukuran suatu tujuan 

dengan seberapa banyak usaha 

yang sudah dilakukan. 

Khususnya dari segi material 

dalam mencapai tujuan dari 

1. Apakah hasil yang dicapai 

sudah efesien dari segi anggaran 

yang sudah ditentukan ? 

2. Bagaiman usaha yang pmerintah 

desa lakukan dengan anggaran 

yang sudah ada untuk 

pengembangan desa wisata ? 

3. Bagaiman alur perencanaan agar 

anggaran yang digunakan 
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sebuah usaha yang sudah 

dijalankan. 

efesien ? 

3 Kecukupan  Kecukupan disini lebih kepada 

pencapaian hasil dari sebuah 

kebutuhan. Hal ini dibuat 

untuk menyelesaikan masalah 

yang ada, khhusunya dalam 

implementasinya sejauh mana 

langkah tersebut dapat 

mengatasi masalah yang ada.  

 

1. Bagaimana dengan kecukupan 

anggaran untuk mengembangan 

keseluruhan objek wisata yang 

ada ? 

2. Apakah anggaran untuk 

pengembangan desa wisata ini 

mengganggu untuk kebutuhan 

lainya ? 

4 Pemerataan  Penekanan pemertaan ini lebih 

kepada pemanfaatan biaya, 

apakah biaya yang 

didistribusikan sudah 

dibagikan secara merata 

kepada kelompok – kelompok 

yang berbeda dan yang 

membutuhkan. 

1. Bagaimana dengan anggaran 

yang ada, apakah 

pengembangan dari objek wisata 

yang ada sudah di kembangan 

semuanya ? 

2. Dari kebutuhan yang ada di 

objek wisata yang sudah 

dikembangkan, apakah 

anggrannya sudah mampu untuk 

membangun keseluruhan 

kebutuhan yang ada pada tahun 

2017 ? 

5 Responsivitas  Responsivitas adalah bentuk 

kepekaan dan kemampuan dari 

pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan. 

1. Bagaiman perencanaan ini 

dilakukan, apakah sebelum 

penerimaan Dana Desa atau 

sesudah Dana Desa diterima ? 

2. Bagaiman pemerintah desa 

dalam merencanakan anggran 

ini, apakah melihat dari 

keinginan masyarakat atau 

murni dari rencana pemerintah 

desa dalam mengembangkan 

desa wisata ini ? 

 

6 Ketepatan  Penilaian tentang tentang hasil 

akhir dari sutau tujuan. 

Ketepatan disini juga dapat 

mengetahui apakah tujuan 

1. Apakah anggaran ini sudah tepat 

sasaran untuk pengembangan 

desa wisata ? 

2. Bagaimana dengan 

pengembangan desa wisata ini, 

seberapa jauh manfaatnya bagi 
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yang sudah dibuat benar – 

benar berguna dan bernilai. 

masyarakat ? 

3. Bagaimana upaya pemerintah 

desa untuk memfasilitasi usaha 

masyarakat dengan adanya desa 

wisata ini ? 

7 Faktor penghambat Faktor penghambat 

keberlangsungannya 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana 

Desa tahun 2017 

Apa saja faktor yang menjadi 

penghambat pengembangan desa 

wisata melalui pemanfaatan Dana 

Desa pada tahun 2017 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilham Willyan Rizdi 

Phone :081271695608 
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Untuk Pemerintah  

Desa Ngeposari 

 

DATA INFORMAN 

NAMA Setyarini, S.AP 

JENIS KELAMIN Perempuan 

USIA 37 Tahun 

PEKERJAAN Kepala Bagian Keuangan 

PENDIDIKAN TERAHIR S1 

ALAMAT Mojo, RT 005. RW 013 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NO  URAIAN  DEFINISI AHLI PERTANYAAN 

1 Efektivitas  Efektivuitas merupakan 

orientasi suatu pencapaian 

hasil yang diinginkan pada 

waktu yang sudah ditentukan. 

 

1. Bagaiman proses 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 ? 

2. Bagaimana capaian hasil 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 ? 

3. Bagaimana dengan 

pengmbangan objek wisata yang 

belum dikembangkan ? 

2 Efesiensi  Efesiensi merupakan 

pengukuran suatu tujuan 

dengan seberapa banyak usaha 

yang sudah dilakukan. 

Khususnya dari segi material 

dalam mencapai tujuan dari 

1. Apakah hasil yang dicapai 

sudah efesien dari segi anggaran 

yang sudah ditentukan ? 

2. Bagaiman usaha yang pmerintah 

desa lakukan dengan anggaran 

yang sudah ada untuk 

pengembangan desa wisata ? 

3. Bagaiman alur perencanaan agar 

anggaran yang digunakan 
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sebuah usaha yang sudah 

dijalankan. 

 

efesien ? 

3 Kecukupan  Kecukupan disini lebih kepada 

pencapaian hasil dari sebuah 

kebutuhan. Hal ini dibuat 

untuk menyelesaikan masalah 

yang ada, khhusunya dalam 

implementasinya sejauh mana 

langkah tersebut dapat 

mengatasi masalah yang ada.  

 

1. Bagaimana dengan kecukupan 

anggaran untuk mengembangan 

keseluruhan objek wisata yang 

ada ? 

2. Apakah anggaran untuk 

pengembangan desa wisata ini 

mengganggu untuk kebutuhan 

lainya ? 

4 Pemerataan  Penekanan pemertaan ini lebih 

kepada pemanfaatan biaya, 

apakah biaya yang 

didistribusikan sudah 

dibagikan secara merata 

kepada kelompok – kelompok 

yang berbeda dan yang 

membutuhkan. 

1. Bagaimana dengan anggaran 

yang ada, apakah 

pengembangan dari objek wisata 

yang ada sudah di kembangan 

semuanya ? 

2. Dari kebutuhan yang ada di 

objek wisata yang sudah 

dikembangkan, apakah 

anggrannya sudah mampu untuk 

membangun keseluruhan 

kebutuhan yang ada pada tahun 

2017 ? 

5 Responsivitas  Responsivitas adalah bentuk 

kepekaan dan kemampuan dari 

pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan. 

1. Bagaiman perencanaan ini 

dilakukan, apakah sebelum 

penerimaan Dana Desa atau 

sesudah Dana Desa diterima ? 

2. Bagaiman pemerintah desa 

dalam merencanakan anggran 

ini, apakah melihat dari 

keinginan masyarakat atau 

murni dari rencana pemerintah 

desa dalam mengembangkan 

desa wisata ini ? 

 

6 Ketepatan  Penilaian tentang tentang hasil 

akhir dari sutau tujuan. 

Ketepatan disini juga dapat 

1. Apakah anggaran ini sudah tepat 

sasaran untuk pengembangan 

desa wisata ? 

2. Bagaimana dengan 

pengembangan desa wisata ini, 
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mengetahui apakah tujuan 

yang sudah dibuat benar – 

benar berguna dan bernilai. 

seberapa jauh manfaatnya bagi 

masyarakat ? 

3. Bagaimana upaya pemerintah 

desa untuk memfasilitasi usaha 

masyarakat dengan adanya desa 

wisata ini ? 

7 Faktor 

penghambat 

Faktor penghambat 

keberlangsungannya 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana 

Desa tahun 2017 

Apa saja faktor yang menjadi 

penghambat pengembangan desa 

wisata melalui pemanfaatan Dana 

Desa pada tahun 2017 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilham Willyan Rizdi 

Phone :081271695608 
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Untuk Pemerintah  

Desa Ngeposari 

 

DATA INFORMAN 

NAMA Supriyatun, A.Md 

JENIS KELAMIN Perempuan 

USIA 47 Tahun 

PEKERJAAN Kepala Bagian Pembangunan 

PENDIDIKAN TERAHIR D3 

ALAMAT Ngepos, RT 002. RW 008 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NO  URAIAN  DEFINISI AHLI PERTANYAAN 

1 Efektivitas  Efektivuitas merupakan 

orientasi suatu pencapaian 

hasil yang diinginkan pada 

waktu yang sudah ditentukan. 

 

1. Bagaiman proses 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 ? 

2. Bagaimana capaian hasil 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 ? 

3. Bagaimana dengan 

pengmbangan objek wisata yang 

belum dikembangkan ? 

2 Efesiensi  Efesiensi merupakan 

pengukuran suatu tujuan 

dengan seberapa banyak usaha 

yang sudah dilakukan. 

Khususnya dari segi material 

dalam mencapai tujuan dari 

1. Apakah hasil yang dicapai 

sudah efesien dari segi anggaran 

yang sudah ditentukan ? 

2. Bagaiman usaha yang pmerintah 

desa lakukan dengan anggaran 

yang sudah ada untuk 

pengembangan desa wisata ? 

3. Bagaiman alur perencanaan agar 

anggaran yang digunakan 
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sebuah usaha yang sudah 

dijalankan. 

 

efesien ? 

3 Kecukupan  Kecukupan disini lebih kepada 

pencapaian hasil dari sebuah 

kebutuhan. Hal ini dibuat 

untuk menyelesaikan masalah 

yang ada, khhusunya dalam 

implementasinya sejauh mana 

langkah tersebut dapat 

mengatasi masalah yang ada.  

 

1. Bagaimana dengan kecukupan 

anggaran untuk mengembangan 

keseluruhan objek wisata yang 

ada ? 

2. Apakah anggaran untuk 

pengembangan desa wisata ini 

mengganggu untuk kebutuhan 

lainya ? 

4 Pemerataan  Penekanan pemertaan ini lebih 

kepada pemanfaatan biaya, 

apakah biaya yang 

didistribusikan sudah 

dibagikan secara merata 

kepada kelompok – kelompok 

yang berbeda dan yang 

membutuhkan. 

1. Bagaimana dengan anggaran 

yang ada, apakah 

pengembangan dari objek wisata 

yang ada sudah di kembangan 

semuanya ? 

2. Dari kebutuhan yang ada di 

objek wisata yang sudah 

dikembangkan, apakah 

anggrannya sudah mampu untuk 

membangun keseluruhan 

kebutuhan yang ada pada tahun 

2017 ? 

5 Responsivitas  Responsivitas adalah bentuk 

kepekaan dan kemampuan dari 

pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan. 

1. Bagaiman perencanaan ini 

dilakukan, apakah sebelum 

penerimaan Dana Desa atau 

sesudah Dana Desa diterima ? 

2. Bagaiman pemerintah desa 

dalam merencanakan anggran 

ini, apakah melihat dari 

keinginan masyarakat atau 

murni dari rencana pemerintah 

desa dalam mengembangkan 

desa wisata ini ? 

 

6 Ketepatan  Penilaian tentang tentang hasil 

akhir dari sutau tujuan. 

Ketepatan disini juga dapat 

1. Apakah anggaran ini sudah tepat 

sasaran untuk pengembangan 

desa wisata ? 

2. Bagaimana dengan 

pengembangan desa wisata ini, 



93 
 

mengetahui apakah tujuan 

yang sudah dibuat benar – 

benar berguna dan bernilai. 

seberapa jauh manfaatnya bagi 

masyarakat ? 

2. Bagaimana upaya pemerintah 

desa untuk memfasilitasi usaha 

masyarakat dengan adanya desa 

wisata ini ? 

7 Faktor 

penghambat 

Faktor penghambat 

keberlangsungannya 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana 

Desa tahun 2017 

Apa saja faktor yang menjadi 

penghambat pengembangan desa 

wisata melalui pemanfaatan Dana 

Desa pada tahun 2017 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilham Willyan Rizdi 

Phone :081271695608 
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Untuk Masyarakat  

Desa Ngeposari 

DATA INFORMAN 

NAMA Hamdi  

JENIS KELAMIN Laki – laki   

USIA 27 Tahun 

PEKERJAAN Pengelola embung Jlamprong dan goa Jlamprong 

PENDIDIKAN TERAHIR SMA 

ALAMAT Ngaglik, RT 004. RW 016 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NO  URAIAN  DEFINISI AHLI PERTANYAAN 

1 Efektivitas  Efektivuitas merupakan orientasi 

suatu pencapaian hasil yang 

diinginkan pada waktu yang 

sudah ditentukan. 

Bagaimana capaian hasil 

pengembangan desa wisata yang 

dilakukan pemerintah Desa 

Ngeposari melalui pemanfaatan 

Dana Desa tahun 2017 ? 

2 Efesiensi  Efesiensi merupakan pengukuran 

suatu tujuan dengan seberapa 

banyak usaha yang sudah 

dilakukan. Khususnya dari segi 

material dalam mencapai tujuan 

dari sebuah usaha yang sudah 

dijalankan. 

Apakah hasil yang dicapai 

pemerintah Desa Ngeposari dalam 

pengembangan desa wisata sudah 

efesien dari segi anggaran yang 

sudah ditentukan ? 

 

3 Kecukupan  Kecukupan disini lebih kepada 

pencapaian hasil dari sebuah 

kebutuhan. Hal ini dibuat untuk 

menyelesaikan masalah yang ada, 

khhusunya dalam 

Bagaimana dengan kecukupan 

anggaran dari pemanfaatan Dana 

Desa tahun 2017 untuk 

pengembangan objek wisata yang 

di kembangkan pemerintah Desa 

Ngeposari, apakah sudah 

dikembangkan semuanya atau salah 
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implementasinya sejauh mana 

langkah tersebut dapat mengatasi 

masalah yang ada.  

satu objek saja yang sudah 

dikembangkan pada tahun 2017 ? 

 

4 Pemerataan  Penekanan pemertaan ini lebih 

kepada pemanfaatan biaya, 

apakah biaya yang didistribusikan 

sudah dibagikan secara merata 

kepada kelompok – kelompok 

yang berbeda dan yang 

membutuhkan. 

Bagaimana dengan anggaran yang 

ada, apakah pemerintah Desa 

Ngeposari telah melakuakan 

pemerataan pembangunan pada 

seluruh objek wisata yang ada di 

Desa Ngeposari tahun 2017 ?  

 

5 Responsivitas  Responsivitas adalah bentuk 

kepekaan dan kemampuan dari 

pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan. 

Bagaiman pemerintah desa dalam 

merencanakan anggran ini, apakah 

melihat dari keinginan masyarakat 

atau murni dari rencana pemerintah 

desa dalam mengembangkan desa 

wisata ini ? 

 

6 Ketepatan  Penilaian tentang tentang hasil 

akhir dari sutau tujuan. Ketepatan 

disini juga dapat mengetahui 

apakah tujuan yang sudah dibuat 

benar – benar berguna dan 

bernilai. 

Bagaimana dengan pengembangan 

desa wisata yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Ngeposari, 

seberapa jauh manfaatnya bagi 

masyarakat ? 

 

7 Faktor 

penghambat 

Faktor penghambat 

keberlangsungannya 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 

Apa saja faktor yang menjadi 

penghambat pengembangan desa 

wisata melalui pemanfaatan Dana 

Desa pada tahun 2017 ? 

 

Ilham Willyan Rizdi 

Phone :081271695608 
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Untuk Masyarakat  

Desa Ngeposari 

DATA INFORMAN 

NAMA Tama 

JENIS KELAMIN Laki – laki  

USIA 25 Tahun 

PEKERJAAN Pengelola embung Jlamprong dan goa Jlamprong 

PENDIDIKAN TERAHIR SMA 

ALAMAT Semuluh Lor, RT 002. RW 014 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NO  URAIAN  DEFINISI AHLI PERTANYAAN 

1 Efektivitas  Efektivuitas merupakan orientasi 

suatu pencapaian hasil yang 

diinginkan pada waktu yang 

sudah ditentukan. 

Bagaimana capaian hasil 

pengembangan desa wisata yang 

dilakukan pemerintah Desa 

Ngeposari melalui pemanfaatan 

Dana Desa tahun 2017 ? 

2 Efesiensi  Efesiensi merupakan pengukuran 

suatu tujuan dengan seberapa 

banyak usaha yang sudah 

dilakukan. Khususnya dari segi 

material dalam mencapai tujuan 

dari sebuah usaha yang sudah 

dijalankan. 

Apakah hasil yang dicapai 

pemerintah Desa Ngeposari dalam 

pengembangan desa wisata sudah 

efesien dari segi anggaran yang 

sudah ditentukan ? 

 

3 Kecukupan  Kecukupan disini lebih kepada 

pencapaian hasil dari sebuah 

kebutuhan. Hal ini dibuat untuk 

menyelesaikan masalah yang ada, 

khhusunya dalam 

Bagaimana dengan kecukupan 

anggaran dari pemanfaatan Dana 

Desa tahun 2017 untuk 

pengembangan objek wisata yang 

di kembangkan pemerintah Desa 

Ngeposari, apakah sudah 

dikembangkan semuanya atau salah 
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implementasinya sejauh mana 

langkah tersebut dapat mengatasi 

masalah yang ada.  

satu objek saja yang sudah 

dikembangkan pada tahun 2017 ? 

 

4 Pemerataan  Penekanan pemertaan ini lebih 

kepada pemanfaatan biaya, 

apakah biaya yang didistribusikan 

sudah dibagikan secara merata 

kepada kelompok – kelompok 

yang berbeda dan yang 

membutuhkan. 

Bagaimana dengan anggaran yang 

ada, apakah pemerintah Desa 

Ngeposari telah melakuakan 

pemerataan pembangunan pada 

seluruh objek wisata yang ada di 

Desa Ngeposari tahun 2017 ?  

 

5 Responsivitas  Responsivitas adalah bentuk 

kepekaan dan kemampuan dari 

pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan. 

Bagaiman pemerintah desa dalam 

merencanakan anggran ini, apakah 

melihat dari keinginan masyarakat 

atau murni dari rencana pemerintah 

desa dalam mengembangkan desa 

wisata ini ? 

 

6 Ketepatan  Penilaian tentang tentang hasil 

akhir dari sutau tujuan. Ketepatan 

disini juga dapat mengetahui 

apakah tujuan yang sudah dibuat 

benar – benar berguna dan 

bernilai. 

Bagaimana dengan pengembangan 

desa wisata yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Ngeposari, 

seberapa jauh manfaatnya bagi 

masyarakat ? 

 

7 Faktor 

penghambat 

Faktor penghambat 

keberlangsungannya 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 

Apa saja faktor yang menjadi 

penghambat pengembangan desa 

wisata melalui pemanfaatan Dana 

Desa pada tahun 2017 ? 

 

Ilham Willyan Rizdi 

Phone :081271695608 
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Untuk Masyarakat  

Desa Ngeposari 

DATA INFORMAN 

NAMA Ibu Icha 

JENIS KELAMIN Perempuan 

USIA 38 Tahun 

PEKERJAAN Pengerajin enceng gondok 

PENDIDIKAN TERAHIR SMA 

ALAMAT Mojo, RT 005. RW 013 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NO  URAIAN  DEFINISI AHLI PERTANYAAN 

1 Efektivitas  Efektivuitas merupakan orientasi 

suatu pencapaian hasil yang 

diinginkan pada waktu yang 

sudah ditentukan. 

Bagaimana capaian hasil 

pengembangan desa wisata yang 

dilakukan pemerintah Desa 

Ngeposari melalui pemanfaatan 

Dana Desa tahun 2017 ? 

2 Efesiensi  Efesiensi merupakan pengukuran 

suatu tujuan dengan seberapa 

banyak usaha yang sudah 

dilakukan. Khususnya dari segi 

material dalam mencapai tujuan 

dari sebuah usaha yang sudah 

dijalankan. 

Apakah hasil yang dicapai 

pemerintah Desa Ngeposari dalam 

pengembangan desa wisata sudah 

efesien dari segi anggaran yang 

sudah ditentukan ? 

 

3 Kecukupan  Kecukupan disini lebih kepada 

pencapaian hasil dari sebuah 

kebutuhan. Hal ini dibuat untuk 

menyelesaikan masalah yang ada, 

khhusunya dalam 

Bagaimana dengan kecukupan 

anggaran dari pemanfaatan Dana 

Desa tahun 2017 untuk 

pengembangan objek wisata yang 

di kembangkan pemerintah Desa 

Ngeposari, apakah sudah 

dikembangkan semuanya atau salah 
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implementasinya sejauh mana 

langkah tersebut dapat mengatasi 

masalah yang ada.  

satu objek saja yang sudah 

dikembangkan pada tahun 2017 ? 

 

4 Pemerataan  Penekanan pemertaan ini lebih 

kepada pemanfaatan biaya, 

apakah biaya yang didistribusikan 

sudah dibagikan secara merata 

kepada kelompok – kelompok 

yang berbeda dan yang 

membutuhkan. 

Bagaimana dengan anggaran yang 

ada, apakah pemerintah Desa 

Ngeposari telah melakuakan 

pemerataan pembangunan pada 

seluruh objek wisata yang ada di 

Desa Ngeposari tahun 2017 ?  

 

5 Responsivitas  Responsivitas adalah bentuk 

kepekaan dan kemampuan dari 

pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan. 

Bagaiman pemerintah desa dalam 

merencanakan anggran ini, apakah 

melihat dari keinginan masyarakat 

atau murni dari rencana pemerintah 

desa dalam mengembangkan desa 

wisata ini ? 

 

6 Ketepatan  Penilaian tentang tentang hasil 

akhir dari sutau tujuan. Ketepatan 

disini juga dapat mengetahui 

apakah tujuan yang sudah dibuat 

benar – benar berguna dan 

bernilai. 

Bagaimana dengan pengembangan 

desa wisata yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Ngeposari, 

seberapa jauh manfaatnya bagi 

masyarakat ? 

 

7 Faktor 

penghambat 

Faktor penghambat 

keberlangsungannya 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 

Apa saja faktor yang menjadi 

penghambat pengembangan desa 

wisata melalui pemanfaatan Dana 

Desa pada tahun 2017 ? 

 

Ilham Willyan Rizdi 

Phone :081271695608 
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Untuk Masyarakat  

Desa Ngeposari 

DATA INFORMAN 

NAMA Rigi  

JENIS KELAMIN Laki – laki  

USIA 35 Tahun 

PEKERJAAN Pengerajin batu ukir 

PENDIDIKAN TERAHIR SMP 

ALAMAT Ngaglik, RT 004. RW 016 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NO  URAIAN  DEFINISI AHLI PERTANYAAN 

1 Efektivitas  Efektivuitas merupakan orientasi 

suatu pencapaian hasil yang 

diinginkan pada waktu yang 

sudah ditentukan. 

Bagaimana capaian hasil 

pengembangan desa wisata yang 

dilakukan pemerintah Desa 

Ngeposari melalui pemanfaatan 

Dana Desa tahun 2017 ? 

2 Efesiensi  Efesiensi merupakan pengukuran 

suatu tujuan dengan seberapa 

banyak usaha yang sudah 

dilakukan. Khususnya dari segi 

material dalam mencapai tujuan 

dari sebuah usaha yang sudah 

dijalankan. 

Apakah hasil yang dicapai 

pemerintah Desa Ngeposari dalam 

pengembangan desa wisata sudah 

efesien dari segi anggaran yang 

sudah ditentukan ? 

 

3 Kecukupan  Kecukupan disini lebih kepada 

pencapaian hasil dari sebuah 

kebutuhan. Hal ini dibuat untuk 

menyelesaikan masalah yang ada, 

khhusunya dalam 

Bagaimana dengan kecukupan 

anggaran dari pemanfaatan Dana 

Desa tahun 2017 untuk 

pengembangan objek wisata yang 

di kembangkan pemerintah Desa 

Ngeposari, apakah sudah 

dikembangkan semuanya atau salah 
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implementasinya sejauh mana 

langkah tersebut dapat mengatasi 

masalah yang ada.  

satu objek saja yang sudah 

dikembangkan pada tahun 2017 ? 

 

4 Pemerataan  Penekanan pemertaan ini lebih 

kepada pemanfaatan biaya, 

apakah biaya yang didistribusikan 

sudah dibagikan secara merata 

kepada kelompok – kelompok 

yang berbeda dan yang 

membutuhkan. 

Bagaimana dengan anggaran yang 

ada, apakah pemerintah Desa 

Ngeposari telah melakuakan 

pemerataan pembangunan pada 

seluruh objek wisata yang ada di 

Desa Ngeposari tahun 2017 ?  

 

5 Responsivitas  Responsivitas adalah bentuk 

kepekaan dan kemampuan dari 

pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan. 

Bagaiman pemerintah desa dalam 

merencanakan anggran ini, apakah 

melihat dari keinginan masyarakat 

atau murni dari rencana pemerintah 

desa dalam mengembangkan desa 

wisata ini ? 

 

6 Ketepatan  Penilaian tentang tentang hasil 

akhir dari sutau tujuan. Ketepatan 

disini juga dapat mengetahui 

apakah tujuan yang sudah dibuat 

benar – benar berguna dan 

bernilai. 

Bagaimana dengan pengembangan 

desa wisata yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Ngeposari, 

seberapa jauh manfaatnya bagi 

masyarakat ? 

 

7 Faktor 

penghambat 

Faktor penghambat 

keberlangsungannya 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 

Apa saja faktor yang menjadi 

penghambat pengembangan desa 

wisata melalui pemanfaatan Dana 

Desa pada tahun 2017 ? 

 

Ilham Willyan Rizdi 

Phone :081271695608 
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Untuk Masyarakat  

Desa Ngeposari 

DATA INFORMAN 

NAMA Salim  

JENIS KELAMIN Laki – laki  

USIA 45 Tahun 

PEKERJAAN Pengerajin batu ukir 

PENDIDIKAN TERAHIR SMA 

ALAMAT Ngepos, RT 002. RW 008 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NO  URAIAN  DEFINISI AHLI PERTANYAAN 

1 Efektivitas  Efektivuitas merupakan orientasi 

suatu pencapaian hasil yang 

diinginkan pada waktu yang 

sudah ditentukan. 

Bagaimana capaian hasil 

pengembangan desa wisata yang 

dilakukan pemerintah Desa 

Ngeposari melalui pemanfaatan 

Dana Desa tahun 2017 ? 

2 Efesiensi  Efesiensi merupakan pengukuran 

suatu tujuan dengan seberapa 

banyak usaha yang sudah 

dilakukan. Khususnya dari segi 

material dalam mencapai tujuan 

dari sebuah usaha yang sudah 

dijalankan. 

Apakah hasil yang dicapai 

pemerintah Desa Ngeposari dalam 

pengembangan desa wisata sudah 

efesien dari segi anggaran yang 

sudah ditentukan ? 

 

3 Kecukupan  Kecukupan disini lebih kepada 

pencapaian hasil dari sebuah 

kebutuhan. Hal ini dibuat untuk 

menyelesaikan masalah yang ada, 

khhusunya dalam 

Bagaimana dengan kecukupan 

anggaran dari pemanfaatan Dana 

Desa tahun 2017 untuk 

pengembangan objek wisata yang 

di kembangkan pemerintah Desa 

Ngeposari, apakah sudah 

dikembangkan semuanya atau salah 
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implementasinya sejauh mana 

langkah tersebut dapat mengatasi 

masalah yang ada.  

satu objek saja yang sudah 

dikembangkan pada tahun 2017 ? 

 

4 Pemerataan  Penekanan pemertaan ini lebih 

kepada pemanfaatan biaya, 

apakah biaya yang didistribusikan 

sudah dibagikan secara merata 

kepada kelompok – kelompok 

yang berbeda dan yang 

membutuhkan. 

Bagaimana dengan anggaran yang 

ada, apakah pemerintah Desa 

Ngeposari telah melakuakan 

pemerataan pembangunan pada 

seluruh objek wisata yang ada di 

Desa Ngeposari tahun 2017 ?  

 

5 Responsivitas  Responsivitas adalah bentuk 

kepekaan dan kemampuan dari 

pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan. 

Bagaiman pemerintah desa dalam 

merencanakan anggran ini, apakah 

melihat dari keinginan masyarakat 

atau murni dari rencana pemerintah 

desa dalam mengembangkan desa 

wisata ini ? 

 

6 Ketepatan  Penilaian tentang tentang hasil 

akhir dari sutau tujuan. Ketepatan 

disini juga dapat mengetahui 

apakah tujuan yang sudah dibuat 

benar – benar berguna dan 

bernilai. 

Bagaimana dengan pengembangan 

desa wisata yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Ngeposari, 

seberapa jauh manfaatnya bagi 

masyarakat ? 

 

7 Faktor 

penghambat 

Faktor penghambat 

keberlangsungannya 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 

Apa saja faktor yang menjadi 

penghambat pengembangan desa 

wisata melalui pemanfaatan Dana 

Desa pada tahun 2017 ? 

 

Ilham Willyan Rizdi 

Phone :081271695608 
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Untuk Masyarakat  

Desa Ngeposari 

DATA INFORMAN 

NAMA Yandi 

JENIS KELAMIN Laki – laki  

USIA 27 Tahun 

PEKERJAAN Pengerajin enceng gondok 

PENDIDIKAN TERAHIR SMA 

ALAMAT Kangkung A, RT 004. RW 007 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NO  URAIAN  DEFINISI AHLI PERTANYAAN 

1 Efektivitas  Efektivuitas merupakan orientasi 

suatu pencapaian hasil yang 

diinginkan pada waktu yang 

sudah ditentukan. 

Bagaimana capaian hasil 

pengembangan desa wisata yang 

dilakukan pemerintah Desa 

Ngeposari melalui pemanfaatan 

Dana Desa tahun 2017 ? 

2 Efesiensi  Efesiensi merupakan pengukuran 

suatu tujuan dengan seberapa 

banyak usaha yang sudah 

dilakukan. Khususnya dari segi 

material dalam mencapai tujuan 

dari sebuah usaha yang sudah 

dijalankan. 

Apakah hasil yang dicapai 

pemerintah Desa Ngeposari dalam 

pengembangan desa wisata sudah 

efesien dari segi anggaran yang 

sudah ditentukan ? 

 

3 Kecukupan  Kecukupan disini lebih kepada 

pencapaian hasil dari sebuah 

kebutuhan. Hal ini dibuat untuk 

menyelesaikan masalah yang ada, 

khhusunya dalam 

Bagaimana dengan kecukupan 

anggaran dari pemanfaatan Dana 

Desa tahun 2017 untuk 

pengembangan objek wisata yang 

di kembangkan pemerintah Desa 

Ngeposari, apakah sudah 

dikembangkan semuanya atau salah 
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implementasinya sejauh mana 

langkah tersebut dapat mengatasi 

masalah yang ada.  

satu objek saja yang sudah 

dikembangkan pada tahun 2017 ? 

 

4 Pemerataan  Penekanan pemertaan ini lebih 

kepada pemanfaatan biaya, 

apakah biaya yang didistribusikan 

sudah dibagikan secara merata 

kepada kelompok – kelompok 

yang berbeda dan yang 

membutuhkan. 

Bagaimana dengan anggaran yang 

ada, apakah pemerintah Desa 

Ngeposari telah melakuakan 

pemerataan pembangunan pada 

seluruh objek wisata yang ada di 

Desa Ngeposari tahun 2017 ?  

 

5 Responsivitas  Responsivitas adalah bentuk 

kepekaan dan kemampuan dari 

pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan. 

Bagaiman pemerintah desa dalam 

merencanakan anggran ini, apakah 

melihat dari keinginan masyarakat 

atau murni dari rencana pemerintah 

desa dalam mengembangkan desa 

wisata ini ? 

 

6 Ketepatan  Penilaian tentang tentang hasil 

akhir dari sutau tujuan. Ketepatan 

disini juga dapat mengetahui 

apakah tujuan yang sudah dibuat 

benar – benar berguna dan 

bernilai. 

Bagaimana dengan pengembangan 

desa wisata yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Ngeposari, 

seberapa jauh manfaatnya bagi 

masyarakat ? 

 

7 Faktor 

penghambat 

Faktor penghambat 

keberlangsungannya 

pengembangan desa wisata 

melalui pemanfaatan Dana Desa 

tahun 2017 

Apa saja faktor yang menjadi 

penghambat pengembangan desa 

wisata melalui pemanfaatan Dana 

Desa pada tahun 2017 ? 

 

Ilham Willyan Rizdi 

Phone :081271695608 

 


