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TEKS WAWANCARA

1. Wawancara dengan pertanyaan : Apa langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Desa

Bulurejo dalam penyerapan APBN melalui Pembangunan infrastruktur ?

Wawancara dengan Sunarto Kepala Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto

“Langkah – langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Bulurejo dalam menyerap

anggaran dari APBN khususnya melalui Bidang Pembangunan Infrastruktur adalah

membentuk Tim penyusun mempersiapkan  perencanaan pembangunan

infrastruktur mulai dari musyawarah perencanaan tingkat Dusun dalam rangka

mengali usulan masyarakat sampai Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat

Desa ( MusRenBangDes ) dalam rangka mengiventarisir semua usulan masyarakat

yang selanjutnya akan di ambil skala prioritas kegiatan yang akan dilasanakan”.

Wawancara dengan Eko Wahyuno Ketua BPD Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto

“Langkah - langkah BPD selaku bagian dari Pemerintahan Desa Bulurejo selalu

bekerja sama dalam pengawasan untuk mendorong Pemerintah Desa Bulurejo

menggali aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur melalui

Musyawarah yang benar-benar di buka seluas-luasnya untuk akses masyarakat”.



Wawancara dengan Budhi Asmanto Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

“ KPMD Selaku kader pemberdayaan berperan aktif dalam upaya penyerapan

anggaran dari APBN bidang pembangunan infrastruktur Desa dengan cara

memberikan masukan atau usulan dalam perumusan perencanaan pembangunan

infrastruktur desa sehingga terkafer dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (

APBDES ).

2. Wawancara dengan pertanyaan : Apa kendala yang dihadapi Desa Bulurejo dalam

menyerap anggaran dari APBN melalui bidang infrastruktur ?

Wawancara dengan Sunarto Kepala Desa Bulurejo

“Kendala yang dihadapi Desa Bulurejo dalam penyerapan anggaran melalui bidang
infrastruktur adalah sumber daya manusia perangkat Desa yang masih rendah dan
masih kurang pengetahuan masyarakat sendiri dalam hal menerima informasi tentang
Undang – undang Nomor 6 tahun 2014, sehinga berakibat masih rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat “

3. Wawancara dengan pertanyaan : Apa solusi yang ditempuh Pemerintah Desa Bulurejo

dalam menghadapi masalah diatas ?

Wawancara dengan Sunarto Kepala Desa Bulurejo

“ Solusi yang di tempuh Pemerintah Desa Bulurejo adalah Melaksanakan/mengikuti
pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan  Bimbingan Teknis bagi
Perangkat desa dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara continew
atau terus menerus di berbagai kesempatan pertemuan rutin di tingkat RT, dan
pertemuan pertemuan warga  lainya “.



4. Wawancara dengan pertanyaan : Apa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat

dan  Pemerintah Desa Bulurejo dengan adanya penyerapan anggaran melalui bidang

infrastruktur ?

Wawancara dengan Sunarto Kepala Desa Bulurejo

“ Dampak yang dirasakan adalah sangat positif karena pembangunan infrastruktur
sangat menujang kehidupan masyarakat Desa Bulurejo yakni dapat meningkatkan
mutu kwalitas  infrastruktur pedesaan khususnya jalan dan jembatan serta secara
ekonomi  juga mengerakan roda perekonomian masyarakat serta meningkatkan tarap
hidup karena terjadi pergerakan ekonomi baik bagi tenaga kerja yang terlibat dalam
pembangunan infrastruktur maupun masyarakat umum selaku pemanfaat atas
pembangunan infrastruktur tersebut karena memudahkan transportasi sehingga
kegiatan masyarakat secara umum lebih efektif dan efesien “
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